
1 
 

 

 

 

 

 

Leerprogressies voor bètadocenten 

 

 
Ontwikkeling van onderwijsexpertise voor onderzoekend leren  

 

 

 

 

 

 

Fred Janssen,  

Marjoleine Vermeulen  

 Jan van Driel 

 

ICLON, Universiteit Leiden 

 

 

September 2016 

 

 

 

 

 

 

Overzichtsstudie in opdracht van NRO  



2 
 

Inhoudsopgave  

 

 

1. Inleiding 

 

 

2. Begrensde rationaliteit als richtinggevend theoretisch kader 

 

 

3. Methode voor de constructie van leerprogressies voor bètadocenten 

 

 

4. Leerprogressies ‘Onderwijspraktijk onderzoekend leren’ 

 

  

5. Leerprogressies  ‘Klascontext en gerelateerde doelen bij onderzoekend leren’ 

 

 

6. Leerprogressies ‘Efficiënte methoden voor onderzoekend leren’ 

 

 

7. Samenvatting en aanbevelingen voor professionalisering van bètadocenten  

en voor bètadidactisch onderzoek  

 

  



3 
 

1. Inleiding 
 

 

Karl Popper heeft traditioneel natuurwetenschappelijk onderwijs ooit treffend gekarak-

teriseerd als het geven van ongewenste antwoorden op niet gestelde vragen (Popper, 

1973). Leerlingen krijgen in dit type onderwijs kennis als een dogma aangeboden waarna 

ze hiermee vervolgens zorgvuldig geprepareerde puzzels moeten oplossen. In plaats 

daarvan stelde Popper voor om het leren van leerlingen,  evenals onderzoek, te laten star-

ten met een zelf geformuleerd probleem, waarna ze begeleid oplossingen voor dit pro-

bleem ontwikkelen en deze kritisch toetsen, hetgeen veelal weer resulteert in  

nieuwe problemen.  

 

In zijn pleidooi voor onderzoekend leren staat Popper niet alleen. Onderzoekend leren is 

al meer dan honderd jaar een rode draad in zowel onderzoek naar, als onderwijsvernieu-

wingsvoorstellen voor, het natuurwetenschappelijk onderwijs (Dewey, 1916; Schwab, 

1962; Gil-Perez & Carrascosa-Allis, 1994; Osborne, 2014). Onderzoekend leren wordt van 

belang geacht omdat leerlingen hiermee zowel het product (inzichten) als het proces 

(denk- en werkwijzen) van natuurwetenschappelijk onderzoek beter leren begrijpen en 

wendbaar leren toepassen (Hodson, 2014; Roberts & Bybee, 2014). 

 

Geschiedenis in vogelvlucht 

 

Uiteraard zijn de opvattingen over de wijze waarop onderzoekend leren zou moeten wor-

den vormgegeven en de rol van de docent daarbij in de afgelopen honderd jaar wel ver-

anderend. Die veranderende opvattingen kunnen worden gegroepeerd naar de drie 

hoofdstromen in denken over de aard van kennisontwikkeling, leren en onderwijzen: het 

behaviorisme, het constructivisme en het situationisme (Driver et al, 1994; Greeno et al, 

1996; Duit & Treagust, 1998; DeCorte, 2011). Aanvankelijk werd onderzoekend leren 

meer op behavioristische leest geschoeid waarin de taak van de docent er vooral uit be-

stond om leerlingen in staat te stellen onbevooroordeeld waarnemingen te verrichten die 

vervolgens konden worden gegeneraliseerd tot wetenschappelijke inzichten. Dit werd 

opgevolgd door een  constructivistische benadering waarin de docent de taak kreeg leer-

lingen te helpen bij het expliciteren en bijstellen/uitbreiden van hun voorkennis middels 

onderzoek. In de tegenwoordig gangbare situationistische benadering wordt daarbij te-

vens aandacht gevraagd voor de centrale rol van betekenisvolle probleemcontexten en de 

centrale rol van de docent in de dialoog en het aanbieden van passende  

ondersteuning.   

 

Deze lange onderzoekstraditie en bijbehorende pogingen tot onderwijsvernieuwing heb-

ben helaas niet geresulteerd in grootschalige implementatie van onderzoekend leren in 

het natuurwetenschappelijk onderwijs (Wilson et al, 2015; Crawford, 2014; Duit et al, 
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2010). De praktijk van heel veel zowel beginnende als ervaren docenten in het natuurwe-

tenschappelijk onderwijs kan nog steeds vaak worden getypeerd als het geven van onge-

wenste antwoorden op niet gestelde vragen. Als er al onderzoek plaatsvindt is dit vaak 

nadat kennis is aangeboden en heeft het de vorm van een kookboekpracticum waarin de 

bijdrage van leerlingen eruit bestaat data te verzamelen en te interpreteren nadat de do-

cent of het tekstboek vraag en methode hebben geïntroduceerd (Lunetta et al, 2007; Abra-

hams & Millar, 2008; Hofstein et al, 2011).   

 

Naar leerprogressies voor bètadocenten  

Deze hardnekkige kloof tussen de gewenste en de gerealiseerde situatie met betrekking 

tot onderzoekend leren heeft gezorgd voor een brede consensus dat onderzoekend leren 

weliswaar een waardevol, maar ook zeer complex onderwijsideaal is om te realiseren 

door docenten. We kunnen niet verwachten dat docenten onderzoekend onderwijs zich 

in korte tijd in zijn volledige complexiteit eigen kunnen maken (Wilson et al, 2016; Van 

Driel et al, 2014; Windschitl & Calabrese Barton, 2016). Dit vraagt om een langer lopend 

leertraject dat al in initiële opleiding kan beginnen maar vervolgens moet worden voor-

gezet gedurende de loopbaan. Al geruime tijd wordt echter geconstateerd dat voor het 

professionaliseringsaanbod van docenten in het algemeen en voor bètadocenten in het 

bijzonder  samenhangende leerlijnen ontbreken van initiële opleiding tot uittreden uit het 

beroep (Borko, 2004; Van Veen et al, 2010; Wilson et al, 2016; Louws, 2016).  Het profes-

sionaliseringsaanbod na de initiële opleiding is zeer gefragmenteerd. Daarnaast is het 

aanbod rondom bepaalde docentbekwaamheden oververtegenwoordigd terwijl voor an-

dere belangrijke geachte docentbekwaamheden aanbod volledig ontbreekt. Bovendien 

sluit het aanbod niet altijd aan bij de leerbehoeften van docenten in de verschillend fasen 

van hun ontwikkeling. Tenslotte is het aanbod in de initiële opleiding en daarna niet op 

elkaar afgestemd. Er is dus behoefte aan de ontwikkeling van een leerlijn voor het leren 

onderwijzen van onderzoekend leren.  

In de recentere bètadidactische literatuur over leren van leerlingen wordt een dergelijke 

langlopende leerlijn (met een looptijd variërend van enkele maanden tot vele jaren) aan-

geduid met de term leerprogressie (Alonzo & Gotwals, 2012; Duncan & Rivet, 2013; 

Duschl et al, 2011). In een leerprogressie wordt de ontwikkeling van expertise van de le-

rende met betrekking tot een bepaald domein in een aantal fasen beschreven. Hoewel de 

ontwikkeling van de lerende afhankelijk is van het aangeboden onderwijs wordt in een 

leerprogressie dit onderwijsaanbod niet gespecificeerd (Duschl et al, 2011). Een leerpro-

gressie fungeert dus als een overkoepelend kader om nieuw onderwijsaanbod (en bijbe-

horende assessments) te ontwikkelen of bestaand aanbod op elkaar af te stemmen. In 

deze studie wordt een leerprogressie voor het ontwikkelen van onderwijsexpertise voor 

onderzoekend leren beschreven en verantwoord.   

De ontwikkeling van een dergelijke leerprogressie is niet eenvoudig. Globale richtlijnen 

hiervoor kunnen worden ontleend aan literatuur over de  constructie van  leerprogressies 
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voor leerlingen (Duschl et al, 2011; Alonzo & Gotwals, 2012; Shea & Duncan, 2013). Een 

leerprogressie bestaat uiteraard uit een beginpunt dat middels een aantal tussenstappen 

uitkomt bij een eindpunt. Voor de ontwikkeling van dergelijke leerprogressies kan vanuit 

het beginpunt (bottom-up benadering) of vanuit het eindpunt (top-down benadering) 

worden gestart. In een bottom-up benadering wordt eerst het beginpunt vastgesteld op 

basis van resultaten van empirisch onderzoek naar veelvoorkomende manieren en den-

ken en werken van de lerende met betrekking tot het betreffende domein. Indien mogelijk 

wordt op basis van beschikbaar empirisch onderzoek vastgesteld wat veel voorkomende 

volgende stappen zijn in de ontwikkeling van denken en handelen. Bij een top-down be-

nadering wordt eerst vastgesteld wat expertise m.b.t het betreffende domein precies be-

tekent. Daarbij wordt doorgaans gezocht naar een omschrijving van de betreffende do-

mein-expertise waarover een brede consensus bestaat in de literatuur. Vervolgens wordt 

nagegaan uit welke componenten (kennis, vaardigheden en/of houdingen) deze expertise 

bestaat, waarna wordt getracht  stapsgewijs de voorwaarden te formuleren om tot deze 

expertise ontwikkeling te komen. Een leerprogressie kan worden geformuleerd door een 

afwissing en afstemming van resultaten van zowel bottom- up als top-down analyses 

(Duschl et al, 2011; Alonzo & Gotwals, 2012: Heritage, 2009). Op basis van deze leerpro-

gressies kan onderwijs worden ontwikkeld of bestaand onderwijs op elkaar worden afge-

stemd waarna kan worden nagegaan of dit bijdraagt aan de beoogde ontwikkeling. Indien 

dit niet het geval is kan dit consequenties hebben voor de samenstelling en de inhoud van 

het onderwijsaanbod. Ook kan men tot de conclusie komen dat de leerprogressie op be-

paalde onderdelen moet worden bijgesteld (Shea & Duncan, 2013). 

Leerprogressies kunnen aanzienlijk verschillen qua complexiteit (Duschl et al, 2011). In 

sommige leerprogressies wordt de ontwikkeling van expertise beschreven ten aanzien 

van slechts één dimensie, maar er zijn ook zeer complexe meerdimensionale leerprogres-

sies waarbij er veel aspecten aan een domein worden onderscheiden waarin voor ieder 

aspect een aparte leerprogressie wordt uitgewerkt. Het zal duidelijk zijn dat de ontwik-

keling van onderwijsexpertise met betrekking tot onderzoekend leren niet in een eendi-

mensionale leerprogressie kan worden beschreven en dat meerdere dimensies met bij-

behorende leerprogressies moeten worden onderscheiden. Tegen deze achtergrond kan 

de hoofdvraag voor deze studie als volgt worden geformuleerd:  

 

 

 

 

  

 

 

 

Welke kenmerken heeft een meerdimensionale leerprogressie voor de ontwikkeling 

van bètaonderwijsexpertise over onderzoekend leren en hoe kunnen deze kenmerken 

worden verantwoord? 
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Leerprogressies verschillen van stadiamodellen en standaarden 

Alvorens in te gaan op enige complicerende factoren bij de constructie en verantwoording 

van leerprogressies, willen we kort beschrijven waarin de beoogde leerprogressie ver-

schilt van de twee meer gangbare benaderingen om de ontwikkeling van docenten te be-

schrijven: stadiamodellen en (opeenvolgende) standaarden/eindtermen.  

Een leerprogressie representeert niet een natuurlijk ontvouwende lineaire ontwikkeling 

van docenten met betrekking tot een bepaald domein. In dit opzicht onderscheiden leer-

progressies zich van de stadiamodellen die in het verleden zijn ontwikkeld waarbij erva-

ringsjaren van docenten werden gerelateerd aan een bepaald ontwikkelingsstadium (zie 

voor een kritisch overzicht Richardson & Placier, 2001; Hammerness et al, 2005). Onder-

zoek naar dergelijke stadiamodellen heeft laten zien dat ontwikkeling niet eenvoudigweg 

aan ervaringsjaren kan worden gekoppeld en dat de feitelijke ontwikkeling van docenten 

in belangrijke mate context-, persoons- en taakafhankelijk is. Zo blijkt zowel richting als 

tempo van de ontwikkeling van docenten in belangrijke mate afhankelijk te zijn van de 

kwaliteit van de initiële opleiding en de ontwikkelingsmogelijkheden op de werkplek 

(contextgebonden). Daarnaast is de ontwikkeling in belangrijke mate afhankelijk van de 

motivatie en doorgroeicompetentie van de docent zelf (persoonsgebonden). Tot slot blijkt 

dat docenten niet eenmalig een bepaalde ontwikkeling doorlopen zoals stadiamodellen 

suggereren (zoals de door Fuller (1969) gesuggereerde ontwikkeling van gerichtheid op 

zichzelf, naar uitvoering taak, naar impact op leren), maar dat docenten dergelijke stadia 

bij elke complexe nieuwe uitbreiding van hun onderwijsrepertoire weer opnieuw doorlo-

pen (taakgebonden).   

 

Een leerprogressie onderscheidt zich ook van een ander veel voorkomend instrument om 

ontwikkeling van lerenden te beschrijven namelijk in termen van standaarden of eindter-

men (Heritage, 2009; Alonzo & Gotwal, 2012). Allereerst beschrijven deze standaarden 

vaak eindpunten op een hoger niveau van abstractie en wordt daarmee de benodigde ex-

pertise om volgens deze standaard te werk te gaan niet of nauwelijks gespecificeerd en/of 

onderbouwd. Als met behulp van standaarden al een ontwikkelingstraject wordt uitgezet 

is dit vaak gekoppeld aan bepaalde tijdsperioden. Bovendien worden de stappen om tot 

het eindpunt te komen vaak louter geconstrueerd op basis van een top-down analyse en 

is de constructie niet geïnformeerd door empirisch onderzoek naar feitelijke beginpunten 

en vervolgstappen van de lerenden (bottom-up analyse). 

Hoewel deze meer gangbare ontwikkelingsbeschrijvingen van docenten dus in meerdere 

opzichten afwijken van de door ons beoogde leerprogressies kunnen we uiteraard wel 

gebruik maken van inzichten uit beide tradities voor de constructie van een leerprogres-

sie. Stadiamodellen kunnen daarbij worden gehanteerd als een heuristisch kader voor een 

meer gedetailleerde bottom-up analyse en standaarden kunnen een startpunt vormen 

voor de top-down analyse. 
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Wat is de inhoud en aard van de beoogde leerprogressie? 

Nu is de constructie van een meerdimensionale leerprogressie voor de ontwikkeling van 

onderwijsexpertise met betrekking tot onderzoekend leren om een tweetal redenen zeer 

complex. Allereerst moet worden vastgesteld voor welke aspecten van de docentrol ten 

aanzien van onderzoekend leren leerprogressies moeten worden opgesteld. Vervolgens 

moet worden vastgesteld wat de aard is van de leerprogressie voor het betreffende as-

pect. Zowel de keuze van inhoud als aard van de leerprogressies is afhankelijk van het 

geselecteerde perspectief op kennisontwikkeling, leren (en) onderwijzen, zoals deze eer-

der in de inleiding al zijn geïntroduceerd.   

 

Dit beknopte overzicht laat zien dat het gekozen perspectief in belangrijke mate zowel de 

inhoud als aard bepaalt van de beoogde multidimensionale leerprogressie. Nu is er een 

brede consensus dat het constructivistische en situationistische perspectief beter recht 

doen aan de complexiteit van onderzoekend  leren en leren van docenten dan een eenzij-

dig behavioristische perspectief (Duit & Treagust, 1998; Driver,  1994; Borko & Putnam, 

2000). Waarbij overigens door sommige situationisten erop wordt gewezen dat een  

situationistisch perspectief een inclusieve benadering is omdat het zowel waardevolle as-

pecten van het constructivistisme als het behaviorisme omvat (Greeno et al, 1996; Borko 

& Putnam, 2000). Wij zijn echter van mening dat zowel binnen het  constructivistische als 

het situationistische perspectief nog steeds een aantal belangrijke aspecten over hoofd 

worden gezien die de besluitvorming en het handelen van docenten in relatie tot onder-

zoekend leren bepalen en daarmee ook consequenties hebben voor de inhoud en aard van 

de beoogde leerprogressie (Janssen et al, 2013; Janssen et al, 2015).  

 

 

Vanuit een  behavioristische visie geredeneerd zou een leerprogressie voor docenten zich moeten richten 

op specifieke (geïsoleerde) docentvaardigheden (Van de Grift, 2007; Kennedy, 2015). Dit betekent dat 

eerst de benodigde vaardigheden moeten worden vastgesteld waarna ze moeten worden opgebouwd en 

geleerd van eenvoudig naar complex.  

Redenerend vanuit een constructivistisch perspectief staan niet specifieke vaardigheden maar reeds aan-

wezige kennis en opvattingen van docenten centraal (Putnam & Borko, 1997; Kennedy, 2015). Een leer-

progressie zou dan ook moeten starten bij de voorkennis van docenten en vervolgens kan de ontwikke-

ling worden beschreven als het stapsgewijs uitbreiden of bijstellen van deze cognities.  

Tenslotte zal vanuit een situationistische benadering weer een ander aspect centraal komen te staan 

(Borko & Putnam, 2000; Grossman et al, 2009). Het gaat er binnen deze benadering om dat docenten 

bepaalde kernpraktijken in hun klas leren uitvoeren, zoals het voeren van een discussie en het begelei-

den van leerlingen bij het formuleren van een model. Voor het opstellen van een leerprogressie moeten 

eerst deze kernpraktijken worden geïdentificeerd waarna docenten deze zich stapsgewijs eigen leren 

maken in situaties van toenemende complexiteit met geleidelijk afnemende ondersteuning  

(McDonald et al, 2013; Zeichner, 2012).   
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De centrale rol van praktische bruikbaarheid in de besluitvorming van docenten 

Bij zowel beginnende als ervaren docenten speelt praktische bruikbaarheid een  

essentiële rol in de  besluitvorming over het lesgeven en hoe om te gaan met vernieu-

wingsvoorstellen, zoals onderzoekend leren (Doyle & Ponder, 1977; Janssen et al, 2013). 

Voorstellen voor onderwijspraktijken die als praktisch worden ervaren door de docenten 

hebben een grote kans te worden geïmplementeerd. Als een docent echter een vernieu-

wingsvoorstel als onpraktisch beschouwd dan wordt het vaak genegeerd of het alsnog 

praktisch gemaakt, vaak ten koste van de essentie van de vernieuwing (Janssen et al, 

2015). Drie criteria bepalen de praktische bruikbaarheid van een bestaande praktijk of 

van een vernieuwingsvoorstel: instrumentaliteit, lage kosten en congruentie (Doyle & 

Ponder, 1977; Janssen et al, 2013). Allereerst beschouwen docenten iets alleen als prak-

tisch bruikbaar indien ze beschikking hebben over efficiënte procedures om abstractere 

idealen om te zetten in concrete leerlingenactiviteiten en aanwijzingen voor het eigen 

handelen (instrumentaliteit en lage kosten). Bovendien moet de (voorgestelde) aanpak 

niet conflicteren met de andere doelen die elk docent moet realiseren naast het bevorde-

ren van het leren van individuele leerlingen (congruentie). Hij of zij moet er immers ook 

voor zorgen dat: alle leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben; iedere leerling 

taakgericht bezig is; leerlingen gemotiveerd worden en blijven voor de taak; een ordelijke 

leerklimaat wordt gecreëerd en behouden en dat de verplichte leerstof tijdig kan worden 

behandeld en resultaten van leerlingen kunnen worden geëvalueerd. 

 

Naar een begrensd rationeel perspectief 

In zowel de behavioristische, constructivistische als situationistische benadering is er 

nauwelijks expliciet aandacht voor deze aspecten van praktische bruikbaarheid hetgeen 

mede de hardnekkige kloof tussen het ideaal en de realiteit van onderzoekend leren kan 

verklaren (Janssen et al, 2014; Janssen & Van Berkel, 2015). Wij zijn daarom op zoek ge-

gaan naar een theoretisch perspectief dat aandacht heeft voor  praktische bruikbaarheid, 

maar tegelijkertijd de belangrijke verworvenheden van de andere drie perspectieven kan 

incorporeren. Het perspectief van begrensde rationaliteit op zowel handelen als denken 

van mensen maakt dit mogelijk.  

 

De centrale rol van praktische overwegingen in besluitvorming (instrumentaliteit, lage 

kosten en congruentie) ligt besloten in de grenzen van de rationaliteit die in deze bena-

dering expliciet aandacht krijgen. In de begrensd rationalistische benadering wordt er na-

melijk vanuit gegaan dat het doelgerichte denken en handelen van mensen in complexe 

situaties (zoals het denken en handelen van docenten in een complexe klascontext) door  

de volgende drie factoren wordt begrensd: a) door de eisen die de complexe situatie stelt 

(Wettersten, 2007); b) doordat altijd meerdere doelen tegelijkertijd moeten worden ge-

realiseerd (Lord et al, 2010); c) door de beperkte kennis, tijd en middelen waarover de 

persoon beschikt (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011).  
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Het congruentie criterium van praktische bruikbaarheid wordt in deze benadering dan 

ook verder uitgewerkt in termen van meerdere doelen die gelijktijdig moeten worden ge-

realiseerd (Lord et al, 2010; Carver & Scheier, 2001). Tevens is er veel aandacht voor in-

strumentaliteit en lage kosten omdat binnen dit begrensd rationalistische perspectief ex-

pliciet wordt nagegaan welke efficiënte methoden mensen hanteren om hun meervoudige 

doelen in complexe contexten te kunnen realiseren met beperkte tijd, middelen en kennis 

(Simon, 1996; Shah & Oppenheimer, 2008; Gigerenzer & Gaissmaier, 2011).  

Door de wijze waarop binnen de begrensd rationele benadering praktische overwegingen 

worden gethematiseerd, is er tevens expliciet aandacht voor een ander cruciaal aspect 

van het denken en handelen van docenten en van mensen in het algemeen. Vanuit een 

begrensd rationeel perspectief wordt er vanuit gegaan dat ons denken en handelen 

primair wordt gemotiveerd door doelen (Lord et al, 2010; Kruglanski & Kopetz, 2009; 

Fishbach & Ferguson, 2007; Carver & Scheier, 2001). Het leeuwendeel van het denken en 

handelen van mensen is doelgericht, al zijn mensen zich niet altijd bewust van de doelen 

die ze nastreven.  Dit betekent dat we alleen iemand goed kunnen begrijpen indien we 

kennis hebben van de doelen die een persoon met zijn of haar denken en handelen na-

streeft (Smedslund, 2012; Lord et al, 2010; Fishbach & Ferguson, 2007; Kruglanski et al, 

2015). 

 

Evenals praktische overwegingen wordt ook het belang van doelen van docenten binnen 

de drie andere perspectieven nauwelijks uitgewerkt. In het behavioristische perspectief 

spelen doelen van docenten eenvoudigweg geen rol. Binnen een constructivistische per-

spectief wordt hieraan alleen indirect en dan nog vaak globaal aandacht besteed onder de 

noemer van opvattingen en oriëntaties van docenten (Fives & Buehl, 2012). Tenslotte is 

er binnen een situationistische benadering vooral aandacht voor collectieve doelen die 

met een bepaalde activiteit of praktijk worden nagestreefd en is er veel minder aandacht 

voor de individuele doelen van deelnemers aan deze praktijken (Janssen et al, 2015). Ter-

wijl een begrensd rationalistische benadering ons dus in staat stelt expliciet aandacht te 

besteden aan zowel praktische overwegingen als de rol van doelen in de besluitvorming 

van docenten biedt dit perspectief tevens de mogelijkheid verworvenheden van de andere 

perspectieven te integreren. Binnen dit perspectief wordt namelijk expliciet het belang 

erkend van zowel cognitie en situatie voor het begrijpen en beïnvloeden van denken en 

handelen (Simon, 1996; Gigerenzer & Gaissmaier, 2011; Todd & Gigerenzer, 2012; Cam-

pitelli & Gobet, 2010).  

 

Voor deze overzichtsstudie zullen we daarom het begrensd rationele perspectief als lens 

nemen voor zowel het vaststellen van de aspecten (inhoud) als de wijze van opeenvolging 

van stappen (aard) van de beoogde meerdimensionale leerprogressie. We werken daar-

toe eerst het begrensd rationele perspectief nader uit. Vervolgens beschrijven en verant-

woorden we de wijze waarop we de leerprogressies voor bètadocenten met behulp van 

een literatuuronderzoek hebben geconstrueerd. Daarna zullen we achtereenvolgens voor 
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de volgende hoofdaspecten leerprogressies voor docenten beschrijven: onderwijsprak-

tijk onderzoekend leren; klascontext en gerelateerde doelen bij onderzoekend leren; en 

efficiënte methoden voor onderzoekend leren. We sluiten dit rapport af met een samen-

vatting van onze bevindingen en met aanbevelingen voor de professionalisering van  

bètadocenten en voor bètadidactisch onderzoek. 
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2. Begrensde rationaliteit als richtinggevend theoretisch kader   

 

 

 

Evenals de drie meer gangbare perspectieven op kennis, leren en onderwijzen (behavio-

risme, constructivisme en situationisme) heeft het begrensd rationalisme al een langere 

historie. In het midden van de jaren vijftig formuleerde Herbert Simon dit idee als reactie 

op het destijds dominante en nog steeds invloedrijke idee dat mensen beslissingen (be-

horen te) nemen door het zorgvuldig afwegen van alternatieven en bijbehorende conse-

quenties waarna vervolgens het optimale alternatief wordt gekozen (Simon, 1958). Hij 

stelde voor om deze onrealistische ‘Olympische’ opvatting van rationeel denken en han-

delen te vervangen door een veel realistischere opvatting van begrensde rationaliteit. Zo-

wel Simon zelf als de vele onderzoekers die in zijn voetsporen zijn getreden hebben ver-

volgens binnen dit begrensd rationele perspectief niet alleen nader uitgewerkt hoe de ra-

tionaliteit van mensen precies wordt begrensd maar ook hoe mensen ondanks deze be-

perkingen toch adequate beslissingen kunnen nemen (voor overzichten zie Simon, 1996; 

Todd & Gigerenzer, 2013; Lord et al, 2010; Krugslanski et al, 2015; Wimsatt, 2007; Bechtel 

& Richardson, 2010; Campitelli & Gobet, 2010; Gigerenzer & Gaissmaier, 2011; Shah & 

Oppenheimer, 2008).  

 

De kern van onze begrensde rationaliteit  

 

Het domein waarvoor aspecten van begrensde rationaliteit wordt onderzocht is daarbij 

geleidelijk aanzienlijk uitgebreid, van alledaagse beslissingsproblemen tot het maken van 

beslissingen in complexe spelcontexten (bijvoorbeeld schaken, honkballen et cetera) en 

beroepscontexten (waaronder natuurwetenschappelijke; economische; medische, juridi-

sche, ethische en management praktijken). De laatste vijf jaar wordt het begrensd ratio-

nele perspectief ook succesvol toegepast om het handelen en denken van docenten beter 

te begrijpen en te beïnvloeden (Janssen et al, 2013; 2014a; 2014b; 2015; Davis et al, 2016; 

Westbroek et al, 2016; Dam et al, 2016; Wieringa et al, 2013; Janssen & Van Berkel, 2015). 

We zullen hieronder het begrensd rationele perspectief beknopt beschrijven en laten zien 

wat dit betekent voor het begrijpen en leren van bètadocenten in relatie tot onderzoekend 

leren. Hetgeen op zijn beurt inzicht oplevert in zowel de hoofddimensies (inhoud) als aard 

van de beoogde leerprogressie. 

 

Een begrensd rationele opvatting van menselijk denken en handelen kan in één zin wor-

den samengevat: 

 

‘in complexe contexten ontwikkelen mensen praktijken waarmee ze meerdere doelen gelijktijdig op een 

bevredigende manier kunnen realiseren gegeven de beschikbare beperkte hulpbronnen (figuur 1)’   
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We kunnen zullen dit idee nader uitwerken en het daarbij meteen relateren aan denken 

en handelen van docenten (figuur 2).  

 

Het maken van optimale keuzes, zoals voorgeschreven in het klassieke ‘Olympische’  

rationaliteitsideaal, ligt niet binnen ons bereik omdat onze rationaliteit door drie factoren 

wordt begrensd. Allereerst vindt ons handelen doorgaans plaats in een complexe context. 

Deze context is niet eenvoudigweg een plek waar we handelen, de context stelt ook be-

paalde eisen aan ons handelen: ‘settings have plans for people’ (Wettersten, 2007; Doyle, 

2015; Kennedy, 2008). Zo geeft een docent doorgaans les aan een grote (diverse) groep 

leerlingen (25+), waarbij behoorlijk veel (verplichte) leerstof in korte tijd moet worden 

geleerd. Een dergelijk situatie zorgt er voor dat een docent zich altijd over veel meer moet 

bekommeren dan het optimaliseren van de leerresultaten van een individuele leerling. Hij 

of zij moet er gelijktijdig voor zorgen dat alle leerlingen gemotiveerd worden en blijven, 

de les ordelijk verloopt, de stof tijdig wordt behandeld, alle leerlingen taakgericht bezig 

blijven et cetera.  

 

Daarmee is ook meteen de tweede begrenzing van ons rationeel denken en handelen ge-

illustreerd. Mensen die werken in complexe contexten in het algemeen en docenten in het 

bijzonder dienen altijd meerdere doelen te realiseren, waarvan sommige van deze doelen 

voortkomen uit eisen die complexe situatie aan hen stelt (Wettersten, 2007; Lord et al, 

2010; Carver & Scheier, 2001; Kennedy, 2008; Janssen et al, 2013). Deze doelen moeten 

bovendien vaak tegelijkertijd worden gerealiseerd, zijn moeilijk onderling af te wegen en 

conflicteren regelmatig met elkaar. Optimaliseren is om die reden alleen al vrijwel nooit 

mogelijk. Tot slot is er nog een derde factor die onze rationaliteit begrensd. In de meeste 

gevallen beschikken we helemaal niet over benodigde kennis en tijd om meerdere alter-

natieven met bijbehorende consequenties uit te werken en zorgvuldig af te wegen. Onze 

beschikbare hulpbronnen zijn altijd beperkt en we moeten roeien met de riemen die we 

Praktijk

Meerdere

Doelen

Complexe

Context

Beperkte

Hulp-
bronnen 

Onderwijs
-Praktijk

Meerdere

Docent-

Doelen

Complexe

Klas-
context

Beperkte

Hulp-
bronnen 

Figuur 1  De kerncomponenten van het begrensd 
rationele perspectief    

Figuur 2  Het begrensd rationeel perspectief uit-
gewerkt voor onderwijzen 
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op dat moment hebben (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011). Zo is bijvoorbeeld de kennis van 

docenten over de leerbehoeften van individuele leerlingen en van alternatieve aanpakken 

en consequenties nooit volledig. Bovendien ontbreekt het doorgaans docenten aan tijd en 

middelen om een groot aantal van deze alternatieven te ontwikkelen en af te wegen (Jans-

sen et al, 2013).  

 

Nu mag ieder mens begrensd rationeel zijn, we zijn desondanks toch vaak in staat om 

goede keuzes te maken. Binnen de begrensd rationele traditie is veel onderzoek gedaan 

naar de wijze waarop dit gebeurt. Succesvolle probleem oplossers blijken daarbij vaak te 

beschikken over efficiënte methoden waarmee ze de complexiteit van de problemen, 

waar ze zich voor gesteld zien, op een adequate manier kunnen vereenvoudigen. Zo kun-

nen ze met beperkte kennis, tijd en middelen toch oplossingen vinden waarmee meerdere 

doelen gelijktijdig worden gerealiseerd (zie voor een overzicht Campitelli & Gobet, 2010; 

Gigerenzer & Gaissmaier,  2011). Een belangrijke categorie van dergelijke methoden 

wordt ook wel aangeduid met de term heuristieken. Hieronder volgen twee voorbeelden 

van het gebruik van heuristieken voor het oplossen van complexe problemen.  

 

 

 

Fixeerheuristiek voor het vangen van hoge bal 

 

De honkballer in dit plaatje moet een hoge bal vangen in het achterveld.   

Niemand is in staat om de baan van de bal precies uit te rekenen  

op basis van snelheid,  spin, luchtweerstand et cetera. Toch lukt het honkbal- 

spelers meestal wel op het juiste moment op de juiste plek te  zijn. Daarvoor  

hanteren ze een eenvoudige heuristiek, waarbij ze niets hoeven te weten  

over natuurkunde, maar  alleen informatie gebruiken die voor hen in het veld  

wel eenvoudig ‘toegankelijk’ is. Ze richten hun blik op de bal, gaan rennen en  

zorgen er voor dat dat de hoek waaronder ze de bal waarnemen constant blijft  

(Gigerenzer, 2004).  

 

Selectieve-weglaat heuristiek voor het ‘openen’ van kookboekpractica 

Ook docenten kunnen heuristieken gebruiken om complexe problemen op te lossen. Zo wil een do-

cent graag een kookboek practicum waarbij de leerlingen alleen data verzamelen ombouwen tot een 

meer gedifferentieerd open practicum. De volgende selectieve-weglaat heuristiek kan hiervoor wor-

den toegepast: laat alle leerlingen eerst een korte tijd zelf een methode bedenken om de vraag te be-

antwoorden en geef binnen een zelf bepaalde termijn leerlingen die er nog niet zelf zijn uitgekomen 

alsnog de methode zoals beschreven in het kookboekpracticum. Uiteraard zijn er hier verschillende 

uitvoeringsvarianten mogelijk. Een docent kan bijvoorbeeld ook het practicumvoorschrift in delen 

opknippen en leerlingen na een bepaalde tijd alleen een onderdeel hiervan geven (Janssen et al, 

2014a). Een dergelijke eenvoudige heuristiek maakt het voor bètadocenten mogelijk hun kookboek-

practica om te bouwen in meer adaptieve open practica zonder dat ze eerst veel kennis moeten ver-

zamelen over de leerbehoeften van individuele leerlingen. Bovendien zorgt een dergelijke werkwijze 

ervoor dat de docent ook zijn of haar andere belangrijk geachte doelen gelijktijdig kan realiseren. 

Deze werkwijze kost namelijk niet veel meer tijd; de docent kan alle leerlingen begeleiden; alle leer-

lingen weten wat ze doen et cetera. 
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Onderzoek naar uiteenlopende toepassingsgebieden heeft aangetoond dat mensen in 

complexe situaties vaak geen gebruik maken van complexe methoden om tot goede be-

slissingen te komen maar hiervoor efficiënte methoden gebruiken (Todd & Gigerenzer, 

2013; Wimsatt, 2007; Campitelli & Gobet, 2008; Shah & Oppenheimer, 2008).  In tegen-

stelling tot wat vaak wordt verwacht presteren mensen die dergelijke methoden  

gebruiken vaak zelfs beter dan mensen die complexere, meer kennis en tijdsintensieve, 

methoden gebruiken om een probleem op te lossen. Dit wordt ook wel het ‘less is more’ 

effect genoemd (Gigerenzer & Gassmaier, 2011). Efficiënte methoden, zoals heuristieken, 

zijn dus niet een soort second-best methodieken die beter zouden kunnen worden ver-

vangen door complexere optimaliserende methoden. Efficiënte methoden zijn noodzake-

lijk en effectief om grip te krijgen op complexe situaties waarin kennis en tijd altijd be-

perkt zijn en meerdere doelen gelijktijdig moeten worden gerealiseerd (Wimsatt, 2007; 

Todd & Gigerenzer, 2013; Bechtel & Richardson, 2010).  

 

 

Een begrensd rationeel perspectief op leerprogressies voor bètadocenten 

 

Het rationeel begrensd perspectief heeft niet alleen belangrijke consequenties voor het 

begrijpen de onderwijspraktijk van docenten, het bepaalt ook in belangrijke mate de in-

houd en aard van de beoogde meerdimensionale leerprogressie. We zullen deze conse-

quenties illustreren aan de hand van een casus van een biologiedocent Joyce die voorna-

melijk kookboekpractica verzorgt maar desondanks aangeeft dat ze het heel belangrijk 

vindt dat leerlingen zelf onderzoek doen. We zullen deze casus vanuit de vier genoemde 

perspectieven benaderen (behavioristisch; constructivistisch; situationistisch; en be-

grensd rationalistisch perspectief) en daarbij telkens aangeven hoe vanuit het betreffende 

perspectief het handelen van deze docent wordt verklaard en wat dit betekent voor de 

inhoud en aard van de leerprogressie die uiteindelijk moet bijdragen aan de ontwikkeling 

van de onderwijsexpertise van deze docent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Behavioristisch perspectief 

 

Redenerend vanuit dit perspectief  zal het gedrag van de docent worden toegeschreven aan de specifieke 

docentvaardigheden waarover een docent beschikt. Joyce beschikt waarschijnlijk eenvoudigweg niet 

over de elementaire vaardigheden (zoals bijvoorbeeld het in acht nemen van voldoende wachttijd na 

het stellen van een vraag) die nodig zijn om leerlingen een grotere bijdrage aan het onderzoek te laten 

leveren. Deze benodigde vaardigheden moeten eerst worden geïdentificeerd. Daarna moet de  

moeilijkheidsgraad voor iedere vaardigheid worden vastgesteld, waarna de leerprogressie wordt opge-

bouwd van eenvoudig naar complex (Van den Grift, 2007). Daarbij kan Joyce pas de volgende stap zetten 

indien zij alle hieraan voorgaande eenvoudigere elementaire vaardigheden beheerst.  
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Redenerend vanuit een begrensd rationeel perspectief wordt het belang van het ontwik-

kelen van kennis en vaardigheden niet ontkend maar richt de aandacht zich in eerste in-

stantie op andere aspecten. De onderwijspraktijk van Joyce zullen we allereerst proberen 

te verklaren in termen van de meerdere doelen die ze gelijktijdig nastreeft en deels voort-

komen uit de complexe klaspraktijk waarin ze het practicum moet uitvoeren. Tevens vra-

gen we ons af of Joyce wel beschikt over efficiënte methoden waarmee ze haar meervou-

dige doelen op kennis/tijd- en middel besparende wijze kan realiseren.  In de volgende 

box wordt het doelsysteem van Joyce gevisualiseerd hetgeen haar keuzes begrijpelijk 

maakt.  

 

 

 

 

 

Constructivistisch perspectief 

 

Vertegenwoordigers van dit perspectief proberen gedrag te verklaren in termen reeds aanwezige kennis 

en opvattingen (Putnam & Borko, 2007). Waarschijnlijk heeft Joyce andere opvattingen over wat onder-

zoek en/of onderzoekend leren inhoudt en/of ontbreekt het haar aan vak (-didactische) of pedagogische 

kennis om dit onderzoek in haar klas te begeleiden. Vanuit een constructivistisch perspectief staan dus 

niet elementaire vaardigheden maar kennis en opvattingen van docenten centraal. Een leerprogressie 

dient dan ook telkens te starten bij veelvoorkomende voorkennis waarover docenten al beschikken 

waarna in de opeenvolgende stappen wordt beschreven middels welke intermediaire denkbeelden deze 

voorkennis kan worden uitgebreid of bijgesteld in de gewenste richting.  

 

Situationistisch perspectief 

 

Vanuit dit perspectief zal waarschijnlijk worden geconstateerd dat Joyce de benodigde kernpraktijken 
voor het uitvoeren van een meer open onderzoek niet (voldoende) beheerst (Grossman et al, 2009; 
McDonald et al, 2013; Windschitl & Calabrese Barton, 2016). Kernpraktijken worden gedefinieerd op 
een hoger aggregatieniveau dan de geïsoleerde deelvaardigen die in het behavioristisch perspectief cen-
traal staan. Een  kernpraktijk is bijvoorbeeld het voeren van een discussie. Voor het voeren van een 
discussie is het niet voldoende als een docent wachttijd in acht neemt na het stellen van een vraag (deel-
vaardigheid). Het gaat om een geheel van vaardigheden gericht op expliciteren van leerlingdenkbeelden 
en vervolgens daar ook weer adequaat op reageren zodat de gewenste inzichten worden ontwikkeld en 
andere leerlingen ook productief aan de discussie deelnemen. Maar daarvoor heeft Joyce niet alleen  
vaardigheden nodig zij dient ook te beschikken over de benodigde vak(-didactische) kennis. Vanuit een 
situationistisch perspectief zullen dus eerst de benodigde kernpraktijken worden geïdentificeerd m.b.t. 
onderzoekend leren. Vervolgens kan er voor iedere kernpraktijk een leerprogressie worden ontwikkeld 
waarbij aanvankelijk de kernpraktijk wordt aangeleerd in een eenvoudigere context (bijvoorbeeld si-
mulatielessen met docenten onder elkaar) waarna geleidelijk de authenticiteit en daarmee de complexi-
teit van de context toeneemt (de eigen klassituatie). Daarnaast wordt de ondersteuning stapsgewijs af-
gebouwd. Aanvankelijk worden onderdelen van de praktijk nog overgenomen maar geleidelijk aan moet 
de docent steeds meer onderdelen van de praktijk zelfstandig uitvoeren. 
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Begrensd rationalistisch perspectief 

 

In figuur 3 wordt het doelsysteem van Joyce weergegeven waarin haar belangrijkste doelen worden 

gekoppeld, in onderling verband, aan de manier waarop ze lesgeeft. Dit doelsysteem is verkregen 

middels een laddering interview (Janssen et al, 2013) waarbij eerst de onderwijspraktijk van Joyce 

in kaart wordt gebracht (onderste rij van het doelsysteem) door haar te vragen wat ze na elkaar doet 

als ze leerlingen onderzoek laat doen (deze door de docent verwoordde lessegmenten worden door 

de interviewer op post-its verwoord en in de volgorde die docent zelf aangeeft op een vel papier 

geplakt). Joyce biedt eerst de theorie aan, presenteert dan zelf de onderzoeksvraag en de methode 

en laat leerlingen alleen een bijdrage leveren aan het verzamelen van de data en het interpreteren 

van de data met behulp van de eerder aangeboden theorie. Daarna is Joyce gevraagd voor elk van de 

zojuist besproken lessegmenten aan te geven waarom ze het belangrijk vindt. Op deze manier wor-

den de doelen in kaart gebracht die Joyce hoopt te bereiken met haar aanpak. Voor elk doel kan 

vervolgens weer worden nagegaan waarom ze dat weer belangrijk vindt. De interviewer noteert ook 

deze doelen op post-its en laat de docent deze post-its als mede de onderlinge verbindingen op het 

zelfde vel plakken boven de lessegmenten.  Tenslotte is Joyce gevraagd over welke doelrealisaties ze 

wel tevreden is (witte blokjes in figuur 3) en welke doelrealisaties ze nog zou willen verbeteren 

(grijze blokjes in figuur 3). Het resultaat van dit interview is onderstaand doelsysteem van Joyce.  

 

 

Figuur 3 Het doelsysteem van Joyce. De onderste laag van het doelsysteem representeert wat Joyce en haar leerlingen na elkaar 
doen in lessen waarin ze leerlingen onderzoekend laat leren. De laag daarboven geeft aan welke doelen Joyce hiermee wil reali-
seren. Elk van deze doelen kan op zijn beurt weer worden beschouwd als een middel voor het realiseren van weer hogere  
doelen. De bovenste twee lagen van haar doelsysteem representeren de belangrijkste doelen die Joyce met haar lessen wil berei-
ken en maken daarmee deel uit van de kern van haar professionele identiteit. Deze doelen worden daarom ook wel aangeduid 
met de term identiteitsdoelen (Carver, 2012).  

 

Wanneer we op deze manier inzicht hebben gekregen in de doelen Joyce dan begrijpen we beter 

waarom Joyce, ondanks het belang dat ze hecht aan het leren van onderzoeksvaardigheden, toch 

voor een kookboekpracticum kiest. Joyce heeft namelijk een aantal andere doelen die ze gelijktijdig 

wil realiseren die goed kunnen worden gerealiseerd met een kookboekpracticum maar niet met een 

meer open practicum. Zo vindt ze het bijvoorbeeld essentieel dat het practicum binnen de beperkte 

tijd (50 minuten) die ze er voor heeft volledig wordt afgerond en dat uiteindelijk alle leerlingen de 

theorie begrijpen en tijdens het practicum precies weten wat ze moeten doen. Dit laatste vindt Joyce 

weer belangrijk omdat anders de orde in de klas wordt verstoord. Kennis van het doelsysteem van 

Joyce helpt ons haar handelen begrijpelijk te maken. Daarnaast wordt binnen een begrensd rationeel 

perspectief ook altijd eerst verkend of de docent zich bewust is van efficiënte procedures om de 

voorgestelde praktijk te realiseren. Joyce blijkt zicht niet bewust te zijn van eenvoudige manieren 

waarmee ze leerlingen een grotere bijdrage kan leveren aan het onderzoek en tegelijkertijd al haar 

doelen beter kan realiseren dan met het bestaande kookboekpracticum.  
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Vanuit een begrensd rationeel perspectief wordt een verklaring voor het handelen van 

docenten dus in eerste instantie gezocht in de meervoudige doelen en het al dan beschik-

bare efficiënte methoden voor het gelijktijdig realiseren van deze doelen. Indien echter 

vervolgens blijkt dat zowel doelen als beschikbare methoden de gewenste aanpak niet in 

de weg staan wordt een verklaring gezocht in termen van constructen die zijn ontleend 

aan de andere perspectieven: kernpraktijken met bijbehorende deelvaardigheden (situa-

tionisme en behaviorisme), en de daarbinnen benodigde kennis en opvattingen (construc-

tivisme). Samengevat zal vanuit een begrensd rationeel perspectief de inhoud van de leer-

progressies tenminste betrekking moeten hebben op de volgende hoofddimensies (vgl. 

figuur 2):  

 

 De onderwijspraktijk (inclusief benodigde kennis en vaardigheden)  

 De complexe klascontext en hieraan gerelateerde meervoudige doelen. 

 Efficiënte methoden (ofwel de wijze waarop de meervoudige doelen of een  

efficiënte manier kunnen worden gerealiseerd)  

 

Maar niet alleen de inhoud ook de aard van de leerprogressies verschilt van de andere 

drie perspectieven. Vanuit een begrensd rationeel perspectief wordt getracht om zoveel 

mogelijk het gewenste eindpunt en het beginpunt van een leerprogressie in vergelijkbare 

bouwstenen te beschrijven. Vervolgens worden tussenstappen vastgesteld door na te 

gaan hoe via eenvoudige (heuristische) aanpassingen of recombinaties van reeds be-

staande bouwstenen de gewenste situatie vanuit de beginsituatie kan worden ontwik-

keld. Daarbij moeten tussenstappen zo worden geformuleerd dat elke nieuwe tussenstap 

niet alleen het gewenste eindpunt beter benadert maar bovendien door docenten wordt 

ervaren als een betere manier om hun meervoudige doelen te realiseren (Janssen et al, 

2013).  

 

De begrensd rationele benadering van de inrichting van leerprogressies kan worden be-

schouwd als specifieke uitwerking van wat in de leerprogressie literatuur wordt aange-

duid met het ‘work with’ principe (Duschl et al, 2011).  In een ‘work with’ benadering 

wordt telkens zoveel mogelijk productief voortgebouwd op wat al aanwezig is. Daarbij 

wordt een leerprogressie dan ook nadrukkelijk gezien als een stapsgewijze uitbreiding 

van een repertoire. Hier tegenover staat de veel vaker voorkomende ‘fix it’ benadering 

waarin een volgende stap wordt gezien als een manier om het voorafgaande te repareren 

(Duschl et al, 2011).  

 

Deze introductie van het begrensd rationeel perspectief in relatie tot de andere drie meer 

gangbare perspectieven kennis, leren (en) onderwijzen, laat zien dat het begrensd ratio-

nele perspectief in staat is bestaande verworvenheden van drie meer bekende perspec-

tieven te integreren  maar dat daarnaast ook nieuwe aspecten oplichten. Bovendien werpt 

het begrensd rationalisme een bijzonder licht op de wijze waarop de stappen binnen een 

meerdimensionale leerprogressie elkaar dienen op te volgen. Tegen de achtergrond van 

deze globale schets van inhoud en aard van de beoogde meerdimensionale leerprogressie 
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kan ook beter worden begrepen hoe we de leerprogresssie op basis van literatuuronder-

zoek hebben ontwikkeld.  
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3. Methode voor de constructie van leerprogressies 
 

 

In de methode voor de constructie van de meerdimensionale leerprogressie kunnen vijf 

hoofdfasen worden onderscheiden.   

 

Hieronder zullen we elke hoofdfase kort beschrijven en verantwoorden. De fasen 2 t/m 5 

zullen we tevens beknopt illustreren aan de hand van één hoofddimensie. 

 

Fase 1. Vaststellen van de scope van het literatuuronderzoek 

De beoogde meerdimensionale leerprogressie construeren we op basis van literatuur- 

onderzoek. De beoogde leerprogressie bestrijkt echter een enorm groot domein. Een een-

voudige google scholar search met de zoektermen Inquiry, Teaching, Science Education 

levert al bijna 1,7 miljoen (!) hits op. Het betreft immers onderzoek met betrekking tot 

diverse hoofddimensies (onderwijspraktijk (inclusief kennis en vaardigheden); klascon-

text en gerelateerde doelen en efficiënte methoden) die ieder op zijn beurt weer be-

staande uit meerdere subdimensies.  Alleen al voor de aan de onderwijspraktijk gerela-

teerde kennis van betadocenten leverde een gerichte literatuuronderzoek van Van Driel 

et al (2014) voor de periode van 2005 tot 2012 al meer dan 469 studies op. Bovendien 

moeten we voor het vaststellen van leerprogressies op de diverse subdimensies niet al-

leen inzicht krijgen in (de ontwikkeling) van docenten ten aanzien van deze dimensies. 

We baseren ons ook op studies die gewenste eindpunten formuleren voor de betreffende 

dimensies,  alsmede empirisch onderzoek hetgeen aantoont dat dergelijke gewenste eind-

punten ook daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van de beoogde doelen. Dit bete-

kent dat we keuzes moeten maken om de omvang van het literatuuronderzoek verant-

woord in te perken.  

 

De eerste inperking die we hebben aangebracht is dat we ons richten op reviews in plaats 

van individuele studies. Daarbij hebben we ons beperkt tot reviews van de afgelopen 10 

jaar (2006-2016). Niet alleen worden duurzame resultaten uit de voorafgaande periode 

veelal opgenomen in recentere reviews, bovendien zijn opvattingen over de gewenste 

vorm van onderzoekend leren de laatste decennia sterk veranderd. De reviews hebben 

we ontleend aan vier bronnen:   

1. Vaststellen van de scope van het literatuuronderzoek.  

2. Vaststellen globaal begin- en eindpunt per hoofddimensie.   

3. Tentatief vaststellen subdimensies per hoofddimensie.    

4. Tentatief vaststellen van een leerprogressie per subdimensie. 

5. Afstemmen en vaststellen van leerprogressies per subdimensie. 
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a) Een systematische analyse van de internationale handboeken over onderzoek 

naar science education die het laatste decennium zijn verschenen (Fraser et al, 

2011; Matthews, 2014; Lederman & Abell, 2014; Abell & Lederman, 2007).  

b) Een systematisch analyse van de laatste 10 jaargangen van de meest toonaan-

gevende tijdschriften voor science education:  Journal of Research in Science 

Teaching;  Science Education; International Journal of Science Education; Journal 

of Science Teacher Education; Studies in Science Education; en Research in Sci-

ence Education. Tevens hebben we de 10 laatste jaargangen van de meest  toon-

aangevende algemene onderwijs review tijdschriften geraadpleegd:  

Educational Research Review en Review of Educational Research.    

c) Een systematische analyse van toonaangevende wetenschappelijke rapporten 

die ten grondslag liggen of geïnitieerd zijn door beleidsdocumenten met be-

trekking tot onderzoekend leren (Duschl et al, 2007; Wilson et al, 2015).  

d) Voor een beperkt aantal subdimensies bleek de opbrengst uit bovengenoemde 

bronnen  nog beperkt en daarvoor zijn aanvullende reviews gezocht met spe-

cifieke zoektermen middels raadpleging van de volgende databases: ERIC,  

PsychoINFO en Google Scholar. 

 

In de beschrijving van de vervolgstappen zullen we nader ingaan op de wijze waarop en 

de volgorde waarin we deze bronnen hebben doorzocht.  

 

Fase 2. Vaststellen globaal start- en eindpunt per hoofddimensie  

Voor iedere hoofddimensie die we hebben geselecteerd hebben we eerst op basis van een 

aantal sleutelpublicaties een  begin- en eindpunt vastgesteld voor de betreffende hoofd-

dimensie. Deze sleutelpublicaties hebben we aanvankelijk ontleend aan de systematische 

analyse van de handboeken aangevuld met de door ons reeds bekende sleutelpublicaties 

op dit gebied. We zullen nu het vaststellen van een globaal eind- en beginpunt illustreren 

voor de hoofddimensie: onderwijspraktijk onderzoekend leren. Zo lijkt er een brede con-

sensus te bestaan over de essentie van onderzoekend leren als de constructie, toetsing en 

revisie van modellen (Duschl et al, 2007; Passmore et al, 2012; Windschitl & Calabrese 

Barton, 2016; voor een nadere uitwerking en onderbouwing hiervan zie paragraaf 4). We 

troffen deze karakterisering als grootste gemene deler aan in wetenschap studies, in  re-

views over wat onderzoekend leren zou moeten zijn, en in reviews waarin de effectiviteit 

van diverse vormen van onderzoekend leren worden beschreven. Tegelijkertijd wordt al 

geruime tijd geconstateerd dat de onderwijspraktijk van zowel beginnende als ervaren 

docenten hier vaak sterk vanaf wijkt (Wilson et al, 2015;  Lunetta et al, 2007). In veel 

bètaonderwijs gaat het aanbieden van kennis vaak vooraf aan het onderzoek. Als er on-

derzoek plaatsvindt heeft het vaak het karakter van een kookboekpracticum waarbij, of 

hoofdzakelijk afzonderlijke verschijnselen worden vastgesteld of verbanden tussen ver-

schijnselen, maar waarbij zelden modellen worden geformuleerd als verklaring voor fe-

nomenen. Aan de hand van een dergelijke voorlopige globale karakterisering van zowel 
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het begin als eindpunt van een hoofddimensie zijn in fase 3 de voorlopige subdimensies 

per hoofddimensie vastgesteld.  

 

Fase 3.  Tentatief subdimensies vaststellen per hoofddimensie  

Door nu overeenkomsten en verschillen tussen dit globale begin- en eindpunt te formule-

ren hebben we onderliggende subdimensies geïdentificeerd. Daarbij hebben we  conform 

het begrensd rationele perspectief eerst geprobeerd om zowel het begin- als eindsituatie 

in vergelijkbare bouwstenen te beschrijven (Janssen et al, 2015). Zo herkennen we bij-

voorbeeld in zowel de omschrijving ‘kennis + kookboekpracticum’ als  beginsituatie als in 

de ‘constructie-toetsing-revisie van modellen’ als eindpunt vergelijkbare bouwstenen, i.c. 

kernpraktijken, zoals het formuleren van een probleem en het formuleren van een me-

thode voor het onderzoek.  Er bestaan echter ook grote verschillen hoe met deze kern-

praktijken wordt omgegaan hetgeen inzicht geeft in onderliggende subdimensies. Het 

proces van constructie, toetsen en revisie van modellen start doorgaans met een pro-

bleem, terwijl in onze karakterisering van de beginsituatie eerst kennis (soms in de vorm 

van een model) wordt aangeboden alvorens de onderzoeksvraag wordt gesteld. Een sub-

dimensie waarlangs dus ontwikkeling van een docent plaats kan plaatsvinden betreft dus 

de selectie en volgorde van de kernpraktijken (zoals formuleren probleem, formuleren 

van een methode).  

Een ander belangrijk onderscheid betreft de wijze waarop de kernpraktijken worden in-

gevuld. In het kader van een kookboekpracticum bepaalt de docent zowel het probleem 

als de methode van onderzoek. In de gewenste benadering van onderzoekend leren wordt 

echter veelal voorgesteld om leerlingen zelf een bijdrage te laten leveren aan de kernprak-

tijken. Daarbij wordt veelal niet voorgesteld dit volledig aan leerlingen over te laten maar 

wordt aanbevolen dat de docent hierbij leerlingen hulp op maat aanbiedt. Een andere sub-

dimensie betreft dus de wijze waarop de kernpraktijken worden aangestuurd of worden 

ondersteund. Middels zoeken van overeenkomsten en verschillen tussen globaal gefor-

muleerde begin- en eindpunt worden zijn deze wijze voorlopige subdimensies vastgesteld 

waarvoor in de volgende fase een eerste voorstel voor een leerprogressie is ontwikkeld. 

 

Fase 4. Tentatief vaststellen leerprogressie per subdimensie.   

Nu mogelijke relevante subdimensies voor een hoofddimensie zijn onderscheiden hebben 

we meer gericht literatuuronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van een leerpro-

gressie voor iedere subdimensie.  We hebben met een overzicht van subdimensies voor 

iedere hoofddimensie systematisch alle 10 laatste jaargangen van reeds  genoemde hand-

boeken en toonaangevende science education tijdschriften gescreend op relevante re-

views.  Tevens hebben we de genoemde wetenschappelijke rapporten geanalyseerd op de 

betreffende subdimensies. Daarbij zochten we zowel naar reviews die informatie konden 
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verschaffen over het beginpunt (en mogelijke vervolgstappen in de ontwikkeling van do-

centen) als reviews die informatie konden verschaffen over het eindpunt. Telkens werden 

daarbij per review de belangrijkste resultaten met betrekking tot de betreffende sub- 

dimensie genoteerd. Op basis van deze gegevens hebben we allereerst per subdimensie 

het begin- en eindpunt voorlopig vastgesteld. Daarna hebben we één of meerdere tussen-

stappen geformuleerd waarmee een docent productief gebruikmakend van het beginpunt 

door kleine aanpassingen stapsgewijs het eindpunt zou kunnen realiseren (Janssen et al, 

2015a).  Zo zijn veel docenten aanvankelijk geneigd om de methode voor het onderzoek 

volledig aan te bieden aan de leerlingen (kookboekpracticum) terwijl een docent ook in 

staat moet zijn om leerlingen zelf een bijdrage te laten leveren bij het bedenken van de 

methode waarbij hij dan hulp op maat geeft. Een zinvolle tussenstap tussen deze volledig 

docentgestuurde aanpak en adaptieve aanpak is een vorm van gedeelde sturing waarbij 

de docent leerlingen bijvoorbeeld eerst zelf kort laat nadenken over de methode en ver-

volgens pas bepaalde onderdelen van methode aan alle leerlingen aanbiedt.  

 

Nadat op deze wijze een dergelijke leerprogressie tentatief was vastgesteld is nagegaan  

in betreffende literatuur voor deze subdimensie of deze tussenstap(pen) inderdaad voor-

komen bij docenten en/of er informatie is over de effectiviteit is van deze aanpak voor 

leerlingen. Voor de subdimensies waarvoor informatie uit genoemde handboeken en tijd-

schriften onvoldoende was hebben een aanvullende literatuuronderzoek uitgevoerd in de 

genoemde databases met zoektermen die zijn ontleend aan de subdimensies. Nadat zo 

voor iedere hoofddimensie een aantal subdimensies bijbehorende leerprogressies waren 

bepaald konden  deze onderling worden afgestemd en vastgesteld. 

 

Fase 5.  Afstemmen en vaststellen leerprogressies per subdimensie 

Een hoofddimensie bestaat uit meerdere subdimensies waarop een docent, zich bij voor-

keur, onafhankelijk van elkaar kan ontwikkelen. Laten dit idee van onafhankelijkheid 

eerst illustreren aan de hand van een voorbeeld. De hoofddimensie ‘onderwijspraktijk on-

derzoekend leren’ bevat onder meer de twee eerder geïntroduceerde subdimensies: a) 

selectie en ordening van kernpraktijken en b) sturing van kernpraktijken. Een docent kan 

zich nu op de dimensie selectie en ordening nog steeds bevinden in de beginsituatie (eerst 

kennis aanbieden, en daarna formuleren van probleem en methode) maar er desondanks 

wel er voor kiezen om zich op de subdimensie ‘sturing’ verder te ontwikkelen door bij-

voorbeeld het formuleren van methode niet langer docentgestuurd maar middels ge-

deelde sturing in te vullen. Het omgekeerde is dan uiteraard ook mogelijk. Een docent kan 

er voor kiezen om eerst de volgorde van kernpraktijken te wijzigen en bijvoorbeeld te 

starten met het formuleren van het probleem, maar vervolgens alle kernpraktijken wel 

zoals gebruikelijk docentgestuurd in te vullen.  
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Een dergelijke onafhankelijke modulaire opbouw van deze subdimensies heeft als groot 

voordeel dat ondanks een beperkt aantal leerprogressies de ontwikkelingsmogelijkheden 

en daarmee het aantal mogelijke leerroutes voor een docent vanuit elke bestaande situa-

tie zeer groot zijn (zie voor een onderbouwing van een modulaire benadering  Janssen et 

al, 2015b).  

De ‘onafhankelijkheidstoets’ van de ontwikkelde subdimensies per hoofdimensie heeft er 

in een aantal gevallen toe geleid dat we de formulering van bepaalde subdimensies moes-

ten veranderen. Zo hadden wij aanvankelijk het leiden van een discussie geformuleerd als 

een aparte kernpraktijk binnen de subdimensie selectie en ordening van kernpraktijken. 

Toen we ons realiseerden dat elke van de andere kernpraktijken meer of minder interac-

tief kan worden ingevuld hebben we kernpraktijk discussie geherformuleerd tot een 

apart subdimensie ‘interactie’ waarbij ook weer verschillende stappen konden worden 

onderscheiden.  

Subdimensies moeten niet alleen onafhankelijk zijn, bij voorkeur wilden we voor iedere 

leerprogressie een gelijk aantal stappen formuleren. Een eerste verkenning van alle 

hoofddimensies leverde subdimensies op met leerprogressies die varieerde van drie tot 

zes stappen. Wij hebben vervolgens besloten om iedere leerprogressie te formuleren in 

drie stappen om een aantal redenen: (a) voor sommige subdimensies liet de beschikbare 

literatuur niet een nadere differentiatie toe; (b) gezien het groot aantal subdimensies 

maakt een beperking in aantal stappen de meerdimensionale leerprogressie makkelijker 

hanteerbaar voor zowel docenten als aanbieders van professionalisering die scholings-

aanbod met behulp van deze leerprogressies willen gaan ontwikkelen en afstemmen; c) 

tenslotte zorgt het onafhankelijke modulaire karakter van de subdimensies er voor dat 

ondanks een beperkt aantal stappen toch een zeer grote diversiteit aan leerroutes kan 

worden gerealiseerd. Afstemming van de meerdere leerprogressies in termen van inhoud 

als aantal stappen resulteerde soms in een  herformulering van bestaande subdimensies 

waarbij dan, indien nodig, opnieuw de betreffende fasen zijn doorlopen.  
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4. Leerprogressies  ‘Onderwijspraktijk voor onderzoekend leren’ 

  

 

De subdimensies en bijbehorende leerprogressies voor deze hoofddimensie kunnen beter 

worden geplaatst tegen de achtergrond van een globaal beeld van de gewenste onderwijs-

praktijk voor onderzoekend leren. De laatste jaren wordt breed onderschreven dat on-

derzoekend leren in essentie bestaat uit de constructie, toetsing, revisie en toepassing van 

modellen (Duschl et al, 2008; Windschitl et al, 2008; Windschitl & Calabrese Barton, 2016; 

Passmore et al, 2014; Osborne, 2014; Clement, 2010). Deze invulling draagt bij aan het 

realiseren van de twee hoofddoelen van onderzoekend leren: wendbaar inzicht verwer-

ven in zowel de processen als producten van natuurwetenschappelijk onderzoek (Hodson, 

2014; Osborne, 2014; Crawford, 2014; Duschl et al, 2007; Norris et al, 2014).  

 

De meningen lopen vervolgens aanzienlijk uiteen over de aspecten die allemaal van be-

lang zijn in dit proces. Vertegenwoordigers van een constructivistisch perspectief bena-

drukken de conceptuele aspecten.  Representanten van een situationistisch perspectief 

accentueren daarnaast het belang van sociale aspecten (voor een analyse van beide per-

spectieven zie Driver et al, 1994; Duit & Treagust, 1998; Duit et al, 2010). Terwijl tenslotte 

vanuit een begrensd rationeel perspectief de aandacht zich ook richt op de heuristische 

dimensie van modelvorming: welke efficiënte methoden worden gehanteerd om gegeven 

de beperkte kennis toch grip te krijgen op complexiteit? (Wimsatt, 2007; Bechtel &  

Richardson, 2010; Craver & Darden, 2015). 

 

 

Onderzoekend leren als constructie, toetsing en revisie van modellen 

 

Door onderzoekend leren vorm te geven als een proces van constructie, toetsing, revisie 

en toepassen van modellen krijgen leerlingen niet alleen een beter beeld van het proces 

van wetenschappelijk onderzoek; didactisch en leerpsychologisch onderzoek wijst tevens 

uit dat dit een effectieve manier is om natuurwetenschappelijke inzichten (i.c. de pro-

ducten van onderzoek) te verwerven. Modelleren stimuleert een diepgaand en effectief 

leerproces waarin leerlingen worden uitgedaagd om hun eigen mentale model als een mo-

gelijk antwoord op een vraag te expliciteren, dit te bespreken met anderen, te toetsen, bij 

te stellen en toe te passen in nieuwe situaties (Osborne, 2014; Duschl et al, 2007; Clement, 

2010).  

  

Als we onderzoekend leren willen vormgeven als het ontwikkelen en toepassen van  

modellen moeten we deze zeer complexe praktijk nader uitwerken in een beperkt aantal 

kernpraktijken (Windschitl et al, 2012). Het zal duidelijk zijn dat er meerdere decom- 

posities mogelijk zijn, en het is dus ook niet vreemd is dat er laatste jaren verschillende 

sets kernpraktijken zijn voorgesteld, waarbij zowel aantal als invulling van de kernprak-

tijken voor ontwikkelen en toepassen van modellen verschillen (Windschitl & Calabrese 
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Barton, 2016; Kloser, 2014; Quinn et al, 2012; Pedaste et al, 2015). Wij sluiten hier aan bij 

de meest invloedrijke indeling die ten grondslag ligt aan de Next Generation Science Stan-

dards in Amerika en bovendien ook veel overeenkomsten vertoont met de structurering 

van onderzoek zoals we die in de eindtermen van de bètavakken in Nederland tegenko-

men (Quin et al, 2012; Osborne, 2014; Crawford, 2014).  

 
Tabel 1 De kernpraktijken voor onderzoekend leren zoals voorgesteld in de Next Generation Science  

Standards en de door ons voorgestelde aanpassingen.     

 

Kernpraktijken NGSS Voorstel herformulering kernpraktijken   

Informatie verwerven en communiceren Kennis verwerven (en communiceren) KV 

Formuleren van problemen Formuleren van problemen  FP 

Ontwikkelen en gebruik van modellen Ontwikkelen van modellen   OM 

Plannen van onderzoek en uitvoeren van on-

derzoek 

Plannen van onderzoek  PO 

Uitvoeren van onderzoek UO 

Analyseren en interpreteren van data Analyseren en interpreteren van data AI 

Construeren van verklaringen/ontwerpen van 

oplossingen 

Construeren en beargumenteren van 

de onderzoeksopbrengst op basis van de  

gegevens.   

CA 

Argumenteren op basis van bewijs 

Gebruik van wiskundig denken  Toepassen van kennis  TK 

 

Wij stellen echter voor de NGSS kernpraktijken op een beperkt aantal punten aan te pas-

sen (tabel 1). We zullen hieronder de voorgestelde wijzigingen beknopt toelichten. Vanuit 

een begrensd rationale benadering willen we graag de beginsituatie en de eindsituatie 

binnen een leerprogressie beschrijven in zoveel mogelijk vergelijkbare bouwstenen zodat 

een progressie mogelijk is door recombinatie en/of kleine aanpassingen van reeds be-

staande bouwstenen. Kenmerkend voor bijvoorbeeld de beginsituatie van docenten is dat 

er wel veel aandacht is voor toepassen van kennis (van onder meer modellen) maar dat 

er aanvankelijk nauwelijks aandacht is voor ontwikkeling van modellen (Duit et al, 2010). 

Tegen deze achtergrond hebben we de NGS praktijk ‘ontwikkelen en gebruik van model-

len’ dan ook opgesplitst. ‘Plannen en uitvoeren van onderzoek’ hebben we ook gesplitst 

omdat het ten behoeve van inzicht van leerlingen in zowel proces als product van weten-

schappelijk vaak zinvol is hen te laten nadenken over een methode hoe ze een model zou-

den kunnen toetsen. Het is echter lang niet altijd mogelijk en efficiënt om leerlingen ook 

het onderzoek zelf te laten uitvoeren, vandaar de voorgestelde splitsing (Osborne, 2014). 

Construeren van verklaringen en argumenten op basis van bewijs hebben we juist samen-

gevoegd omdat dit in de praktijk veelal onlosmakelijke met elkaar verbonden aspecten 

zijn. Daarbij hebben we ‘verklaring’ en ‘ontwerpen van een oplossing’  vervangen door de 

meer omvattende term onderzoeksopbrengst, omdat afhankelijk van het type onderzoek 

(beschrijvend, verklarend, ontwerpend, evaluerend  et cetera) het telkens om ander type 

onderzoeksopbrengsten gaat, zoals we hieronder nader zullen uitwerken (Kuipers, 

2007). Gebruik van wiskundige denkactiviteiten hebben niet apart opgenomen in onze 

lijst met kernpraktijken, omdat ze niet altijd van toepassing zijn en dit ook afhankelijk is 

van zowel de aard van de onderzoeksvraag als de gehanteerde methode. Als ze wel van 
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toepassing zijn, zijn ze onlosmakelijk verbonden met de andere kernpraktijken zoals ont-

wikkelen van een model en analyseren en interpreteren van data.  

 

Hoe kan de scheiding tussen kennis en onderzoeksvaardigheden worden voorkomen?  

Nu wordt benadrukt dat deze natuurwetenschappelijke kernpraktijken altijd in samen-

hang met inhouden moeten worden geleerd (Windschitl & Calabrese Barton, 2016; Duschl 

et al. 2007; Osborne, 2014). Dertig jaar geleden werd al gewaarschuwd voor de toen en 

nu nog steeds veel voorkomende scheiding inhoud en onderzoeksvaardigheden (Millar & 

Driver, 1987). In dit geval wordt de inhoud middels directe instructie aangeboden en  

oefenen leerlingen met vaardigheden, zoals het formuleren van problemen, bedenken van 

een methode et cetera, aan de hand van onderzoek waarbij de inhoud er niet toe doet.  

Deze veelvoorkomende scheiding tracht men in de NGSS deels te voorkomen door stan-

daarden expliciet te formuleren als een combinatie van zowel een inhoudelijk idee als één 

of meerdere kernpraktijken (Quin et al, 2012). Bijvoorbeeld: plan een onderzoek waarmee 

je kan aantonen dat een plant zuurstof produceert; ontwikkel een model waarmee je spe-

cifieke herkenning van ziekteverwekkers kan verklaren.  

 

Direct in het verlengde van deze opvatting over assessment ligt een benadering van on-

derwijzen die in de algemeen onderwijskundige literatuur wordt aangeduid met een hele-

taak-eerst aanpak, en waarvan is aangetoond dat hiermee kennis en vaardigheden effec-

tief en in samenhang kunnen worden ontwikkeld (Kirschner & van Merriënboer, 2008; 

Paas et al, 2011; Merrill, 2012; Janssen et al, 2016). Een hele taak is een motiverende com-

plexe opdracht voor leerlingen waarvoor een groot deel van de leerstof (zowel kennis als 

vaardigheden) nodig is om de taak succesvol uit te voeren. Voor onderzoekend leren kun-

nen dergelijke hele taken worden ontwikkeld door combinatie van een inhoudelijk idee 

en één of meerdere kernpraktijken. Het centraal stellen van dergelijke onderzoekstaken 

bij onderzoekend leren heeft niet alleen als voordeel dat leerlingen doelgericht producten 

en processen van natuurwetenschappelijk onderzoek in samenhang leren. Voor een do-

cent is een dergelijke aanpak van onderzoekend leren ook beter praktisch uitvoerbaar 

omdat dit geval onderzoekend leren niet impliceert dat altijd alle fasen van het onder-

zoeksproces met leerlingen moeten worden doorlopen (Osborne, 2014; Janssen et al, 

2016).   

Tegen deze achtergrond van een globale omschrijving van de kern van onderzoekend  

leren moet onze indeling in subdimensies van de hoofddimensie ‘onderwijspraktijk on-

derzoekend leren’ worden begrepen. Wij onderscheiden de volgende acht subdimensies 

die alle betrekking hebben op de wijze waarop met de hierboven beschreven kernprak-

tijken wordt omgegaan (zie tabel 2):  

 selectie en ordening van de kernpraktijken; 

 het type onderzoek dat de kernpraktijken inkleurt; 

 de doelen die hiermee worden nagestreefd;  



27 
 

 de wijze waarop wordt aangesloten en voortgebouwd op de beginsituatie van 

de leerlingen; 

 de mate van sturing van de kernpraktijken; 

 de wijze van interactie;  

 de wijze van assessment; 

 de relatie met het curriculum.  

Tabel 2  Leerprogressie ‘Onderwijspraktijk onderzoekend leren’. Elke volgende stap betreft een uitbreiding van het reeds 

bestaande repertoire (vandaar dat dit wordt aangeduid met en…).   

Dimensie Beginsituatie En….. En…. 

Selectie & Orde-

ning van de 

kernpraktijken  

 Verwerven kennis 

 Onderzoektaak in-

troduceren en uit-

voeren (excl. OM 

en CA) 

   

   

 Toepassen kennis 

  

 Onderzoekstaak 

introduceren  

 Verwerven kennis 

 Onderzoekstaak 

uitvoeren  

   

   

  Toepassen kennis 

 

 Onderzoekstaak 

introduceren   

 Onderzoekstaak 

uitvoeren (incl. 

OM en CA)  

   

   

 Verwerven 

 kennis 

 Toepassen kennis 

 

Onderzoekstype Beschrijvend Verklarend Ontwerpend, Evaluerend 

en Explicatief  

Doelen  Reproductief gebruik van  

feitelijke kennis  en proce-

durele kennis  

Productief gebruik  

conceptuele kennis en stra-

tegische kennis  

Productief gebruik   

(domeinspecifieke) stra-

tegische- meta- en zelf-

kennis 

Beginsituatie Sluit aan bij wat ze gehad 

hebben  

Sluit aan en bouwt voort 

op bestaande leerlingdenk-

beelden    

Zorgt er voor dat leer-

lingen inhoudelijk worden 

gemotiveerd om be-

staande denkbeelden in 

de gewenste richting uit 

te breiden of bij te stellen.  

Mate van sturing  Docentgestuurd /  

Leerlinggestuurd  

Gedeelde sturing Adaptieve sturing 

Interactie  Docentgeïnitieerd met lage 

orde gesloten vragen 

Hogere orde vragen en 

voortbouwend op input 

van leerlingen  

Meer leerlinggeïnitieerd 

en lln. bouwen voort op 

elkaars ideeën. 

Assessment  Summatief toetsen Formatief toetsen waarbij 

info vooral door de docent 

wordt gebruikt   

Info wordt door leer-

lingen zelf gebruikt om 

hun leerproces vorm te 

geven, tevens wordt adap-

tieve feedback geboden  

Curriculum Leerstofkeuze wordt be-

paald door het hoofdstuk 

van betreffend methode   

Er worden expliciet verbin-

dingen gelegd met andere 

onderwerpen uit het curri-

culum, mede in het licht 

van de eindtermen.   

Leerstofkeuze is mede af-

hankelijk van leerprogres-

sies voor curriculum 

doorsnijdende ideeën en 

denk-en werkwijzen. 

 

Hieronder zullen we achtereenvolgens de leerprogressie voor elke van deze sub- 
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dimensies beschrijven en verantwoorden.  

 

Selectie en ordening van kernpraktijken 

Met de voorgestelde set van kernpraktijken is het mogelijk om de leerprogressie van do-

centen ten aanzien van deze dimensie in termen van aanpassingen in selectie en ordening 

van kernpraktijken weer te geven. Kenmerkend voor de beginsituatie van veel zowel be-

ginnende als ervaren docenten is dat maar een zeer beperkt aantal kernpraktijken daad-

werkelijk aan bod komen (tabel 2: selectie en ordening kernpraktijken). In veel lessen 

herkennen we ‘verwerven van kennis’ en ‘toepassen van kennis’ in diverse opdrachten 

(Wilson et al, 2015; Duit & Treagust, 2010; Schneider & Plasman, 2011; Davis et al, 2006). 

Soms wordt daarbij presentatie van kennis gevolgd door een onderzoekstaak. Deze on-

derzoekstaak kan een of meer kernpraktijken omvatten (de betreffende kernpraktijken 

in de lege vakjes worden ingevuld). Veelal zullen leerlingen in de beginsituatie zelf obser-

vaties verrichten of anderszins data verzamelen, ter illustratie van de aangeboden kennis. 

Als daarbij het probleem en de onderzoeksmethode al wordt geëxpliciteerd, hetgeen lang 

niet altijd het geval is,  dan wordt deze aangeboden door de docent of voorgeschreven in 

het materiaal en heeft het onderzoek dus een kookboek karakter (Chinn & Malhatora, 

2002; Hofstein et al, 2011; Abrahams & Millar, 2008; Appleton, 2013; Bianchini, 2011).  

 

Deze gangbare praktijk kan relatief eenvoudig worden uitgebreid door de onderzoek-

staak te introduceren voorafgaand aan de presentatie van kennis (tabel 2: tweede kolom 

selectie en ordening van kernpraktijken). Deze onderzoekstaak kan bij leerlingen dan de 

inhoudelijke motivatie oproepen om zowel de benodigde kennis te verwerven als deel te 

nemen aan de voor die onderzoekstaak geselecteerde kernpraktijken. De onderzoekstaak 

wordt vervolgens door leerlingen uitgevoerd nadat de kennis is verworven. De onder-

zoekstaak zal in deze tussenstap bestaan uit één of meerdere onderzoekspraktijken, 

waarbij doorgaans leerlingen nog niet worden uitgenodigd om een model te ontwikkelen 

(MO) en hun onderzoeksopdracht kritisch te beargumenteren (CA).  

Deze laatstgenoemde kernpraktijken spelen wel een rol in de onderzoekstaken in de vol-

gende stap (tabel 2, laatste kolom bovenste rij). Na de introductie van de onderzoekstaak 

biedt de docent nu geen kennis aan maar gaan de leerlingen onder begeleiding van de 

docent met de onderzoekstaak aan de slag, waarbij ze onder meer ook worden uitgeno-

digd om een model te ontwikkelen en zo een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling 

(Duschl et al, 2007; Windschitl & Calabrese Barton, 2016). Kennisverwerving vindt dus 

gedurende het onderzoeksproces plaatst en kan worden afgesloten met expliciteren en 

toepassen van de verworven kennis.  
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Type onderzoek 

 

Hoewel die indruk soms wordt gewekt bestaat er uiteraard niet één methode voor  

natuurwetenschappelijk onderzoek (Schwab, 1963). Kuipers (2007) laat in zijn grondige 

analyse van onderzoeksprogramma’s in de natuurwetenschappen zien dat tenminste vier 

typen onderzoek kunnen worden onderscheiden die de eerder onderscheiden kernprak-

tijken (tabel 1) allemaal anders inkleuren (in termen van probleemtype, aard van de  

methode, type opbrengst en type argumenten): beschrijvend, verklarend, ontwerpend en 

explicatief onderzoek.  

 

Beschrijvend onderzoek is gericht op het in kaart brengen van verschijnselen en het zoe-

ken naar verbanden tussen deze verschijnselen. Verklarend onderzoek is gericht op het 

verklaren van deze verschijnselen in termen van onderliggende mechanismen. Ontwer-

pend onderzoek is primair gericht op het ontwikkelen van producten die aan bepaalde 

eisen voldoen (bijvoorbeeld ontwikkelen van medicijnen; constructie van een brug et ce-

tera). Explicatief onderzoek richt zich op het mathematiseren en/of begripsmatig explici-

teren van (verbanden tussen) concepten die richting geven aan het onderzoek. In de we-

tenschapsmethodologie wordt daarnaast vaak nog een vijfde type onderzoek onderschei-

den: evaluerend onderzoek. Dit onderzoek is gericht op vaststellen van effecten van (be-

leids-) maatregelen draagt bij aan (persoonlijke en maatschappelijke) besluitvorming 

hierover.  

 

Tegen de achtergrond van deze verscheidenheid aan typen onderzoek kan nu de voorge-

stelde leerprogressie worden begrepen (tabel 2; onderzoekstypen). Het gaat ook hier 

weer nadrukkelijk om een uitbreiding van het repertoire. Zo is verklarend onderzoek niet 

beter dan beschrijvend onderzoek maar is het wel beter indien een docent in staat is zo-

wel beschrijvend als verklarend onderzoek van leerlingen te begeleiden.  

 

Heel veel onderzoek in de klas heeft een beschrijvend karakter (Driver et al, 1996; Chinn 

& Malhotra, 2002; Windschitl & Calabrese  Barton, 2016). Leerlingen doen observaties en 

gaan soms ook op zoek naar verbanden tussen de waargenomen verschijnselen. Een stap 

vooruit is als een docent in staat is dit type onderzoek uit te breiden met meer verklarend 

onderzoek. Veel leerstof in de natuurwetenschappen kan immers worden begrepen als 

mechanismen ter verklaring van een groot aantal verschijnselen (Duschl et al, 2008). Ver-

volgens kan de docent het repertoire uitbreiden met ontwerpend, evaluerend en explica-

tief onderzoek hetgeen ook goed past bij vaak voorgestelde verbreding van natuurweten-

schappelijke geletterdheid waarbij twee richtingen kunnen worden onderscheiden (Ves-

terinen et al, 2014). Ontwerpend en evaluerend onderzoek past goed bij een benadering 

van geletterdheid waarin wordt benadrukt dat leerlingen ook inzicht moeten ontwikkelen 

de toepassingen van wetenschappelijke kennis inclusief de daarbij behorende ethische 

afwegingen in persoonlijke en maatschappelijke contexten (Zeidler, 2014; Sadler, 2009). 
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Explicatief onderzoek past daarentegen goed in de traditie van wetenschappelijke gelet-

terdheid in termen van inzicht verwerven in (historische gegroeide) aannames die aan 

natuurwetenschappelijke kennis en praktijken ten grondslag liggen (Hodson, 2014;  

Lederman & Lederman, 2014).  

 

Doelen  

Deelname aan kernpraktijken kan gericht zijn op ontwikkeling van verschillende typen 

kennis. Onderzoek naar functioneren van experts bij het oplossen van het oplossen van 

complexe problemen in uiteenlopende domeinen, waaronder natuurwetenschappelijk 

onderzoek, heeft aangetoond dat succesvolle probleem oplossers beschikken over zes 

typen kennis (Pellegrino & Hilton, 2013; DeCorte, 2010; Mayer, 2008; Chinn et al, 2011; 

Schoenfeld, 2010) (die overigens door diverse auteurs met verschillende bewoordingen 

worden aangeduid):  

 Feitenkennis en procedurele kennis 

 Conceptuele kennis 

 Strategische kennis  

 Metakennis 

 Zelfkennis 

De termen feitenkennis en conceptuele kennis spreekt waarschijnlijk voor zich. Met pro-

cedurele kennis wordt verwezen naar heel concrete technieken (i.c. hoe werk je met een 

microscoop?) terwijl strategische kennis verwijst naar algemene of domeinspecifieke (al 

dan niet heuristische) strategieën om een probleem aan te pakken. Metakennis verwijst 

naar kennis over de aannames die aan die strategieën ten grondslag liggen. Zo kunnen 

leerlingen kennis ontwikkelen over biologische systemen door deze opnieuw te ontwer-

pen. Deze herontwerpstrategie is op zijn beurt gebaseerd op aannames over eigenschap-

pen van organismen, namelijk dat de meeste eigenschappen een functie hebben en dat 

deze functies doorgaans goed worden vervuld (Janssen & Waarlo, 2010) (voor een nadere 

uitwerking van zowel strategische als metakennis zie paragraaf 6). Tenslotte is het voor 

het oplossen van complexe problemen ook essentieel dat leerlingen beschikken over pro-

ductieve opvattingen over zichzelf als lerende in het betreffende domein. Een leerlingen 

moet bijvoorbeeld het vertrouwen hebben dat hij of zij een complex natuurkundig pro-

bleem wel kan oplossen ook al lukt het niet een keer en bijvoorbeeld niet bang zijn om 

fouten te maken.  

 

Tegen deze achtergrond kunnen doelen en foci van docenten bij het uitvoeren van kern-

praktijken nader worden gekarakteriseerd (tabel 2; doelen). Aanvankelijk is het primaire 

doel van docenten veelal het correct en compleet behandelen van de leerstof van het be-

treffend onderwerp zoals in het gehanteerde schoolboek is uitgewerkt. Daarbij wordt 

vaak nog nauwelijks onderscheid gemaakt tussen hoofd- en bijzaken en wordt relatief 

veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van feitenkennis en procedurele kennis (Sch-

neider & Plasman, 2011; Lunetta, 2007; Hofstein et al, 2011). In de volgende stap in de 

leerprogressie gaan docenten wel een onderscheid maken tussen hoofd en bijzaken en 
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wordt het accent meer gelegd op de centrale concepten en wordt het vaak ook van be-

langrijk geacht dat leerlingen leren deze wendbaar te gebruiken in relevante persoonlijke, 

maatschappelijke en vakcontexten (Schneider & Plassman, 2011). De volgende stap wordt 

echter nog niet door veel docenten gemaakt. Om leerlingen productief te laten deelnemen 

aan ontwikkeling en toetsen van modellen is het van belang om ook expliciet aandacht te 

besteden aan de ontwikkeling van de daarvoor benodigde zelfkennis, metakennis en 

(domeinspecifieke) strategische kennis (Duschl, 2008; Chinn et al, 2011, Osborne, 2014) 

(zie paragraaf 4 voor een nadere uitwerking hiervan) 

 

Beginsituatie  

Aanvankelijk wordt de beginsituatie van leerlingen veelal gezien als de relevante stof die 

daarvoor al is behandeld (Davis et al, 2006; Schneider & Plasman, 2011) (tabel 2; begin-

situatie). Docenten zijn zich nog nauwelijks bewust van specifieke leerling denkbeelden 

die leerlingen vaak al hebben bij aanvang van het onderwerp in het betreffende vak. Ook 

ontbreekt soms de kennis van specifieke leermoeilijkheden van leerlingen met betrekking 

tot het betreffende onderwerp (Driel et al, 2014; Appleton, 2013). In de tweede stap is de 

docent wel meer bewust van deze relevante voorkennis en onderwerp specifieke leer-

moeilijkheden van leerlingen en probeert de docent daar vervolgens in instructie en op-

drachten ook rekening mee te houden (Schneider & Plasman, 2011). In de derde stap is 

dit beeld niet alleen meer gedifferentieerd, tevens probeert de docent dan het onderwijs 

zo uit te lijnen dat leerlingen ook telkens inhoudelijk worden gemotiveerd om hun be-

staande denkbeelden uit te breiden of bij te stellen (Lijnse, 2004; Duschl et al, 2011). 

 

Mate van sturing 

 

Er is al zeer geruime tijd unanieme consensus over het gegeven dat onbegeleid onderzoe-

kend leren ineffectief is (Driver, 1994; Mayer, 2004; Lazonder & Harmsen, 2016; 

Kirschner et al, 2006; Hmelo-Silver et al, 2007). Leerlingen zijn eenvoudigweg niet in staat 

om complexe inzichten die teams van wetenschappers moeizaam hebben ontwikkeld zelf 

te ontdekken. Dit gegeven heeft in wetenschappelijke en maatschappelijke discussies 

over de waarde en invulling van onderzoekend leren geresulteerd in twee type reacties. 

Volgens sommigen kunnen we onderzoekend leren dan maar beter vervangen door di-

recte instructie waarbij leerlingen het merendeel van de kennis rechtstreeks krijgen aan-

geboden (Kirschner et al, 2006). Dit standpunt wordt bestreden door anderen die betogen 

dat onderzoekend leren mits goed begeleid de voorkeur verdient boven directe instructie 

(Hmelo-Silver et al, 2007).  

 

Recente reviews laten zien ook zien dat goed begeleid onderzoekend leren effectiever kan 

zijn dan directe instructie (Alfieri et al, 2011; Furtak et al, 2012; DeJong et al, 2013).  

Bovendien leren leerlingen als ze onderzoekend leren niet alleen de producten van na-

tuurwetenschappelijk onderzoek maar worden ze indien dit effectief wordt vormgegeven, 

ook ingeleid in het proces van onderzoek. Daarbij is wel duidelijk geworden dat wat goede 
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begeleiding is afhankelijk is van wat een leerling nodig heeft (Corno, 2008; Belland et al, 

2014). Adequate sturing van kernpraktijken bestaat er dus uit dat leerlingen telkens de 

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.  

 

Tegen deze achtergrond formuleren we dan ook adaptieve sturing van onderzoekend le-

ren als gewenst eindpunt van deze leerprogressie (tabel 2; sturing). De beginsituatie voor 

veel docenten wijkt nogal af van deze situatie. In heel veel gevallen heeft de ondersteuning 

een alles of niets karakter. Dit betekent dat hetzij de docent de activiteiten binnen de be-

treffende praktijk volledig overneemt van de leerling (docentgestuurd) hetzij leerlingen 

bijna geen ondersteuning biedt bij de betreffende activiteiten (leerlinggestuurd) (Hof-

stein & Kind, 2011; Lunetta et al, 2007; Schneider & Plasman, 2011). Het bieden van adap-

tieve sturing is daarbij dan ook vaak niet in één stap haalbaar. Een zinvolle tussenstap is 

het bieden van gedeelde sturing aan alle leerlingen van de groep. Dit betekent dat leer-

lingen allemaal dezelfde hulp krijgen bij het uitvoeren van de betreffende activiteit. Die 

hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld conceptuele of strategische hints (Lazonder & Harmsen, 

2016).  

   

Interactie 

 

Dit brengt ons bij de zesde subdimensie van de hoofddimensie onderwijspraktijk: inter-

actie (tabel 2; interactie). In zowel behavioristische als constructivistische benaderingen 

van onderzoekend leren speelde interactie een minder grote rol (Driver et al, 1994). De 

natuurverschijnselen en leerling stonden centraal, waarbij in een constructivistische be-

nadering veel aandacht is voor de voorkennis van de leerlingen. In een situationistische 

benadering wordt er nadrukkelijk op gewezen dat die leerling onderdeel is van een on-

derzoeksgemeenschap bestaande uit medeleerlingen en de docent en dat interactie tus-

sen de leerlingen onderling en met de docent van centrale betekenis zijn voor de kwaliteit 

van het onderzoekend leren (Driver et al, 1994; Kelly, 2014; Duschl, 2008). Deze interac-

tie kan op iedere kernpraktijk betrekking hebben.  

Nu is er bij veel bètadocenten aandacht voor interactie, maar onderzoek naar de wijze 

waarop docenten deze interactie vormgeven laat zien dat ook op deze dimensie vaak nog 

progressie mogelijk is (tabel 2: interactie). Kenmerkend voor veel reguliere klasdiscussies 

is bijvoorbeeld dat ze sterk door de docent worden geleid, dat de vragen die door hem of 

haar worden gesteld vaak van lage orde zijn en dat daarbij vaak een enkele leerling rea-

geert waarna weer wordt overgestapt op een volgende onderdeel (Chin, 2007; Stein et al, 

2015; Mehan & Cazden (2015). In een kwalitatief hoogwaardigere vorm van discussie 

stelt de docent meer hoge orde vragen die leerlingen aanzetten tot nadenken. Bovendien 

bouwt de docent productief voort op de antwoorden die leerlingen geven, bijvoorbeeld 

door middel van het formuleren van een serie van vervolgvragen die de meeste leerlingen 

in de klas helpen het gewenste inzicht te verwerven. Kenmerkend voor deze ‘tussenstap’ 

is dat de dialogen veelal via de docent verlopen (Chin, 2007). De docent kan echter soms 

ook de kwaliteit en betrokkenheid van alle leerlingen bij de discussie verhogen indien de 
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docent ook nadrukkelijk leerlingen uitnodigt om op elkaar te reageren, waardoor de dis-

cussie steeds meer door vragen van leerlingen wordt geïnitieerd (Mehan & Cazden, 2015; 

Kelly, 2014; Stein et al, 2015).  

 

Assessment 

Aanvankelijk evalueren docenten hoofdzakelijk middels een toets aan het eind van een 

hoofdstuk (Schneider & Plasman, 2011; Appleton, 2013; Ruiz-Primo et al, 2010). Daarbij 

is er bovendien nog weinig bewustzijn van de criteria waar een goede toets aan moet vol-

doen. In de tweede stap is men zich hiervan meer van bewust en wordt summatieve eva-

luatie aangevuld met formatieve manieren van evalueren. Waarbij wordt de verkregen 

informatie vooral zelf gebruikt om hun instructie te plannen (Schneider & Plasman, 2011; 

Davis et al, 2006; Ruiz-Primo & Furtak, 2007). Een stap verder zijn de docenten die niet 

alleen een groter repertoire van summatieve en formatieve assessments hebben opge-

bouwd maar bovendien informatie uit formatieve assessments ook leerlingen laten ge-

bruiken om hun eigen leerproces vorm te geven en leerlingen adaptieve feedback hierbij 

geven (Pellegrino & Hilton, 2013; Ruiz-Primo et al, 2010; Shute, 2007). 

 

Curriculum 

Kenmerkend voor de beginsituatie van docenten met betrekking tot deze subdimensie is 

dat ze het curriculum als een gegeven beschouwen (tabel 2: curriculum). Daarbij wordt 

zowel inhoud als volgorde van behandeling van een onderwerp aangehouden zoals deze 

is uitgewerkt in het betreffende schoolboek (Davis et al, 2006; Schneider & Plasman, 

2011; Wilson et al, 2015). Vaak ontbreekt het nog aan kennis van de eindtermen. Deze 

kennis ontstaat wel in de tweede stap van deze leerprogressie, bovendien gaan docenten 

dan ook verbanden zien tussen de onderwerpen en krijgen ze meer zicht op eventuele 

alternatieve keuzes voor wat betreft inhoud als volgorde van behandeling van onderwer-

pen (Schneider & Plasman, 2011). Weer een stap verder is als docenten zich bewust zijn 

van leerprogressies voor hoofdstuk- en leerjaar overschrijdende inhouden met betrek-

king tot zowel product als proces van de natuurwetenschappen (Duschl et al, 2011). Denk 

bijvoorbeeld aan kennis van een leerlijn voor de ontwikkeling van evolutionair denken.   

Ter afsluiting van de bespreking van de leerprogressies voor de hoofddimensie ‘Onder-

wijspraktijk onderzoekend leren’ (tabel 2) laten we zien hoe de eerder geïntroduceerde 

docent Joyce zich in enige maanden heeft ontwikkeld op deze hoofddimensie. Met deze 

illustratie willen we niet alleen de beschreven leerprogressies ‘tot leven brengen’. We wil-

len tevens laten zien dat er in principe heel veel verschillende persoonlijke leerprogres-

sies mogelijk zijn binnen dit gegeven kader. In de tabel 3 hebben we de beginsituatie met 

0 genummerd en zijn de eerste 3 stappen met opeenvolgende nummers aangeduid.  In de 

box wordt meer gedetailleerd voor deze vervolgstappen beschreven wat Joyce heeft ge-

daan en welke overwegingen ze hierbij heeft gehad. 
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Tabel 3: De persoonlijke leerprogressie van Joyce t.a.v. de leerprogressie onderwijspraktijk onderzoekend leren (don-

kergekleurde vakken genummerd van 0 (beginsituatie) tot 3 (stap 3); zie voor afkortingen kernpraktijken tabel 1)   

Dimensie Beginsituatie En….. En…. 

Selectie & Orde-

ning van de 

kernpraktijken  

 Verwerven kennis 

 Onderzoekstaak 

introduceren en 

uitvoeren  

FP PO UO 

IA   

 Toepassen kennis 

 ⓿ 

 Onderzoekstaak 

introduceren  

 Verwerven kennis 

 Onderzoekstaak 

uitvoeren  

FP PO UO 

IA ca  

  Toepassen kennis 

①② 

 Onderzoekstaak 

introduceren   

 Onderzoekstaak 

uitvoeren   

FP OM PO 

UO CA  

 Verwerven 

 kennis 

 Toepassen kennis 

③ 

Onderzoekstype Beschrijvend   ⓿ Verklarend Ontwerp, Evaluatief en 

Explicatief ③ 

Doelen  Reproductief gebruik van  

feitelijke kennis  en proce-

durele kennis ⓿ 

Productief gebruik  

conceptuele kennis en 

strategische kennis  

Productief gebruik   

(domeinspecifieke) stra-

tegische- meta- en zelf-

kennis 

Beginsituatie Sluit aan bij wat ze gehad 

hebben ⓿ 

Sluit aan en bouwt voort 

op bestaande leerlingdenk-

beelden    

Zorgt er voor dat leer-

lingen inhoudelijk worden 

gemotiveerd om be-

staande denkbeelden in 

de gewenste richting uit 

te breiden of bij te stellen.  

Mate van sturing  Docentgestuurd / ⓿ 

Leerlinggestuurd  

Gedeelde sturing Adaptieve sturing 

②③ 

Interactie  Docentgeïnitieerd met lage 

orde gesloten vragen ⓿ 

Hogere orde vragen en 

voortbouwend op input 

van leerlingen  

Meer leerlinggeïnitieerd 

en lln. bouwen voort op 

elkaars ideeën. 

Assessment  Summatief toetsen ⓿ Formatief toetsen waarbij 

info vooral door de docent 

wordt gebruikt   

Info wordt door leer-

lingen zelf gebruikt om 

hun leerproces vorm te 

geven, tevens wordt adap-

tieve feedback aan- 

geboden  

Curriculum Leerstofkeuze wordt be-

paald door het hoofdstuk 

van betreffend methode  

⓿ 

Er worden expliciet ver-

bindingen gelegd met an-

dere onderwerpen uit het 

curriculum, mede in het 

licht van de eindtermen   

Leerstofkeuze is mede af-

hankelijk van leerprogres-

sies voor curriculum 

doorsnijdende ideeën en 

denk-en werkwijzen. 
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Fragment uit de persoonlijke leerprogressie van Joyce 

Reguliere aanpak (beginsituatie van Joyce) 

Aanvankelijk hadden de lessen van Joyce de volgende opbouw. Joyce legde nieuwe stof uit waarna leer-

lingen die stof gingen toepassen in opdrachten (uit het schoolboek). Voor sommige onderwerpen had Joyce 

ook een practicum. Dit volgende dan na de uitleg van de nieuwe leerstof en had vaak een kookboekkarakter. 

Stap 1 

Ze is vervolgens eerst begonnen om de onderzoekstaak voorafgaand aan de uitleg aan leerlingen voor te leg-

gen. Bij een practicum over de mossel bijvoorbeeld, begon ze les met de volgende drie vragen: hoe plant een 

mossel zich voort; hoe beweegt hij zich voort en hoe voedt hij zich? Leerlingen kregen daarna 5 minuten om 

in duo’s een mogelijk antwoord op elk van deze drie vragen te noteren. Vervolgens gaf zij de uitleg en vol-

trok het practicum zich verder op de reguliere wijze.  Joyce merkte dat door deze kleine aanpassing van haar 

lesstructuur leerlingen meer gemotiveerd naar haar uitleg luisterde en dat bovendien hun voorlopige ant-

woord hen richting gaf bij het kookboekpracticum; ze wisten beter waar ze naar moesten kijken.  

 

 

Stap 3 

Ze merkte dat best veel leerlingen in staat waren om een experiment te bedenken en dat de leerlingen die 

dit niet tijdig voor elkaar kregen daartoe wel in staat waren met een hint. Ze kon haar leerlingen toch de 

hulp bieden die ze nodig hadden zonder dat het een chaos werd (waar ze aanvankelijk bang voor was). Ze 

besloot deze ervaring verder uit te bouwen bij haar lessen over het oog. Normaliter legde ze daarbij eerst uit 

hoe een scherp beeld wordt gevormd. Daarna deden leerlingen drie kookboekexperimentjes met lenzen. Ze 

besloot nu om ook hier met de onderzoekstaak,  maar deze te herformuleren in  twee ontwerpvragen waar 

leerlingen uit konden kiezen: Welke lens heeft iemand nodig die verziend is? Welke lens heeft iemand nodig 

die bijziend is? Vervolgens werden leerlingen uitgenodigd zelf na te denken over een model waarmee ze res-

pectievelijk bijziend en verziendheid konden verklaren. Daartoe kregen ze enkele alternatieve modellen 

voorgelegd waar ze een keuze uit moesten maken en moesten argumenteren waarom ze voor het betref-

fende model hadden gekozen. Daarna kregen ze materiaal aangereikt waarmee normaal de experimenten 

werden gedaan en ze moeten zelf aangeven hoe ze hun model gingen toetsen en welke lens ze dus zouden 

adviseren op grond van hun bevindingen. Joyce gebruikte bepaalde onderdelen uit het schoolboek daarbij 

als hulp op maat (bijvoorbeeld enkele schema’s uit het boek en de methodebeschrijving bij de drie experi-

mentjes). 

 
 
Stap 2 
 
Ze besloot om deze omkering (onderzoekstaak eerst introduceren) ook toe 
te passen bij haar lessen over fotosynthese. Leerlingen kregen nu eerst  
een plaatje met een muis onder een stolp met plant voorgelegd en moesten 
voorspellen wat er zou gebeuren met de muis en waarom (muis krijgt 
voedsel en water). Daarna legde zij fotosynthese uit.  
Vervolgens moesten leerlingen voor de daarop volgende les zelf  
een (diervriendelijke) experiment bedenken met huis-tuin-en 
keuken materiaal waarmee ze konden aantonen dat planten  
zuurstof produceren. De leerlingen die hier niet uitkwamen 
kregen na enkele minuten een kaars aangeboden als adaptieve 
ondersteuning.  
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5. Leerprogressie  ‘Klascontext en hieraan gerelateerde doelen’  

 

 

Volgens vertegenwoordigers van een situationistisch perspectief worden progressies van 

docenten m.b.t. de zojuist beschreven kernpraktijken vooral bepaald door beschikbare 

kennis en vaardigheden om deze praktijken uit te voeren. Een begrensd rationeel per-

spectief laat ons echter zien dat de ontwikkeling van onderwijsexpertise voor onder- 

zoekend leren in eerste instantie kan worden begrepen tegen de achtergrond van de com-

plexe klasecologie waarin de docent werkzaam is en de hieraan verbonden doelen die de 

docent gelijktijdig moeten realiseren. We zullen in onderstaande beschrijving van deze 

tweede hoofddimensie laten zien dat ook op dit gebied subdimensies en hieraan gekop-

pelde leerprogressies kunnen worden onderscheiden die voorwaardelijk zijn voor docen-

ten om nieuwe aspecten van onderzoekend leren te implementeren in hun lessen  

(tabel 4). 

  

We starten hier met een karakterisering van de complexe klasecologie van docenten en 

de hieraan verbonden doelen. Tegen de achtergrond van deze schets kunnen de sub- 

dimensies met bijbehorende leerprogressies worden geplaatst.  De klas is niet eenvoudig-

weg een plek waar leren plaatsvindt. De klasecologie heeft bepaald universele karakteris-

tieken waar alle docenten rekening mee moeten houden, hun doelen bepalen en hun han-

delingsmogelijkheden beperken (Doyle, 2006; 2015; Kennedy, 2008; 2015). Kenmerkend 

voor een klas is dat les wordt gegeven aan een doorgaans grote groep leerlingen (25+), 

die onderling sterk verschillen in voorkennis, mogelijkheden en interesses, waarbij er 

veel verplichte leerstof in relatief korte tijd moet worden geleerd. Dit zorgt er voor dat 

geen enkele docent zich alleen druk kan maken over het leren van een individuele leerling, 

maar dat tegelijkertijd een groot aantal andere doelen moet realiseren die hieronder in 

vraagvorm worden geformuleerd (Kennedy, 2008; 2015; Janssen et al, 2013):  

Hoe zorg ik er voor dat ik:     

 alle leerlingen motiveer voor de leerstof en de taken? 

 alle leerlingen de hulp kan bieden die ze nodig hebben?;  

 alle leerlingen taakgericht bezig blijven?;  

 een prettig en ordelijk werkklimaat creëer en dit ook behouden blijft? 

 het werk van leerlingen kan evalueren als dit nodig is? 

 de verplichte leerstof binnen de beschikbare tijd behandel? 

Een concrete activiteit die een docent onderneemt dient niet alleen bij te dragen aan het 

beoogde leerdoel voor de leerlingen, het dient tegelijkertijd tenminste niet te conflicteren 

met het realiseren van de bovengenoemde doelen (Kennedy, 2008; Janssen et al, 2013). 

Tevens is een bepaalde activiteit ook altijd ingebed in een lesstructuur zoals een docent 

die doorgaans hanteert en waar leerlingen vertrouwd mee zijn (Doyle, 2006). Een derge-

lijke lesstructuur bestaat uit een aantal opeenvolgende lessegmenten (zoals bijvoorbeeld 
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introductie van het programma van die les, uitleggen van nieuwe stof, zelfstandig met op-

drachten aan de slag et cetera. Ieder lessegment wordt niet alleen gekarakteriseerd door 

een tijdsduur een ruimtelijke opstelling, regels en procedures maar vooral ook door ken-

merkende verwachtingen t.a.v. leerling- en docentgedrag (bij een samenwerkingsop-

dracht wordt er iets anders van leerlingen verwacht dan tijdens de klassikale uitleg) 

(Doyle, 2006). Tijdens de les zal de docent relevante afwijkingen van deze verwachtingen 

tijdig moeten vaststellen (monitoren) en waar nodig, effectief ingrijpen op een wijze die 

de flow van de les zo min mogelijk verstoort (Doyle, 2015). De lesstructuur (opeenvolging 

van lessegmenten) en de hieraan verbonden doelen vormen te samen het doelsysteem 

van een docent (zie het doelsysteem van Joyce in figuur 3 paragraaf 2).  

De lesstructuur kan worden beschouwd als een complex ontwerp waarmee een docent al 

zijn of haar doelen die deels voortkomen uit de complexe klasecologie gelijktijdig op een 

relatief bevredigende manier kan realiseren (Janssen et al, in voorbereiding). Docenten 

kunnen niet zoals onderwijswetenschappers het zich permitteren om zich te specialise-

ren op één van deze doelen en daar een zo goed mogelijke oplossing voor te vinden (Jans-

sen et al, 2015). Een lesstructuur is dan ook altijd een compromis om zo de vaak conflic-

terend doelen (bijvoorbeeld een leerling individueel feedback geven en tijdig de ver-

plichte stof behandelen) tegelijkertijd op een bevredigende manier te realiseren (West-

broek et al, 2016). Het zal duidelijk zijn dat een doelsysteem niet in één keer ontstaat, 

maar dat het zich geleidelijk uitkristalliseert op basis van leservaring en reflectie hierop 

(Westbroek et al, 2016). Een doelsysteem zorgt er niet alleen voor dat de docent grip 

krijgt op de complexiteit van het lesgeven maar het zorgt er tevens voor dat leerlingen 

geleidelijk aan ontdekken wat van hen bij deze docent in deze klas wordt verwacht.  

Tegen deze achtergrond kunnen we beter begrijpen waarom het voor een docent door-

gaans niet eenvoudig is om zijn of haar onderwijspraktijk op onderdelen te veranderen. 

De meeste wijzigingen in de lesstructuur hebben immers consequenties voor andere on-

derdelen in de lesstructuur en voor de bestaande doelen die een docent gelijktijdig pro-

beert te realiseren (Janssen et al, 2013). Nu heeft niet ieder wijziging een vergelijkbare 

impact. Zo is het relatief eenvoudig voor een docent om een extra opdracht te geven 

waarin leerlingen de geleerde stof moeten reproduceren (Doyle, 2006; Stein et al, 2007). 

Hiermee kunnen de eerder genoemde doelen veelal nog steeds prima worden gereali-

seerd. Bovendien is een dergelijke wijziging eenvoudig in termen van wat van leerlingen 

wordt verwacht en is het eenvoudig voor docenten om te monitoren of leerlingen aan 

deze verwachtingen voldoen en om in te grijpen als dit niet het geval is.  

Onderzoekend leren vraagt echter om een type wijzigingen waarvan docenten de beoogde 

leereffecten bij leerlingen doorgaans wel onderschrijven en waarderen maar die aanzien-

lijk kunnen  conflicteren met veel van de doelen die voortkomen uit de eisen van de klas-

context (Davis et al, 2016). Bovendien is voor dergelijke activiteiten het  formuleren en 

communiceren van verwachtingen en het effectief monitoren en ingrijpen veel complexer 

(Doyle, 2015). Zo wordt bijvoorbeeld van docenten verwacht dat ze leerlingen in toe- 
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nemende mate zelf een bijdrage laten leveren aan de ontwikkeling van modellen. De 

meeste docenten zijn hier in principe niet op tegen maar veel docenten vragen zich af hoe 

dit praktisch kan worden gerealiseerd in hun klas. Met andere woorden, hoe past dat in 

hun doelsysteem: gaat dit niet teveel tijd kosten en krijg ik verplichte stof dan wel af?; 

mijn leerlingen kunnen dit lang niet allemaal zelfstandig, hoe kom ik er achter wie welke 

hulp nodigt heeft en hoe zorg ik ervoor dat ik die hulp ook kan bieden, en hoe houd ik 

ondertussen iedereen gemotiveerd en taakgericht bezig zodat ordeproblemen kunnen 

worden voorkomen? (Davis et al, 2016). Vernieuwingsvoorstellen zoals onderzoekend le-

ren mogen dan effectief het leren van leerlingen in principe kunnen bevorderen, het is 

voor docenten niet eenvoudig deze vernieuwing in de praktijk te realiseren op een wijze 

die recht doet aan de vernieuwing en past binnen hun regulier klascontext en hun doel-

systeem (Janssen et al, 2013; Westbroek et al, 2016; Kennedy, 2008; 2010).  

Tegen deze achtergrond kunnen ook de volgende subdimensies worden onderscheiden 

die bij de ‘adoptie’  van elke nieuwe manier van onderzoekend leren voor bètadocenten 

een belangrijke rol spelen (tabel 4). Allereerst doet zich de vraag voor hoe een docent een 

nieuwe aanpak probeert in te passen. Gezien de complexiteit van de implementatie van 

een nieuwe aanpak kan daarnaast worden verwacht dat de focus van de docenten m.b.t. 

de implementatie geleidelijk aan kan verschuiven. Tenslotte vraagt elke vernieuwing een 

ontwikkeling van docenten ten aanzien van zowel verwachtingen, monitoring en ingrij-

pen m.b.t. de betreffende nieuwe aanpak.  

 
Tabel 4  Leerprogressies voor de hoofddimensie ‘Klasecologie en hieraan gerelateerde doelen’. ‘En…’ verwijst telkens 

naar uitbreiding van het repertoire.  

 

Dimensie Beginsituatie  En….. En…. 

Aard van de  

adoptie  

Bewustwording van de 

vernieuwing  

Praktisch maken van de 

vernieuwing ten koste van 

effectiviteit voor leerlingen 

Praktisch voor de do-

cent en   

en effectief voor leer-

lingen  

Focus bij adoptie  Gerichtheid op wat het be-

tekent voor jezelf als do-

cent     

Gerichtheid op de eigen 

uitvoering van de ver- 

nieuwing  

Gerichtheid op de im-

pact van vernieuwing 

op leerlingen  

Verwachtingen  

 

Vooral globale verwachtin-

gen en gericht op de in-

houd van de activiteit.   

Specifiekere verwachtin-

gen ten aanzien van alle as-

pecten van een activiteit 

(wie, wat, waar, wanneer 

etc.) worden uitgesproken 

en gelden voor iedereen. 

Routinevorming 

m.b.t. verwachtingen 

bij zowel docent als 

leerlingen waarbij de 

docent differentieert 

in verwachtingen 

t.a.v. bepaalde leer-

lingen.   

Monitoren en in-

grijpen  

Signalen die vragen om in-

grijpen worden niet gezien 

of te laat, reactie ontbreekt 

en/of  verstoort de flow 

van de les.  

Signalen die vragen om in-

grijpen worden tijdig 

waargenomen, maar de re-

actie is nog niet altijd effec-

tief.   

Signalen die vragen 

om ingrijpen worden 

al vroegtijdig waarge-

nomen en de reactie 

is vaak preventief en 

effectief 
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Aard van de adoptie 

Onderzoek naar implementatie van vernieuwingen door docenten laat steevast zien dat 

docenten een vernieuwing zelden exact uitvoeren zoals is bedoeld (Fullan, 2007; Davis, 

et al, 2016). Dit is ook  niet vreemd omdat een vernieuwing doorgaans is ontworpen met 

oog op het bevorderen van het leren van leerlingen op een bepaald domein en niet of nau-

welijks met oog op praktisch bruikbaarheid voor de docent die deze vernieuwing moet 

vormgeven in de klas (Janssen et al, 2013). Indien een docent zich bewust is van een be-

paald vernieuwingsvoorstel en hier welwillend tegenover staat dan is vaak de veel voor-

komende volgende stap dat docenten deze vernieuwing dusdanig aanpassen dat deze wel 

praktisch bruikbaar in zijn of haar situatie, maar dit gaat dan soms ten koste gaat van 

leereffectiviteit voor leerlingen omdat bepaalde essentiële onderdelen van de vernieu-

wing niet adequaat worden geïmplementeerd (Janssen et al, 2013) (tabel 4).  

Zo wordt door onderzoekers bijvoorbeeld regelmatig gerapporteerd dat docenten een 

meer open onderzoekspracticum waarin de leerlingen zelf een bijdrage moeten leveren 

aan het bedenken van de methode, omwille van praktische bruikbaarheid ombouwen tot 

een kookboekpracticum waarbij leerlingen aan de hand van een voorschrift data gaan 

verzamelen (Davis et al, 2016). Daarmee neemt de praktische bruikbaarheid van het prac-

ticum toe maar leerlingen worden zo niet meer gestimuleerd zelf na te denken over de 

methode voor hun onderzoek. Stein et al (2007) bieden een overzicht van veelvoorko-

mende manieren waarop docenten complexe taken uit een curriculum praktisch maken 

voor zichzelf op een wijze die minder effectief is voor het leren van leerlingen.   

 Complexe taken eenvoudigweg overslaan 

 Complexe taken wel laten maken maar facultatief (en ‘tellen ook niet mee’) 

 Moeilijke aspecten van een taak weglaten of vereenvoudigen 

 Moeilijke aspecten van een taak overnemen  

 Niet voldoende tijd geven aan leerlingen geven om te ‘worstelen’ met een taak 

 Focus verschuiven van betekenis naar correctheid en compleetheid van het ant-

woord 

 Scheiding van ‘proces’ en inhoud. Het proces, het onderzoeken, wordt dan apart 

geoefend waarbij de inhoud er niet zo toe doet en de verplichte inhoud wordt mid-

dels directe instructie aangeboden.  

 

Uiteindelijk is het uiteraard van belang dat een vernieuwing zowel praktisch bruikbaar is 

voor de docent als effectief voor de leerlingen. Hiervoor dienen bètadocenten te beschik-

ken over slimme heuristieken de vernieuwingsdoelen en zijn of haar eigen doelen gelijk-

tijdig kunnen worden gerealiseerd (zie boxen in paragraaf 6 voor een aantal voorbeelden 

van dergelijke slimme heuristieken)  
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Focus bij de adoptie 

Gezien het complexe karakter van het inpassen van een vernieuwing in een bestaand doel-

systeem en klascontext zal in dit proces de aandacht van de docent geleidelijk aan ver-

schuiven (tabel 4: focus adoptie). Voor een beschrijving van deze progressie biedt het 

werk van Fuller aanknopingspunten (Fuller, 1969). Al in jaren zestig introduceerde zij  

een stadiamodel om de ontwikkeling van docenten te beschrijven. Aanvankelijk zouden 

docenten vooral gericht zijn op zichzelf, vervolgens zou de aandacht verschuiven naar het 

uitvoeren van de lesgevende taak zelf, waarna docenten zich meer zouden gaan richten 

op de impact van hun lesgeven op het leren van de leerlingen. Dit model werd al snel door 

Hall geamendeerd en aangepast tot zijn concerns-based adoption model (CBAM) (zie Hall 

(2013) en Straub (2015) voor overzichten van studies met dit model). Hall liet zien dat 

docenten weliswaar dergelijke stadia doorlopen maar dat dit niet eenmalig plaatsvindt 

gedurende hun carrière, maar dat dit voor iedere vernieuwing weer opnieuw plaatsvindt. 

Aanvankelijk zijn docenten bij het uitvoering van de vernieuwing vooral gericht op wat 

het voor henzelf betekent, vervolgens richt de aandacht zich meer op de uitvoering van 

de vernieuwing, om tenslotte de aandacht te richten op de impact van de vernieuwing op 

het leren van leerlingen en hoe dit nog zou kunnen worden verbeterd (tabel 4).  

 

Verwachtingen formuleren en communiceren, monitoren en ingrijpen 

Een vernieuwing m.b.t. onderzoekend leren moet niet alleen in het doelsysteem van een 

docent worden ingepast, de docent moet ook geleidelijk aan leren hoe hij of zij deze 

nieuwe activiteit moet managen (Doyle, 2015). Dat wil zeggen dat de docent verwachtin-

gen moet leren formuleren m.b.t. van diverse onderdelen van deze activiteit: wat moeten 

leerlingen precies doen, wanneer, waar, met wie en aan welke criteria moet het werk vol-

doen. Aanvankelijk zullen deze verwachtingen zowel voor de docent als de leerlingen nog 

niet helemaal helder zijn (Doyle, 2006). Dit is echter wel essentieel om de nieuwe activi-

teit met succes te laten doorlopen. Door zo’n type activiteit vaker te herhalen zullen ver-

wachtingen geleidelijk aan uitkristalliseren en zal, niet zozeer de inhoud van de activiteit, 

maar wel de type activiteit zelf een routine worden voor zowel docenten als leerlingen. 

Indien deze fase is bereikt kan een enkele opmerking van een docent ‘jullie gaan hieraan 

werken in de bekende groepjes van vier’ voldoende zijn om de activiteit in gang te zetten. 

(tabel 4)  

Indien de verwachtingen helder zijn voor alle betrokkenen is het ook voor de docent een-

voudiger om afwijkingen van het gewenste patroon te herkennen en daarbij effectief in te 

grijpen (Boogert, 2014; Doyle, 2006). Ook met betrekking tot monitoren en ingrijpen is 

een reeds vaker beschreven progressie herkenbaar (Hogan, 2007; Tsui, 2009; Boogert, 

2014; Doyle, 2006) (tabel 4). Aanvankelijk herkent de docent nog niet tijdig de juiste sig-

nalen om in te grijpen. Belangrijk signalen worden hierdoor gemist of te laat gezien waar-

door het ingrijpen vaak nog de flow van de les verstoort.  Geleidelijk aan wordt het voor 

een docent echter duidelijk waarop (en op wie) ze moet letten en is het mogelijk al in 
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vroegtijdig stadium preventief op te treden. Succesvol klasmanagement veronderstelt 

daarbij dat de docent vooral gericht is op inschatten van consequenties van acties van leer-

lingen voor de uitvoering van activiteit door de medeleerlingen, succesvolle managers zijn 

minder gericht op de actie zelf (Doyle, 2015). Zo kan een docent op grond van ervaring al 

bij binnenkomst bij een bepaalde leerling hebben gezien dat deze wellicht de orde gaat 

verstoren en op grond daarvan besluiten de leerling op een ander plek te zetten. Terwijl 

dezelfde docent niet ingrijpt indien een andere leerling tijdens groepswerk opstaat, om-

dat hij weet dat de klas hier ook niet van opkijkt en hierop niet reageert en dat de betref-

fende persoon vanzelf weer naar zijn plek gaat. Ingrijpen in dit geval zou wellicht alleen 

maar betrokkenheid van de andere leerlingen bij de activiteit kunnen verstoren. 

  



42 
 

6. Leerprogressie ‘Efficiënte methoden voor onderzoekend leren’ 

 

 

 

Na deze bespreking van de rol van de klasecologie en de hieraan gerelateerde doelen rich-

ten we ons op de laatste hoofddimensie die doorgaans in situatieve en constructivistische 

benaderingen over hoofd wordt gezien maar vanuit een begrensd rationele benadering 

op de voorgrond treedt: hoe kan een docent gegeven de altijd beperkte kennis, tijd en 

middelen toch meerdere doelen gelijktijdig op een bevredigende manier realiseren? In 

situatieve en constructivistische benaderingen van het leren van docenten wordt welis-

waar onderkend dat docenten niet altijd beschikken over voldoende kennis en tijd, maar 

dit is dan vervolgens aanleiding na te gaan hoe de benodigde kennis alsnog kan worden 

verworven en voldoende tijd en middelen kunnen worden gecreëerd (Borko et al, 2010). 

Er wordt dus met andere woorden erkend dat de rationaliteit van docenten in dit opzicht 

begrensd is maar er wordt primair gestreefd de omstandigheden (meestal alleen gedu-

rende de looptijd van een project) zo te veranderen en hun kennis verder te ontwikkelen 

zodat de besluitvorming van docenten wordt verbeterd. Daarbij krijgen docenten  vaak 

beschikking over methoden die behoorlijk kennis-, tijd- en middelenintensief zijn en 

doorgaans  rechtstreeks zijn afgeleid van methoden die onderwijswetenschappers zelf 

gebruiken om kennis te ontwikkelen (Borko et al, 2010). Denk bijvoorbeeld aan metho-

den voor data-geïnformeerde besluitvorming voor het reflecteren op en aanpassen van 

de eigen praktijk en diverse vormen van ontwerponderzoek voor het ontwikkelen en ver-

beteren van lessen.  

Vanuit een begrensd rationeel perspectief wordt het belang van dergelijke initiatieven 

niet ontkend, maar wordt wel benadrukt dat dergelijke methoden niet dagelijks door do-

centen kunnen worden gehanteerd voor het ontwerpen, uitvoeren van en reflecteren op 

het grootste deel van hun lessen omdat hiervoor in de praktijk eenvoudigweg altijd ken-

nis, tijd en middelen zal ontbreken (Janssen et al, 2013). Docenten in het voortgezet on-

derwijs beschikken bijvoorbeeld slechts over 15 minuten betaalde voorbereidingstijd per 

lesuur (van Bergen et al, 2011). De altijd begrensde rationaliteit geldt uiteraard niet alleen 

voor docenten, maar voor iedereen die werkzaam is in complexe praktijken. Tegen deze 

achtergrond is er vanuit een begrensd rationeel perspectief veel onderzoek verricht naar 

de wijze waarop mensen met beperkte kennis, tijd en middelen toch goede beslissingen 

kunnen nemen. Een drietal fundamentele methoden kunnen hierbij worden onderschei-

den, die tevens de subdimensies vormen van deze hoofddimensie: (a) schematisering 

(Campitelli & Gobet, 2010); (b) heuristisch zoeken (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011); (c) 

automatisering (Feldon, 2007).  

In onderzoek naar expertise binnen diverse domeinen, is ruimschoots aandacht ge-

schonken aan deze methoden (Nokes et al, 2010; Chi et al, 2011). Hoewel deze traditie 

ook een bepaalde categorie onderzoek naar expertise ontwikkeling van docenten heeft 
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geïnspireerd (Tsui, 2009; Borko et al, 2008 voor overzichten) wordt voor een beschrij-

ving van de ontwikkeling van onderwijsexpertise veelal voortgebouwd op de stadium 

theorie die Berliner hiervoor heeft ontwikkeld (Berliner, 2004). Deze theorie op zijn 

beurt kan worden beschouwd als een specifieke toepassing van het algemene Dreyfus 

model voor expertise ontwikkeling (Dreyfus & Dreyfus, 1980). En juist in dit stadium 

model voor expertise ontwikkeling is er weinig aandacht voor met name de eerste twee 

fundamentele methoden. Bovendien is dit model vanuit diverse invalshoeken effectief 

bekritiseerd (Gobet & Chassy, 2009; Dall’Alba & Sandberg, 2006). Voor een empirische 

onderbouwing van het gebruik van de drie methoden door docenten zullen we ons dus 

juist baseren op literatuur die buiten deze dominante traditie valt. In veel van dit onder-

zoek hebben ook bètadocenten deelgenomen, de vakachtergrond van de docent stond in 

dit onderzoek echter niet centraal omdat men op zoek was naar  vakonafhankelijke on-

derliggende patronen in denken van docenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvorens we leerprogressies ten aanzien van de drie methoden in relatie tot onder- 

zoekend leren gaan beschrijven zullen we eerst de kern van de drie methoden en hun 

onderlinge samenhang kort karakteriseren.  

Figuur 4  Schema’s en heuristieken geven richting aan de invulling van de kernpraktijken voor  
onderzoekend leren  
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Schema’s  

 

Onderzoek naar probleem oplossen door experts en beginners heeft laten zien dat experts  

vooral beter in staat zijn om problemen in hun betreffende domein op te lossen doordat 

ze beschikken over beter georganiseerde kennis en krachtigere heuristieken. Succesvolle 

probleem oplossers in een bepaald domein hebben hun kennis en terugkerende  

ervaringen georganiseerd in abstractere schema’s (Nokes  et al, 2010; Chi, 2011; Schoen-

feld, 2011). Een schema bestaat uit een aantal variabelen die meerdere waarden kunnen 

aannemen.  Zo zal iedere volwassene wel beschikken over een schema voor een kinder-

feestje. Belangrijke variabelen zijn daarin bijvoorbeeld de uitnodiging, versiering, ca-

deaus in ontvangst nemen, gebak, iets leuks doen, en soms hoort daar ook eten bij. Elk van 

deze variabelen kan één of meerdere waarden aannemen. Gebak kan bijvoorbeeld taart 

of cake zijn. Maar in een meer uitgebreid schema kan taart zelf ook weer een variabele 

zijn die veel verschillende waarden kan aannemen (appeltaart, kersenvlaai et cetera). Op 

deze wijze zijn schema’s hiërarchisch georganiseerd en kunnen ze uit vele lagen bestaan 

(Chi, 2011).  

 

Dergelijke schema’s geven richting aan alle fasen van probleem oplossen in het algemeen 

(Nokes et al, 2010) en aan invulling van de kernpraktijken van wetenschappelijk onder-

zoek in het bijzonder (Craver & Darden, 2013; Thagard, 2012; Wimsatt, 2007). De 

schema’s geven probleemoplossers richting bij het formuleren van problemen, het ont-

wikkelen van modellen, het bedenken van methoden om modellen te toetsen en verschaf-

fen bovendien criteria voor het construeren en beargumenteren van de onderzoeksop-

brengst (figuur 4).  

 

Schema’s van experts blijken doorgaans georganiseerd te zijn rondom vaak terugkerende 

problemen in een domein (Nokes et al, 2010). Zo zullen de meeste natuurkundigen over 

een rijk schema bezitten met betrekking tot klassieke mechanica hetgeen onder meer zal 

zijn geordend aan de hand van veel voorkomende probleemsituaties: een cirkelvormige  

beweging; een hellend vlak et cetera. Dergelijke probleemschema’s gaan vaak vergezeld 

met het aan dit probleem verbonden concepten en concrete heuristieken om het pro-

bleem op te lossen, zodat de probleem oplosser vrij snel weet wat hij moet doen om het 

probleem aan te pakken (Nokes et al, 2010; Simon, 1996).  

 

Nu heeft het expert-novice onderzoek dat zich heeft gericht op de bètavakken zich veelal 

beperkt tot het in kaart brengen van dergelijke probleemschema’s voor de karakteris-

tieke tekstboek problemen zoals de zojuist genoemde mechanica problemen, maar bij-

voorbeeld ook de klassieke Mendeliaanse genetica problemen zoals mono- en dihybride 

kruisingen. In de wetenschapsfilosofie is er echter het laatste decennium (opnieuw) veel 

aandacht voor verklaringschema’s die problemen en oplossingen voor dergelijke onder-

werpen uit de bètavakken op een hoger niveau van abstractie beschrijven. Het uitgangs-

punt hierbij is dat aan theorie- en modelvorming in de natuurwetenschappen telkens 
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een kernidee ten grondslag ligt hetgeen bepaalt welke type verklaringsproblemen wor-

den geformuleerd en wat kenmerken zijn van een goede verklaring (Schwab, 1963 als 

een vroege representant hiervan; Thagard, 2012 voor een overzicht; Ohlsson 2014 voor 

een psychologisch interpretatie). 

Zo kan de verklaring van beweging in de klassieke mechanica worden beschouwd als 

een speciale uitwerking van een oorzakelijke verklaring waarin veranderingen in bewe-

ging worden verklaard in termen van krachten (Klaassen et al, 2009). Dit verklarings-

schema is gebaseerd op aannames over beweging van een object als er geen krachten op 

werken en aannames over de kracht wetten die afwijkingen van deze staat verklaren. De 

immunologie daarentegen wordt gekarakteriseerd door een heel ander type verklaring 

(Cohn, 2013). Men tracht hierbij te verklaren hoe ons lichaam verschillende typen ziek-

teverwekkers onschadelijk kan maken en zoekt daarbij naar cellulaire en moleculaire 

mechanismen waarmee herkenning van de ziekteverwekker gekoppeld wordt aan een 

effectieve manier om deze te vernietigen.  

 

Terwijl binnen de wetenschapsfilosofie dus vooral de meest abstracte schema’s hoog in 

de hiërarchie worden geëxpliciteerd heeft het expert-novice onderzoek zich hoofdzakelijk 

gericht op de lagere niveaus van een schema hiërarchie. In figuur 5 hebben we exem- 

plarisch voor immunologie deze niveaus verbonden in een hiërarchisch redeneerschema 

waarover succesvolle probleem oplossers in het betreffende domein beschikken (Cohn, 

2013). Een redeneerschema omvat meerdere abstractieniveaus. Op elke niveau worden 

zowel karakteristieke problemen (groene vakjes) als oplossingstypen geformuleerd 

(witte vakjes). We noemen dit een redeneerschema omdat dit type schema’s geven aan 

een domeinspecifieke (i.c. immunologische) manier van denken en handelen in alle kern-

praktijken.  Met behulp van dit schema kunnen bijvoorbeeld bestaande immunologische 

problemen worden herkend, maar ook nieuwe worden geformuleerd. Tevens geeft het 

schema richting bij het ontwikkelen, toetsen en reviseren van concretere modellen als 

oplossing voor problemen.  
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Figuur 5  Een redeneerschema voor immunologie   
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Heuristieken 

 

Schema’s helpen de probleem oplosser de zoekruimte bij onderzoek te verkleinen. Soms 

zijn schema’s zo concreet uitgewerkt dat de oplossing onmiddellijk wordt herkend en 

zoeken niet meer nodig is. In veel gevallen blijft er nog een zoekruimte over en moet 

nieuwe informatie worden gezocht of verzameld om tot een oplossing te komen. Heuris-

tieken zijn procedures die helpen bij het selectief doorzoeken van de resterende zoek-

ruimte (Simon, 1996). Heuristieken zijn vooral efficiënt als ze mensen in staat stellen 

makkelijk toegankelijke informatie te gebruiken en veel andere informatie te negeren 

(Gigerenzer & Gaissmaier, 2011; Shah & Oppenheimer, 2008; Todd & Gigerenzer, 2012). 

Zo hoeft de honkbalspeler die de eerder genoemde fixeerheuristiek gebruikt geen reke-

ning te houden met moeilijk toegankelijke en te verwerken informatie over windsnel-

heid, spin van de bal et cetera alleen de makkelijk toegankelijke informatie over de hoek 

waaronder de speler de bal waarneemt wordt gebruikt om te bepalen waar hij zich moet 

bevinden om de bal te vangen. 

Nu is er in het verleden wel onderzoek verricht naar heuristieken die docenten gebrui-

ken. Het accent lag destijds echter op heuristieken die goede besluitvorming of inschat-

ting van de situatie in weg stonden (Shavelson & Stern, 1981; Borko et al, 2008). Zo blij-

ken docentinschattingen van het niveau van de leerlingen soms gebaseerd te zijn op ste-

reotype vooroordelen. Tevens hanteren docenten vaker heuristieken die we eerder al 

bespraken om de cognitieve uitdaging van het onderwijs te verlagen (geef ze minder be-

denktijd, richt je op de compleetheid en correctheid van het antwoord in plaats van de 

achterliggende redenering; sla de moeilijke taken over et cetera). Dergelijk onderzoek 

stond in de traditie van invloedrijke heuristiek-en-bias programma dat probeerde aan te 

tonen dat het gebruik  van heuristieken mensen verhindert om goede beslissingen te ne-

men (Kahneman, 2013). Heuristieken zijn hierdoor in een kwaad daglicht komen te 

staan, op zijn best werden ze gezien als iets onvermijdelijks en in ieder geval als second- 

best strategie.  

Er is echter ook een lange traditie in zowel de biologie, psychologie, kunstmatige intel-

ligentie en wetenschapsfilosofie waarin heuristieken niet worden beschouwd als second 

best maar als slimme manieren om met de altijd beperkt beschikbare tijd en kennis en 

informatieverwerkingscapaciteit om te gaan (Simon, 1996; Gigerenzer & Gaissmaier, 

2011; Shah & Oppenheimer, 2008; Wimsatt, 2007). Onderzoek van met name Gigerenzer 

en zijn collega’s  heeft ook uitgewezen dat heuristieken niet alleen praktisch zijn in ge-

bruik maar bovendien ook vaak resulteren in betere beslissingen dan wanneer veel 

complexere tijd- en informatie intensieve methoden worden gebruikt (Gigerenzer & 

Gaissmaier, 2011). Dit wil niet zeggen dat heuristieken feilloos zijn, integendeel (Simon, 

1996; Wimsatt, 2007). De selectiviteit en kracht van een heuristiek is gebaseerd op be-

perkt beschikbare kennis over het betreffende domein. Indien heuristieken gebaseerd 

zijn op verkeerde informatie over het domein werken ze niet. De eerder besproken her-

ontwerpheuristiek voor het ontwikkelen van kennis over biologische systemen is onder 

meer gebaseerd op de aanname dat de onderdelen/eigenschappen van het systeem dat 

wordt onderzocht ook een functie hebben (Janssen & Waarlo, 2010). Dit is niet altijd het 
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geval. Zo zijn onze botten wit maar dit heeft geen functie, omdat het eenvoudigweg een 

bijeffect is van het gegeven dat botten uit calcium bestaan. Dit betekent niet dat de her-

ontwerpheuristiek opeens niet meer waardevol is, alleen moet je er op bedacht zijn dat 

als je hiermee ergens geen functie voor kan vaststellen dat wellicht voor deze eigen-

schap de aanname die aan de heuristiek ten grondslag ligt niet geldt. 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat onderzoek in de traditie van begrensde ratio-

naliteit heeft laten zien dat succesvolle probleem oplossers beschikken over goed geor-

ganiseerde schema’s die hen op een efficiënte wijze richting geven bij formuleren en op-

lossen van problemen. De resterende zoekruimte kan vervolgens selectief worden door-

zocht met behulp van heuristieken. Tenslotte heeft onderzoek in deze traditie aange-

toond dat zowel het activeren schema’s als gebruik van heuristieken geleidelijk bij toe-

nemende ervaring steeds verder kan worden geautomatiseerd waardoor er mentale 

ruimte vrijkomt om te investeren in nieuwe cognitieve uitdagingen (Feldon, 2007).   

Tegen deze achtergrond kunnen de subdimensies met bijbehorende leerprogressies 

voor de hoofdimensie ‘Efficiënte methoden voor onderzoekend leren’ beter worden ge-

plaatst (tabel 5).  

 

Tabel 5  Leerprogressies behorend bij de hoofddimensie ‘Efficiënte methoden voor onderzoekend leren’ 

 Beginsituatie  En…. En… 

Schematisering Nauwelijks schematisering: 

vnl. concrete ervaringen en 

abstractere regels  

Schema’s op een lager 

niveau van abstractie 

worden ontwikkeld. 

Hiërarchisch georgani-

seerde schema’s die 

modulair worden inge-

zet.  

Heuristisch  

zoeken   

Weinig en alleen algemene 

heuristieken  

Meer taakspecifieke 

heuristieken worden 

ontwikkeld.   

Veel hiërarchisch  

geordende heuristieken 

van algemeen via  

domeinspecifiek tot 

taakspecifiek.  

Automatisering 

 

Beslissingen vinden groten-

deels bewust plaats of hele-

maal onbewust plaats. 

Procedures verlopen 

steeds meer geautoma-

tiseerd.  

Herinvestering van vrij-

gekomen mentale ener-

gie voor verdere groei.  

 

Schematisering 

Expertise onderzoek op verschillende domeinen, waaronder onderzoek naar onderwij-

zen, heeft aangetoond dat expertise ontwikkeling onder meer kan worden beschreven in 

termen van toenemende schematisering (Simon, 1996; Campitelli & Gobet, 2010; voor 

overzichten gerelateerd aan onderwijzen zie Schoenfeld, 2010 en Borko et al, 2008). Als 

ervaring met onderzoekend leren bij docenten groeit zullen ook de hiermee verbonden 

schema’s zich verder ontwikkelen. Aanvankelijk beschikt een docent slechts over enkele 

ervaringen en soms algemene regels, maar die geven nog weinig richting bij de inrichting 

van het onderwijs. Dit betekent dat hij zich vaak gebonden voelt om de les te verzorgen 

zodat deze bijvoorbeeld in schoolboek wordt beschreven of wanneer hij zelf een les wil 

maken dit veel tijd kost omdat geen schema’s klaar liggen die de zoekruimte aanzienlijk 
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beperken. Indien een docent bijvoorbeeld een aantal keren leerlingen onderzoekend 

heeft laten leren dan kan een schema ontstaan waarmee hij of zij terugkerende onderlig-

gende elementen herkent. Een docent kan zich bijvoorbeeld realiseren dat hierbij altijd 

een aantal fasen kunnen worden onderscheiden zoals het formuleren van de vraag, het 

bedenken van de methode et cetera. In zo’n situatie zal een lesontwerp het karakter krij-

gen van het invullen van een reeds bestaand schema (Janssen et al, 2013).  

 

Deze schematisering heeft dan nog niet expliciet een modulair karakter. Dit gebeurt wel 

in de volgende stap van de progressie waarbij men ontdekt dat nieuwe mogelijkheden 

kunnen ontstaan selectie en herordening (recombinatie) van deze bouwstenen (Goel, 

2000; Janssen et al, 2015). Een docent kan bijvoorbeeld ontdekken dat hij de onderzoeks-

vraag die hij normaal gesproken na de uitleg van nieuwe kennis behandelt ook vooraf-

gaand aan de uitleg aan de orde kan stellen. Modulaire schematisering is tijdbesparend 

omdat lessen niet telkens opnieuw moeten worden ontworpen maar hergebruik van be-

staande bouwstenen kan worden gerealiseerd. Bovendien neemt het repertoire van do-

centen snel toe omdat door recombinatie en kleine aanpassingen van bestaande bouw-

stenen een zeer groot aantal verschillende typen lessen kan worden gerealiseerd (Janssen 

et al, 2015; Davis et al, 2016). Die flexibiliteit wordt ook bevorderd omdat met groei van 

expertise het aantal prototypische ervaringen en kennis van relevante situatiekenmerken 

toenemen (Borko et al, 2008; Schoenfeld, 2010). Tot slot kan de ontwikkeling van sche-

matisering worden gekarakteriseerd in termen van multifinaliteit en equifinaliteit (Krug-

lanski et al, 2015). Aanvankelijk heeft een docent voor één doel één middel ter beschik-

king geleidelijk aan zullen echter middelen worden ontwikkeld waarmee steeds beter 

meerdere doelen tegelijkertijd kunnen worden gerealiseerd (multifinaliteit) en boven-

dien beschikt een docent over steeds meer middelen om hetzelfde doel te bereiken 

(equifinaliteit) (Janssen et al, 2013).  

 

Onderwijsexpertise voor onderzoekend leren veronderstelt de ontwikkeling van twee ty-

pen schema’s: vakinhoudelijke en bètadidactische schema’s. We hebben reeds een voor-

beeld van een vakinhoudelijk schema voor immunologie besproken. Een docent moet be-

schikken over een goed georganiseerde kennisbasis voor het begeleiden van onderzoe-

kend leren van leerlingen. In paragraaf 4 hebben we onder subdimensie ‘doelen’ al de ty-

pen kennis gespecificeerd waarover een docent moet beschikken: feitenkennis en proce-

durele kennis; conceptuele kennis, strategische kennis en metakennis en zelfkennis. In 

deze paragraaf hebben we laten zien dat dergelijke kennis hiërarchisch schematisch zou 

moeten zijn georganiseerd rondom centrale problemen binnen het domein (geïllustreerd 

voor immunologie in figuur 5). De metakennis over type problemen en oplossingen die in 

het betreffende domein centraal staan treffen we boven in de hiërarchie aan. Conceptuele 

kennis georganiseerd rondom problemen treffen we aan in de daaronder liggende lagen 

van de hiërarchie. Deze lagen op hun beurt monden weer uit in concrete feitenkennis en 

procedurele kennis. De strategische kennis in de vorm van heuristieken is in dergelijke 

redeneerschema’s verbonden aan ieder centraal probleem binnen de hiërarchie (voor een 



50 
 

uitwerking van de wijze waarop zelfkennis aan dergelijke schema’s is verbonden zie Jans-

sen et al, 2016). 

  

Bètadocenten dienen echter niet alleen te beschikken over vakinhoudelijke schema’s 

maar ook over bètadidactische schema’s.  Aan de eerder gepresenteerde leerprogressie 

‘Onderwijspraktijk voor onderzoekend leren’ ligt een bètadidactisch basisschema ten 

grondslag (paragraaf 4, tabel 2). Daarbij kunnen de subdimensies als variabelen worden 

beschouwd die diverse waarden kunnen aannemen (bijvoorbeeld subdimensie/variabele 

‘sturing’ kan de volgende waarden aannemen: docentgestuurd, leerlinggestuurd, ge-

deelde sturing en adaptieve sturing. Dit onderliggende schema kan bètadocenten onder-

steunen bij het analyseren en ontwerpen van lessen en vormgeven van de eigen leerroute 

omdat het hen stimuleert onderliggende patronen in hun lessen te ontdekken en zo tevens 

nieuwe mogelijkheden te leren zien (zie het voorbeeld van Joyce, tabel 3; zie tevens Jans-

sen et al, 2016 voor meerdere toepassingen). Met het vaststellen van een bestaande en 

gewenste situatie met behulp van het schema is er natuurlijk nog geen sprake van een 

concrete les waarmee de gewenste waarde in het schema ook daadwerkelijk worden ge-

realiseerd. Het verkleint slechts aanzienlijk de zoekruimte waarbinnen een docent naar 

veelbelovende oplossingen kan gaan zoeken. Het zijn dan vervolgens heuristieken die 

kunnen helpen deze zoekruimte snel en efficiënt te verkennen. 

 

 

Heuristisch zoeken 

 

Schematisering is tijdsbesparend omdat door activering van een schema de zoekruimte 

voor aanvullende specifieke informatie aanzienlijk wordt beperkt. De selectiviteit en 

kracht van een heuristiek is gebaseerd op beperkt beschikbare kennis over het betref-

fende domein (Simon, 1996; Klahr & Simon, 2000; Klahr, 2013). Heuristieken die heel 

specifieke informatie bevatten over het domein zijn heel krachtig en effectief, maar heb-

ben echter als nadeel dat ze alleen kunnen worden ingezet voor problemen waarvoor die 

specifieke informatie ook geldig is. Zo kan een heuristiek voor het oplossen van monohy-

bride kruisingen heel krachtig zijn maar is het toepassingsbereik beperkt. Omgekeerd zijn 

heuristieken die maar heel weinig informatie over het domein bevatten, zoals systemati-

sche probleem aanpak, of de algemene methode voor natuurwetenschappelijk onderzoek 

zoals hier is uitgewerkt in kernpraktijken, heel breed toepasbaar. Het nadeel is echter dat 

ze nauwelijks richting geven bij het zoekproces omdat ze nauwelijks informatie over het 

domein bevatten. Interessant zijn heuristieken die een middenpositie innemen zoals bij-

voorbeeld de heuristiek die aangeeft hoe kennis kan worden verworven over biologische 

systemen door ze te herontwerpen. Dergelijke heuristieken perken de zoekruimte aan-

zienlijk in en bovendien is het toepassingsbereik nog behoorlijk groot.  

 

Tegen deze achtergrond kan de leerprogressie voor het gebruik van heuristieken worden 

begrepen. Evenals beginners in andere domeinen beschikken ook docenten aanvankelijk 

slechts over algemene, en dus zwakke heuristieken, waardoor resterende zoekruimte 
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groot blijft (Klahr & Simon, 2000). Omdat echter de beschikbare tijd altijd beperkt is be-

tekent dit vaak nauwelijks alternatieven worden overwogen en men dicht blijft bij het-

geen in het schoolboek wordt voorgesteld (Schneider & Plasman, 2011; Davis et al, 2016). 

Geleidelijk aan zal niet alleen het aantal heuristieken toenemen maar zullen heuristieken 

worden ontwikkeld die betrekking hebben op het hele hiërarchische bereik dat we zojuist 

hebben geschetst. Heel specifieke heuristieken worden gebruikt als het kan, als dergelijke 

heuristieken ontbreken wordt een beroep gedaan op domeinspecifieke heuristieken en 

algemene heuristieken worden ingezet als het moet (Klahr, 2013). In de boxen die volgen 

worden ter illustratie enkele concrete bètadidactische heuristieken voor onderzoekend 

leren uitgewerkt.  

 

 

 

 

Automatisering   

 

De laatste tijdbesparende methode om grip te krijgen op complexiteit behoeft  

weinig toelichting omdat iedereen hiermee bekend is. Indien handelingen herhaaldelijk 

worden uitgevoerd kunnen ze in verregaande mate worden geautomatiseerd. Dat wil zeg-

gen dat ze (a) weinig expliciete (mentale) aandacht meer vragen; (b) ze vaak onbewust 

plaatsvinden (c) steeds sneller kunnen worden uitgevoerd (Feldon, 2007). Auto- 

matisering heeft echter ook een nadeel. Sterk geautomatiseerde processen zijn moeilijker 

te veranderen indien dit nodig is omdat ze grotendeels door specifieke omstandigheden 

Voorspel-verklaar heuristiek (Om een demonstratie of uitleg onderzoekend maken) 

In bètaonderwijs worden met enige regelmaat demonstratie-experimenten uitgevoerd door de docent. 

De leerwinst van dergelijke demonstratie experimenten kan aanzienlijk worden verhoogd indien voor-

afgaand aan de demonstratie de leerlingen een vraag krijgen voorgelegd, waarbij ze moeten voorspel-

len wat er zal gaan gebeuren en een verklaring geven voor hun voorspelling (Costu et al, 2012). Deze 

kunnen ze onderling bespreken waarna het experiment wordt uitgevoerd. Leerlingen kan vervolgens 

worden gevraagd na te gaan of hun voorspelling is uitgekomen en zowel bevestiging als eventuele af-

wijkingen te verklaren.  

 

 

 

 

 

Selecteer- en orden heuristiek (Voor het leiden van productieve discussie) 

Het is niet eenvoudig voor een docent om bij een klassendiscussie zowel productief voort te bouwen 

op antwoorden van leerlingen en tegelijkertijd controle te houden over het hele proces (Stein et al, 

2015). De volgende heuristiek kan hierbij helpen. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen eerst in groep-

jes nadenken over een complexere taak en daarbij hun oplossingen op één of andere manier zichtbaar 

maken, bijvoorbeeld met een tekeningetje.  Daarna worden de oplossingen in een klassikale discussie  

besproken onder leiding van de docent. Terwijl leerlingen hun oplossingen bespreken in groepjes 

loopt de docent rond en selecteer hij of zij (deel-) oplossingen die voor de discussie kunnen worden 

gebruikt. Vervolgens besluit de docent in welke volgorde deze oplossingen aan de orde kunnen wor-

den gesteld zodat hij of zij tijdens de klassikale discussie stapsgewijs naar het betreffende inzicht kan 

toewerken.  Tijdens de discussie vraagt de docent leerlingen dus selectief naar hun oplossingen in een 

bepaalde volgorde. Op deze wijze kan productief worden voortgebouwd op antwoorden van leerlingen 

zonder dat de docent voor al te grote verassingen komt te staan. Bovendien zorgt deze aanpak ervoor 

dat de docent alvast tijd heeft om na te denken over zijn of haar reactie.   
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worden ‘aangezet’. Een volgende stap in de progressie van automatisering is dan ook dat 

de vrijgekomen mentale energie die door automatisering ontstaat expliciet wordt ge-

bruikt om hetzij de aandacht te richten (nieuwe) uitdagingen in het lesgeven hetzij in re-

flectie op eerder opgebouwde routines zodat bewust wordt nagegaan in welke situatie ze 

wel en welke situatie ze niet zinvol zijn om in te zetten (Darling Hammond & Bransford, 

2005; vgl ook Chi, 2011). 

 

 

 

Snelle feedback heuristiek (voor formatieve assessment) 

Eerst een voorbeeld. Een buis ligt plat op tafel. Voorspel de baan van de kogel als deze de buis verlaat? 

Het wordt breed onderschreven dat bètaonderwijs zou moeten aansluiten bij de denkbeelden waar-

over leerlingen al beschikken (m.b.t. het betreffende onderwerp). Het expliciteren van deze denkbeel-

den is niet alleen zinvol voor leerlingen maar ook voor de docent, deze krijgt immers hierdoor waarde-

volle informatie waar hij of zij de eventuele uitleg op kan afstemmen. De vraag is echter hoe op een 

snelle manier inzicht kan worden verkregen in denkbeelden van leerlingen op een wijze dat hier prak-

tisch op kan worden voortgebouwd.  

De snelle feedback heuristiek is voor dit doel ontwikkeld (Van den Berg, 2008). In dit geval wordt, 

vaak in de vorm van een multiple choice format, leerlingen een vraag voorgelegd over het betreffende 

onderwerp (zoals de zojuist gestelde vraag m.b.t. eerste wet van Newton). Deze vraag en de alternatie-

ven zijn gebaseerd op resultaten van onderzoek naar leerlingdenkbeelden dat voor heel veel onder-

werpen in het bètaonderwijs eenvoudig toegankelijk is. Leerlingen krijgen vervolgens de vraag voor 

gelegd en dienen dan een alternatief te kiezen en hun keuze te verantwoorden (al dan niet na overleg 

met andere leerlingen). De docent kan vervolgens eenvoudig door hand opsteken (of middels de mo-

biel) de antwoorden snel inventariseren’en vervolgens bepalen hoe hiermee om te gaan.  

Hiervoor zijn natuurlijk diverse opties mogelijk. Het is mogelijk dat een docent ontdekt dat een groot 

deel van de klas een bepaald type fout maakt en hij kan bijvoorbeeld deze leerlingen verwijzen naar 

een bepaald onderdeel van het boek of bijbehorende opdrachten. Het is ook mogelijk dat een docent 

op basis van de uitslag besluit om voor iedereen de stof uit te leggen waarbij accenten kunnen worden 

gelegd op die onderdelen die moeilijk blijken te zijn voor de leerlingen. Na uitleg, opdrachten en/of on-

derzoekjes kan de docent vervolgens opnieuw nagaan met de oorspronkelijke vraag (of een variant 

hierop) of meer leerlingen het nu beter hebben begrepen.   
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7. Samenvatting en aanbevelingen voor professionalisering van bèta-

docenten en voor bètadidactisch onderzoek  

 

 

 

We hebben in deze overzichtsstudie op basis van literatuuronderzoek leerprogressies 

voor bètadocenten beschreven en verantwoord voor onderzoekend leren.  De aanleiding 

voor deze studie was de constatering dat onderzoekend leren weliswaar belangrijk is 

voor leerlingen maar zeer complex is voor bètadocenten om te realiseren in de praktijk.  

Dit vraagt om een langlopend leerproces dat al in de initiële opleiding kan starten en ge-

durende de carrière dient te worden voortgezet. Een leerprogressie zou zowel docenten 

als aanbieders van professionalisering steun kunnen bieden voor het vormgeven van 

een dergelijk langlopend leerproces.  

We constateerden tevens dat voor de constructie van een dergelijke leerprogressie de 

gangbare perspectieven op kennisontwikkeling, leren en onderwijzen (behaviorisme, 

constructivistisme en situationisme) te kort schieten. In deze benaderingen is er onvol-

doende aandacht voor het gegeven dat docenten altijd meerdere doelen gelijktijdig  

moeten realiseren, met beperkte kennis, tijd en middelen in een veeleisende complexe 

klascontext. In het begrensd rationalisme wordt dit gegeven daarentegen juist als ver-

trekpunt genomen en deze benadering stelt ons bovendien in staat om verworvenheden 

van  de andere perspectieven te integreren. Het begrensd rationalisme heeft daarom ook 

als richtinggevend theoretisch kader gefungeerd voor dit literatuuronderzoek met een 

multidimensionele leerprogressie voor bètadocenten als resultaat.  

 

In deze afsluitende paragraaf zullen we implicaties van deze studie bespreken voor  

achtereenvolgens professionalisering van bètadocenten en bètadidactisch onderzoek.  

 

Professionalisering van bètadocenten 

 

De ontwikkeling van deze meerdimensionale leerprogressie is een cruciale stap in de 

ontwikkeling van een passend formeel en informeel professionaliseringsaanbod.  De 

leerprogressies maken het mogelijk om zowel leerbehoeften van docenten in kaart te 

brengen en het huidige zeer gefragmenteerde en niet dekkende aanbod hierop af te 

stemmen en verder te ontwikkelen. In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de func-

ties die de ontwikkelde leerprogressies kunnen vervullen voor de diverse hierbij betrok-

ken doelgroepen: docenten, aanbieders van professionalisering en onderzoekers. Daar-

bij dient meteen te worden aangetekend dat één persoon meerdere van deze rollen kan 

verenigen. Zo hoeft een docent uiteraard niet alleen een vragende partij te zijn,  de do-

cent kan ook op basis van zijn/haar expertise (informele) scholing verzorgen voor col-

lega’s en/of betrokken zijn bij onderzoek.  
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Docenten 

Zoals het voorbeeld van Joyce (tabel 3 paragraaf 4) al liet zien kunnen docenten de leer-

progressies zowel gebruiken voor het typeren van hun bestaande expertise en praktijk 

als voor het formuleren van nieuwe doelen/leerbehoeften voor voortgaande professio-

nalisering. Het kan daarbij zowel gaan om onderwerp overstijgende als onderwerp 

specifieke leermogelijkheden. Een docent kan zich bijvoorbeeld als onderwerp overstij-

gend doel stellen zijn bestaande kookboekpractica geleidelijk  meer te openen. Maar alle 

mogelijkheden die in een leerprogressies  worden gevisualiseerd kunnen ook worden 

uitgewerkt voor een specifiek onderwerp. Zo kan een docent natuurkunde zich bijvoor-

beeld afvragen hoe leerlingen zelf experimenten kunnen doen rondom het onderwerp 

kwantummechanica. Zowel bij het formuleren van bestaande als gewenste expertise kan 

de leerprogressie ‘onderwijspraktijk onderzoekend leren’ het  best als uitgangspunt 

worden genomen inclusief de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. De docent 

kan vervolgens voor de betreffende vernieuwing nagaan welke efficiënte methoden hij 

of zij nog nodig heeft (leerprogressie ‘efficiënte methoden onderzoekend leren) en wat 

deze specifieke vernieuwing betekent voor het klasse management (leerprogressie ‘klas-

context en gerelateerde doelen’) 

  

Tabel 6 Overzicht gebruiksmogelijkheden van meerdimensionale leerprogressie voor diverse doelgroepen.  

 Bestaande 

expertise 

 Gewenste 

expertise  

Initiële 

opleiding 

Voortgezette  

Profes- 

sionalisering 

Leer- 

progres-

sie 

‘Onder-

wijs 

Praktijk’ 

Leer- 

progres-

sie  

‘Efficiënte 

metho-

den’ 

Leer- 

progres-

sie ‘Klas- 

context 

en doe-

len’  

Docent(-en) 

 

 

 

Onderwerp 

Specifiek 

     

Onderwerp 

Overstijgend 

     

Aanbieder(s) 

docentprofes-

sionalisering 

Onderwerp 

Specifiek 

     

Onderwerp 

Overstijgend 

     

Onderzoeker 

(-s) 

Onderwerp 

Specifiek 

     

Onderwerp 

Overstijgend 

     

 

De leerprogressies kunnen individuele docenten ondersteunen bij het in kaart brengen 

van reeds aanwezige expertise en leerbehoeften die hier nadrukkelijk op voortbouwen. 

Leerprogressies kunnen ook het een belangrijke functie vervullen bij het leren van el-

kaar. Ze bieden immers een gemeenschappelijk taal waarmee eenvoudiger expertise van 

elkaar kan worden herkend en uitgewisseld. Daarmee fungeren ze tevens als een belang-

rijk instrument om leerbehoeften te formuleren waarop het professionaliseringsaanbod 

kan worden afgestemd. 
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Aanbieders van docentprofessionalisering 

De leerprogressies kunnen een soortgelijke functie vervullen voor aanbieders van  

docentprofessionalisering. Momenteel is dit aanbod sterk gefragmenteerd en niet dek-

kend. Met behulp van de leerprogressies kan het bestaande aanbod in kaart worden ge-

bracht, zowel onderwerp overstijgend als onderwerp specifiek. Met name voor een in-

ventarisatie van het meer onderwerp specifieke aanbod kan de website Ecent.nl als 

startpunt fungeren. Op deze website is al veel beproefd materiaal verzameld dat aan de 

hand de leerprogressies kan worden gecategoriseerd. Het voordeel van de onderhavige 

leerprogressie is verder dat deze is gebaseerd op een brede verkenning van internatio-

naal onderzoek waardoor relevante inzichten en initiatieven die in het buitenland zijn 

en worden ontwikkeld op dit gebied ook relatief eenvoudig kunnen worden ‘ingepast’.  

Op basis van een dergelijke inventarisatie kan vervolgens worden nagegaan hoe het aan-

bod beter op elkaar en op de leerbehoeften van docenten kan worden afgestemd. Tevens 

biedt een dergelijke inventarisatie inzicht in onderdelen van de meerdimensionale leer-

progressie waarvoor nog aanbod ontbreekt waarvoor dus nieuw aanbod moet worden 

ontwikkeld. Op deze manier biedt de meerdimensionale leerprogressie een kader aan de 

hand waarvan een samenhangend en adaptief informeel en formeel professionalise-

ringsaanbod voor onderzoekend leren kan worden samengesteld.    

 

Onderzoekers 

Tenslotte kunnen de leerprogressies ook onderzoekers ondersteunen bij het in kaart 

brengen van hun expertise (onderwerp overstijgend en onderwerp specifiek) en voor 

het opsporen en formuleren van onderzoekslijnen voor gebieden die nog onvoldoende 

zijn uitgewerkt voor bètadocenten. Uiteraard dienen ook de leerprogressies zelf onder-

werp te worden onderzoek, waarvoor hieronder enkele belangrijke lijnen voor vervolg-

onderzoek worden geschetst.  

 

 

Bètadidactisch onderzoek 

 

Twee hoofdthema’s voor vervolgonderzoek kunnen worden onderscheiden, die hier 

achtereenvolgens beknopt zullen worden uitgewerkt:  

- Valideren en uitwerken van de leerprogressies 

- Constructie en beproeving van efficiënte methoden  

Validering en uitwerking van de leerprogressies 

De onderhavige leerprogressies  zijn op basis van literatuuronderzoek tot stand geko-

men. Een dergelijke leerprogressie dient te worden beschouwd als een hypothese die  

richting geeft aan ontwikkeling van bijpassend onderwijsaanbod (i.c. formeel of infor-

meel professionaliseringsaanbod) en bijbehorende assessments (Shea & Duncan, 2013). 

Indien vervolgens docenten gebruikmaken van dit professionaliseringsaanbod kan wor-

den vastgesteld hoe de persoonlijke leerprogressies van docenten (zie het voorbeeld van 

Joyce voor een fragment van een dergelijke persoonlijke leerprogressie) zich verhouden 



56 
 

tot de voorgestelde leerprogressies. De resultaten van dit empirisch onderzoek kan wor-

den gebruikt als input het professionaliseringsaanbod te verfijnen, uit te breiden of bij te 

stellen. Maar uiteraard kunnen de resultaten ook aanleiding geven om de hypothetische 

leerprogressies aan te passen (Shea & Duncan, 2013; Duschl et al., 2011). Daarbij kun-

nen een aantal mogelijkheden worden onderscheiden.  

(a) Het is mogelijk dat resultaten aanleiding geven om beginpunt, tussenstap of eind-

punt van één of meerdere leerprogressies bij te stellen.  

(b) Ook is het mogelijk dat op basis van de beschikbare gegevens een leerprogressie 

kan worden verfijnd, zodat meer tussenstappen worden onderscheiden.  

(c) Daarnaast kunnen empirische resultaten aanleiding geven een nieuwe sub- 

dimensie toe te voegen met bijbehorende leerprogressies.  

(d) Tenslotte kunnen resultaten  van het empirisch onderzoek er toe leiden dat de 

relatie tussen de subdimensies moet worden heroverwogen. Bijvoorbeeld in het 

geval dat de veronderstelde onafhankelijke ontwikkeling op twee subdimensies 

in de praktijk niet of nauwelijks voorkomt.  

Een dergelijke empirische validering van de onderhavige leerprogressies kan niet alleen 

resulteren in bijstelling van de leerprogressie en/of bijbehorende professionaliserings-

aanbod het verschaft ook belangrijke informatie over het verloop van persoonlijke leer-

progressies van docenten. Het kan met andere woorden antwoorden geven op vragen 

als:  Welke subdimensies worden na elkaar geëxploreerd en welke gelijktijdig? Wordt 

een ontwikkeling binnen een subdimensie eerst doorlopen voordat er sprake is van ont-

wikkeling op een andere subdimensie? Hoe snel verloopt de ontwikkeling per sub- 

dimensie; zijn er dimensies die veel meer tijd kosten dan anderen en hoe kan dit worden 

verklaard? Welke factoren bepalen de persoonlijke leerprogressie? Is dit bijvoorbeeld in 

belangrijke mate afhankelijk van het bestaande curriculum, ontwikkelingen op school, 

vakachtergrond? et cetera.  Indien gegevens worden verzameld van persoonlijke leer-

progressies van een grote groep docenten met verschillende kenmerken (vakken, voor-

opleiding, primair onderwijs of voortgezet onderwijs, schooltype et cetera) dan is het 

wellicht mogelijk om op basis hiervan ook karakteristieke patronen te onderscheiden: 

een typologie van persoonlijke leerprogressies. Deze inzichten kunnen vervolgens weer 

worden gebruikt door zowel docenten als aanbieders van professionalisering.  

 

Constructie en beproeving van schema’s en heuristieken voor onderzoekend leren 

Vanuit een begrensd rationeel perspectief wordt een groot belang toegekend aan  

efficiënte methoden om meervoudige doelen met beperkte kennis, tijd en middelen en in 

een complexe context te kunnen realiseren. Het gaat daarbij met name om de ontwik-

keling van schema’s en heuristieken. Automatisering is uiteraard ook een belangrijke ef-

ficiënte methode maar deze veronderstelt wel dat er eerst al schema’s en heuristieken 

aanwezig die kunnen worden geautomatiseerd. Nu kunnen twee typen schema’s en heu-

ristieken worden onderscheiden: vakinhoudelijke en vakdidactische schema’s en heuris-

tieken. De vakinhoudelijke schema’s en heuristieken zijn primair van belang voor de 

leerlingen omdat ze richting geven aan het onderzoeksproces. De vakdidactische 

schema’s en heuristieken zijn primair van belang voor docenten omdat ze helpen bij het 

inrichten van het onderzoekend leren van leerlingen. Nadrukkelijk spreken we echter 

hier van primair, omdat enerzijds docenten de vakinhoudelijke schema’s en heuristieken 
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kunnen gebruiken  om leerlingen te ondersteunen in het zoekproces en anderzijds ook 

leerlingen gebruik kunnen maken van vakdidactische schema’s om in toenemende mate 

zelf richting geven aan de vormgeving van hun eigen leerproces. De ontwikkeling van 

beide type schema’s en heuristieken staat nog in de kinderschoenen. We zullen hieron-

der het belang van beide onderzoeksterreinen beknopt toelichten en lijnen uitzetteen 

voor vervolgonderzoek.  

 

Vakinhoudelijke schema’s en heuristieken  

Onderzoekend leren vraagt van leerlingen dat ze een bijdragen leveren aan het formule-

ren van een onderzoeksvraag en het aan ontwikkelen en toetsen van modellen ter be-

antwoording van deze vraag. Onderzoekers maken voor het formuleren en beantwoor-

den van onderzoeksvragen gebruik van schema’s die richting geven aan dit proces. Wij 

hebben eerder een voorbeeld van een dergelijk redeneerschema voor immunologie 

weergegeven (figuur 5, paragraaf 6). Deze schema’s bieden een overzicht van het type 

problemen en oplossingsrichtingen die het betreffende domein ‘vormen’. Daarmee be-

paalt een redeneerschema niet in detail vraag en antwoord maar beperkt het de zoek-

ruimte waarbinnen naar een dergelijke invulling kan worden gezocht. Dergelijke rede-

neerschema’s zijn nog nauwelijks voor het bètaonderwijs uitgewerkt terwijl dit een heel 

krachtig instrument zou kunnen zijn om leerlingen te ondersteunen bij onderzoekend 

leren. Constructie van dergelijke schema’s, het exploreren van diverse gebruiksmogelijk-

heden en het beproeven hiervan in het bètaonderwijs is ons inziens dan ook een cruciale 

lijn voor vervolgonderzoek.  

 

Daarnaast is het van belang dat leerlingen beschikking krijgen over heuristieken om de 

gegeven zoekruimte nader te verkennen. In het bètaonderwijs is er van oudsher al aan-

dacht voor twee typen heuristieken: vakoverstijgende en taak specifieke heuristieken. 

Zo is er veel aandacht voor algemene onderzoeksmethoden en voor  methoden voor sys-

tematische probleem aanpak. Het voordeel van dergelijke heuristieken is dat ze breed 

toepasbaar zijn het nadeel is echter dat ze nauwelijks richting geven bij het zoekproces. 

Daarnaast is er veel aandacht voor heel specifieke heuristieken bijvoorbeeld voor het 

oplossen van een monohybride kruising of voor het bepalen van de kracht als een object  

een cirkelvormige baan beschrijft. Dergelijke heuristieken zijn weliswaar heel krachtig 

maar hun bereik is heel beperkt. Wat vooral ontbreekt zijn heuristieken die het gebied 

bestrijken tussen deze heel algemene en heel specifieke heuristieken. Denk bijvoorbeeld 

aan heuristieken waarmee leerlingen kunnen bepalen of en hoe een reactie zal gaan ver-

lopen vanuit een thermodynamisch perspectief of juist vanuit het perspectief van chemi-

sche binding. Of de al eerder voorgestelde heuristiek voor het ontwikkelen van kennis 

over biologische systemen door deze te herontwerpen. Constructie en beproeving van 

dit type heuristieken zou dan ook een belangrijk speerpunt voor vervolgonderzoek kun-

nen zijn. Daarbij dient tevens te worden nagegaan hoe schema’s en heuristieken zich tot 

elkaar verhouden en hoe ze elkaar kunnen versterken.  

Bètadidactische schema’s en heuristieken  

De zojuist beschreven schema’s en heuristieken voor leerlingen zijn uiteraard ook be-

langrijk voor docenten als ze leerlingen (adaptieve) ondersteuning willen bieden bij het 
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onderzoekend leren. De docent dient echter niet alleen te beschikken over vakinhoude-

lijke schema’s en heuristieken, voor de inrichting van onderzoekend leren dient hij/zij 

ook te beschikken over (vak-)didactische schema’s en heuristieken. Zoals we eerder be-

spraken liggen aan de leerprogressies al dergelijke (vak-) didactische schema’s ten 

grondslag. Het zou zinvol  zijn om in vervolgonderzoek na te gaan in hoeverre en op 

welke wijze dergelijke onderliggende schema’s docenten richting geven bij zowel het be-

palen van hun eigen leerroute als bij het analyseren en ontwerpen van lessen.  

 

Daarnaast is het van belang dat voor belangrijke onderwerpen uit curriculum deze vak-

didactische schema’s nader worden ingevuld gevolgd door onderzoek hoe dergelijke 

schema’s functioneren in het leerproces van docenten. Voor onderwerpen als chemische 

binding, evolutie of kwantummechanica kunnen de verschillende subdimensies van de 

onderwijspraktijk worden ingevuld met opties en prototypische voorbeelden. Zo kun-

nen bijvoorbeeld mogelijkheden voor formatieve toetsing (subdimensie: assessment) 

voor het betreffende onderwerp worden uitgewerkt alsmede een overzicht van veel 

voorkomende leerlingdenkbeelden (subdimensie: beginsituatie). Deze invullingen kun-

nen enerzijds worden gebaseerd op vakdidactisch onderzoek en anderzijds op be-

proefde praktijkkennis van docenten.  

 

Bovendien is het van belang dat docenten beschikking krijgen over een groot aantal  

(vak-)didactische heuristieken die het hen mogelijk maakt op een efficiënte wijze hun 

onderwijsrepertoire uit te breiden m.b.t. de betreffende subdimensies. We hebben al 

eerdere enkele van dergelijke heuristieken de revue laten passeren (zoals de weglaat 

heuristiek voor het ombouwen van kookboekpractica; de voorspel-verklaar heuristiek 

voor het ombouwen van demonstraties; de snelle feedback heuristiek voor formatieve 

assessment; en de select-en-orden heuristiek om productief voor te bouwen op ant-

woorden van leerlingen in een klassikale discussie). Onderzoek naar de zojuist ge-

noemde heuristieken laat zien dat het zelfs beginnende docenten in staat stelt om snel-

ler stappen te maken in het vormgeven van onderzoekend leren (Stein et al, 2015; Jans-

sen et al, 2014a ;2014b). Belangrijk vervolgonderzoek zou zich dan ook kunnen richten 

op het identificeren van heuristieken voor diverse subdimensies en het beproeven van 

gebruik van deze heuristieken door docenten.  

 

Tot besluit 

Recent onderzoek naar besluitvorming van mensen in complexe situaties laat keer op 

keer het paradoxale ‘less is more’ effect zien. Uiteindelijk blijken mensen in complexe si-

tuaties vaak beter te presteren als ze gebruik maken kennis-tijd en middelen bespa-

rende methoden dan wanneer ze veel complexer methoden hanteren (Gigerenzer & 

Gaissmaier, 2011). Voor deze studie hebben we dit resultaat heel serieus genomen het-

geen heeft geresulteerd in een radicaal andere benadering van docent- 

professionalisering in  het kader van onderwijsvernieuwing dan vaak gebruikelijk is.   
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Figuur 6  Praktisch maken van onderwijsvernieuwingen voor docenten vanuit begrensd rationeel perspectief 

 

In het onderwijsveld speelt het Olympische rationaliteitsideaal op de achtergrond nog 

vaak een belangrijke rol. Onderwijsmanagers, onderzoekers en beleidsmedewerkers  

verwachten in dit geval dat docenten betere beslissingen zouden nemen als ze meer  

informatie zouden betrekken bij hun besluitvorming. Tegen deze achtergrond wordt bij 

teleurstellende resultaten van onderwijsinnovaties vaak geconcludeerd dat de rationali-

teit van docenten zou kunnen worden verbeterd door hen complexere methoden te ge-

ven waarmee ze op basis van meer en adequatere informatie betere onderwijs- 

beslissingen kunnen maken (Janssen et al, 2013). Als dit dan vervolgens niet de ge-

wenste effecten heeft leidt dit vaak tot nieuwe, intensievere, pogingen volgens een ver-

gelijkbaar recept en/of teleurstelling over de professionaliteit van docenten.  

 

In deze overzichtsstudie hebben we van meet af aan een ander vertrekpunt gekozen. Als  

na honderd jaar verwoede implementatiepogingen onderzoekend leren nog steeds niet 

op grote schaal is geïmplementeerd, dan ligt dit wellicht niet in eerste instantie aan de 

bètadocenten maar aan de aard van de onderwijsvernieuwing. Evenals de onmogelijke 

theepot van de kunstenaar Jacques Carelman, met het handvat onder het tuitje, is hier 

wellicht sprake van een ontwerp dat nog niet praktisch is gemaakt voor de docent om te 

gebruiken in hun alledaagse onderwijspraktijk (figuur 6). Het praktisch maken van een 

onderwijsvernieuwing, zoals onderzoekend leren, betekent dat de beperkingen die  

docenten ervaren bij het vormgeven van de vernieuwing in hun dagelijkse praktijk 

(meerdere doelen; beperkte hulpbronnen en veeleisende context) echt serieus moeten 

worden genomen. Deze studie laat zien dat dit vervolgens niet ten koste hoeft te gaan 

van de essentie van de vernieuwing. Wel betekent dit dat er zorgvuldig leerprogressies 

en bijbehorende efficiënte methoden moeten worden ontwikkeld die docenten, gegeven 

de ervaren beperkingen, toch in staat stellen en motiveren hun onderwijsrepertoire 

stapsgewijs in de gewenste richting te uit breiden.  
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