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Publiekssamenvatting 

Samenwerking tussen professionals uit het onderwijs en uit het onderzoek wordt steeds 

meer gezien als dé manier om grenzen tussen die praktijken te overbruggen. Onderzoek 

naar de condities waaronder samenwerking tot grensoverbrugging leidt, heeft zich tot nu 

toe voornamelijk gericht op structurele condities, met aandacht voor (gebrek aan) tijd en 

middelen en op personen, met waardering voor brokers of bruggenbouwers. De 

potentiele bijdrage van grensobjecten (boundary objects) wordt vaak verondersteld, 

maar niet verder onderzocht. 

Grensobjecten zijn de (conceptuele of fysieke) dingen die verankerd en betekenisvol zijn 

in aangrenzende sociaal-culturele praktijken, waar mensen samen aan en mee werken, 

ook zonder onderlinge overeenstemming. Uit onderzoek naar de werking van objecten in 

andere disciplines weten we dat objecten kunnen bijdragen aan grensoverbrugging. In 

dit rapport verkennen we op welke manieren samenwerken aan of met objecten kan 

bijdragen aan het overbruggen van grenzen tussen onderwijs en onderzoek. 

Eerst analyseerden we middels een systematische zoekopdracht 49 internationale 

casussen van samenwerkingen tussen onderwijspraktijk en -wetenschap beschreven in 

de literatuur (Deel I). In elke beschrijving konden we één tot acht objecten waar aan of 

waar mee samengewerkt werd, identificeren. 

 

Cluster Aantal 

artikelen  

Objecten in dit cluster 

representeren 

Voorbeeld 

Probleem-

stelling 

21  de focus of het doel van de 

samenwerking  

een mission 

statement 

Curriculum  24  de inhouden of plannen voor 

lesmateriaal of leseenheden in de 

onderwijspraktijk 

een lab-template 

Lespraktijk 23 de lessituaties, het handelen van 

de docent of de interacties tussen 

docent en leerlingen 

een video-opname 

Leerling  22 het perspectief, leerproces of de 

kennis en vaardigheden van 

leerlingen 

een tekening van een 

leerling 

Theorie 25 theoretische concepten, modellen 

of stromingen 

een boek 

Instrumenten 6  hetgeen ze beogen te meten, het 

zijn meet-, analyse- of 

dataverzameling-instrumenten 

een 

observatieschema 

Valorisatie 16  de uitkomsten of inzichten van de 

samenwerking 

een nieuwsbrief 

Samenwerking  26  ofwel de samenwerking zelf ofwel 

het samenwerkingsproces, de 

communicatie- en 

samenwerkingsstructuur 

een wenslijst 
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Vervolgens analyseerden we vier doelbewust gekozen nationale casussen in meer detail 

(Deel II). 

Uit de reviewstudie en de casusstudie concludeerden we (in Deel III) dat wanneer er met 

objecten gewerkt wordt (met name uit de clusters lespraktijk, leerling, theorie en 

instrumenten), er vaak grenzen zichtbaar(der) worden, gerelateerd aan de specifieke 

inhoud waar het object betrekking op heeft. Zo laat werken met een bepaalde theorie 

bijvoorbeeld verschil in geabstraheerde kennis over onderwijs zien en werken met 

representaties van een leerling (zoals opdrachten) laat verschillen in opvattingen over 

het leren van leerlingen zien. Wanneer er aan objecten (met name uit de clusters 

probleemstelling, curriculum, samenwerking en valorisatie) gewerkt wordt, creëert dit, 

naast een veranderd object, eigenaarschap voor alle betrokkenen, wederom in relatie tot 

de inhoud waar het object aan relateert. Werken aan de probleemstelling gaat samen 

met eigenaarschap over hetgeen in de samenwerking centraal zal staan, terwijl werken 

aan het curriculum hand in hand lijkt te gaan eigenaarschap over onderwijs. Echter, in 

alle gevallen het lijkt onvermijdelijk dat eerst (meer) grenzen ervaren worden, wat dus 

ook niet noodzakelijkerwijs als signaal gezien moet worden dat er iets mis gaat in de 

samenwerking. 

De betrokken onderzoekers lijken voorafgaand en gedurende de samenwerking te 

overwegen wat zij kunnen doen om grenzen te overbruggen, resulterend in een 

(impliciete) voorkeur om samen met docenten te werken aan (de ontwikkeling van) 

specifieke objecten, met name wat betreft probleemstelling en curriculum. We zien 

inderdaad dat wanneer object niet kunnen of morgen veranderen, grenzen versterkt 

kunnen worden. Echter, onveranderlijkheid is soms nodig, met name vanuit 

onderzoeksperspectief, bijvoorbeeld voor de vergelijkbaarheid van vragenlijsten en de 

validiteit van een theorie. Echter, wanneer een object op verschillende, maar voor beide 

praktijken relevante manier(en) als grensobject te gebruiken is, lijkt eraan werken niet 

noodzakelijk voor motivatie, en kunnen grenzen soepel en efficiënt worden overbrugd. 

Voor lopende en aankomende samenwerkingen raden wij aan vooraf na te denken over 

welke objecten wanneer, waar en met welk doel geïntroduceerd worden en of dit 

overeenkomt met ieders verwachtingen en wensen. In lijn met het bovenstaande is het 

vooral belangrijk om samen te bepalen in hoeverre een bepaald object mag, kan, of 

moet veranderen gedurende de samenwerking. Om hierop te reflecteren eindigt dit 

rapport (Deel IV) met een instrument voor de analyse van de werking van objecten, 

welke als grensobject in andere samenwerkingen gebruikt kan worden.  
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Voorwoord  

 

Dit case report poogt om inzicht te geven in hoe (grens)objecten kunnen helpen bij het 

overbruggen van grenzen tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek. 

Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet van verschillende student-assistenten. 

Allereerst Alex Janse, dank voor je reflectieve blik bij het analyseren van de vele 

artikelen en de kilometers die je daarin gemaakt hebt. Joris van der Laan dank voor de 

hulp bij het includeren van de artikelen en Mirthe Mangnus en Emmalie Muller voor het 

transcriberen van de (groeps)interviews. Natuurlijk willen we ook alle studenten, 

docenten en onderzoekers die als object van studie bestudeerd zijn in verschillende 

casussen hartelijk bedanken voor het delen van hun kostbare tijd en inzichten. De 

experts op het gebied van grensoverbrugging tussen onderwijs en onderzoek, die 

meerdere keren met ons hebben meegedacht, danken we voor hun kritische suggesties. 

Ondergetekenden zijn verantwoordelijk voor de inhoud. 

Larike Bronkhorst werkt als universitair docent bij de afdeling Educatie van de 

Universiteit Utrecht. In haar promotieonderzoek stonden de condities voor 

grensoverbrugging tussen onderwijs en onderzoek in de lerarenopleiding centraal. 

Vervolgens is ze nauw betrokken geweest bij een driejarige samenwerking met 

verschillende VO-docenten. Zij geeft nu les in de universitaire lerarenopleiding en de 

academische en onderzoeksmaster Educational Sciences. 

 

Bjorn Wansink is op dit moment aan de Universiteit Utrecht verbonden als Universitair 

Docent. In zijn functie als lerarenopleider en onderzoeker participeert hij in verschillende 

netwerken waarin docenten en wetenschappers onderzoek doen en uitwisselen. Hij is 

gepromoveerd op een proefschrift gericht op epistemologische opvattingen en praktijken 

van docenten. 

 

Itzél Zuiker is als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht betrokken bij meerdere 

onderzoeksprojecten (zowel fundamenteel, praktijk, en beleidsgericht) omtrent 

samenwerking tussen onderwijspraktijk en -onderzoek en over de professionalisering 

van docenten in het PO en het VO. Naast onderzoeker is Itzél docent in de bachelor- en 

masterprogramma’s van Onderwijswetenschappen. 
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Aanleiding: Waarom aandacht voor (boundary) objecten? 

 

In 2009-2010 werkten twee lerarenopleiders samen met een onderzoeker-in-opleiding 

aan de ontwikkeling en evaluatie van opleidingsdidactiek voor de universitaire 

lerarenopleiding1. Doel was om studenten te stimuleren om zich doordacht te bekwamen 

in het beroep. Dit werkte onder andere goed, omdat ze werkten met materiaal uit de 

onderwijssetting (zoals opdrachten of reflecties van studenten), waar effecten van de 

ontwikkelde didactiek uit afgeleid konden worden. De onderzoeker verzamelde dit 

materiaal, bracht het in en nodigde de lerarenopleiders uit om gezamenlijk betekenis te 

verlenen. Een opleider zegt daarover: 

“Dat maakte mij voor wel dat ik steeds veel bewuster bezig was van: waar leren ze van? 

Waar ligt hun concern? Op wat voor manier leren ze? […] Daar werd ik ook gedwongen 

om daar iedere keer weer over na te denken.” 

De onderzoeker herinnert zich vooral hoe de interpretatie van het materiaal kon 

verschillen:  

“Dat maakte heel veel indruk op mij, toen zei ze [opleider]: ‘Ik zou dat zo zien’. […] Wij 

verschilden ook wel eens van mening van wat we van een lio [leraar-in-opleiding] 

vonden of zagen.” 

Aan het eind van het jaar geeft de andere opleider aan dat samenwerken op deze 

manier volgens haar heeft geholpen om de grens tussen onderwijs en onderzoek te 

overbruggen:  

“Doordat het zo dichtbij was, had ik ook heel erg het gevoel van: “dit onderzoek is ook 

van ons. En dit komt onze praktijk ten goede. Ook omdat we snel invloed hadden. […] 

Omdat ik op heel veel verschillende niveaus [nu] denk: dat het kan, dat het leuk is, en 

het heeft toegevoegde waarde.” 

 

Bovenstaande casus is een van vele beschrijvingen van succesvolle samenwerking 

tussen professionals uit de onderwijspraktijk en uit onderzoek die in de literatuur te 

vinden zijn. Als we proberen te ontrafelen waarom deze en andere samenwerkingen 

succesvol zijn in het overbruggen van de grens tussen onderwijs en onderzoek, kijken 

we vaak allereerst naar de structurele voorwaarden waaronder samenwerkingen al dan 

niet van de grond komen. Hieruit weten we dat tijd en middelen (bijv. ruimte, 

ondersteuning) cruciaal zijn, maar ook dat hieraan vaak een gebrek aan ervaren wordt. 

Vervolgens is er aandacht voor de interactie tussen deelnemers, met aandacht voor 

gezamenlijkheid in taal en doelen en hoe deze ontstaan. Als laatste is er met name 

vanuit boundary crossing perspectief de laatste tijd steeds meer aandacht voor de rol die 

bepaalde personen kunnen vervullen in het overbruggen van grenzen, met daarin 

waardering voor de rol van bruggenbouwers of brokers. 

 

1 Zie ook Bronkhorst, Van Rijswijk en Suiker (2012) Samenwerking in onderzoek naar de manier van leren van 

leraren in opleiding: De meerwaarde voor opleider en onderzoeker. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33(1), 

20-26.  
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Weinig tot geen aandacht is er voor de dingen waaraan of waarmee gewerkt wordt, 

terwijl we uit andere disciplines weten dat objecten kunnen bijdragen aan het 

overbruggen van grenzen (Akkerman & Bakker, 2011; Nicolini, Mengis, & Swan, 2012). 

In het voorbeeld hierboven werd samengewerkt aan en met verschillende objecten, 

waarvan we er twee uitlichten. De opleiders en onderzoeker werkten samen aan het 

stimuleren van doordacht bekwamen van studenten. Dit idee sloot aan bij de bestaande 

traditie waarin de opleiders werkten, maar bracht ook een nieuw, theoretisch gefundeerd 

perspectief in. Het door de opleiders en onderzoeker gedeelde enthousiasme over dit 

idee kwam tot uiting in het gezamenlijk ontwikkelen van didactiek, een proces waarmee 

de grenzen van de twee professionele praktijken (tijdelijk) verdwijnen. Zo’n idee zien we 

in dit rapport in navolging van de literatuur als een (conceptueel) object. De opleiders en 

onderzoeker werkten daarnaast samen met materiaal uit de onderwijspraktijk. Voor de 

opleiders had het bespreken van dit materiaal een functie in de ontwikkeling en evaluatie 

van het hun onderwijs. De onderzoeker gebruikte dit materiaal daarnaast om haar 

onderzoeksvraag te beantwoorden. Zo’n tweeledig gebruik van een object wordt in de 

literatuur beschreven als boundary object, ofwel grensobject. Het verschillende gebruik 

van het object maakt dat het in beide praktijken waardevol is en daarmee grenzen 

overbrugt. 

Deze en mogelijk andere manieren waarop het werken aan en met objecten grenzen 

kunnen overbruggen, staan in dit rapport centraal. Daarmee vormt het een theoretisch 

gefundeerde aanvulling op de bestaande inzichten over samenwerkingen tussen 

onderwijspraktijk en onderzoek en hoe deze verbeterd kunnen worden. 

 

Opbouw rapport 

Het volgende hoofdstuk, de inleiding beschrijft wat grensobjecten zijn, hoe ze verschillen 

van andere objecten, en hoe en wanneer objecten grenzen kunnen overbruggen. 

Vervolgens wordt in Deel I Systematische review van de literatuur de analyse en 

bevindingen van de rol van objecten in de internationale literatuur beschreven. De 

analyse van vier doelgericht gekozen casussen in het Nederlandse onderwijs wordt 

vervolgens beschreven in Deel II Cross-case analyse van objecten, in Deel III de 

algemene conclusies en aanbevelingen, en als laatste bevat Deel IV Objecten 

identificeren een (zelf)evaluatie-instrument om inzicht te krijgen in de rol van objecten 

in bestaande samenwerkingen. 
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Inleiding: Samenwerking op de grens tussen onderwijs en 
onderzoek 

 

Traditiegetrouw heeft onderwijskundig onderzoek als doel relevante kennis op te leveren 

voor het verbeteren van onderwijs. Echter, de in onderzoek opgedane kennis bereikt de 

onderwijspraktijk niet altijd en geeft daarnaast soms antwoord op vragen die daarin niet 

of nauwelijks leven (Ball, 1995; W. Penuel, Farrell, Allen, Toyama, & Coburn, 2018). 

Deze onwenselijke situatie wordt vaak beschreven als de kloof tussen theorie en praktijk 

(Broekkamp & Hout-Wolters, 2007). 

Een sterkere verbinding tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek2 wordt om 

verschillende redenen wenselijk geacht. Allereerst is er de maatschappelijke behoefte 

dan wel noodzaak om de kennis die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek en waar 

gemeenschapsgeld naartoe gaat, ook daadwerkelijk te gebruiken in de onderwijspraktijk. 

Verwacht wordt dat als onderwijsonderzoekers problemen en vragen uit de 

onderwijspraktijk als uitgangspunt voor onderzoek nemen, resultaten van onderzoek als 

relevanter worden gezien en daarmee meer gebruikt zullen worden. 

Daarnaast is er de veranderende epistemologische opvatting over kenniscreatie, waarin 

onderwijsprofessionals niet langer alleen als gebruikers van door onderzoekers 

ontwikkelde kennis worden gezien (Edwards, Sebba, & Rickinson, 2007; Farley-Ripple, 

May, Karpyn, Tilley, & McDonough, 2018). Zoals kan worden afgeleid uit de opname van 

de kennisbenuttingsparagraaf in onderzoekaanvragen en de populariteit van bijvoorbeeld 

onderwijskundig ontwerponderzoek (Bronkhorst, Meijer, Koster, Akkerman, & Vermunt, 

2013), wordt steeds meer erkend wordt dat samenwerking bij onderwijskundig 

onderzoek noodzakelijk is voor de creatie van relevante wetenschappelijke kennis over 

onderwijs. 

Als gevolg van deze brede erkenning zijn er in toenemende mate (inter)nationale 

initiatieven in PO, VO en HO, die samenwerking tussen professionals uit de 

onderwijspraktijk en het onderzoek stimuleren (Almekinders, Beukema, & Tromp, 2009; 

Coburn & Penuel, 2016). Bekende voorbeelden hiervan zijn academische 

opleidingsscholen en meer recentelijk de werkplaatsen onderwijsonderzoek, waarin 

docenten en onderzoekers samen een voor de onderwijspraktijk relevant vraagstuk 

onderzoeken. 

Over zulke samenwerkingen is bekend dat ze als waardevol worden ervaren door 

betrokkenen (Coburn & Penuel, 2016). Ook is bekend dat het proces van samenwerken 

niet vanzelf gaat; samenwerken wordt beschreven als tijdrovend, intensief en soms 

moeizaam. Vanuit theorieën over epistemologische praktijken (Hodkinson, 2004; Knorr-

Cetina, 1999) en boundary crossing (Akkerman & Bakker, 2011) is dit goed te verklaren. 

Onderwijs en onderzoek zijn historisch verschillende sociaal-culturele praktijken, ieder 

met eigen ideeën over kennis en de methoden om die te ontwikkelen en te waarderen. 

Deze verschillen kunnen samenwerken bemoeilijken (Penuel, Allen, Coburn, & Farrell, 

2015). Zo wordt kennis in onderzoekspraktijk getoetst op theoretische inbedding en 

systematiek in de ontwikkeling, maar in het onderwijsveld op relevantie en timing (zie 

 

2 Waarbij onderwijsonderzoek natuurlijk ook als een praktijk gezien moet worden. 
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bijvoorbeeld Akkerman, Bronkhorst, & Zitter, 2013; Nocon, 2008). Deze verschillen 

tussen praktijken worden keer op keer bevestigd door nationaal en internationaal 

onderzoek (zie bijvoorbeeld Ball, 1995; Bartels, 2003; Broekkamp & Hout-Wolters, 

2007; Tyler, 2009). 

Hieruit volgt dat wanneer onderwijsprofessionals en onderzoekers samenwerken, ze 

tegen grenzen kunnen aanlopen. Grenzen zijn sociaal-culturele verschillen tussen 

praktijken, die leiden tot moeizame interacties of het niet goed uit kunnen voeren van 

bepaalde handelingen. Hoewel verschillen tussen praktijken als grenzen kunnen worden 

ervaren en daarmee een negatieve connotatie kunnen krijgen, zijn het juist de 

verschillen tussen praktijken die leiden tot vernieuwde inzichten en manieren van 

werken (Bronkhorst & Akkerman, 2016), verrijkt door zowel de kennis van onderzoek als 

van onderwijs (Kershner & Hargreaves, 2012). 

Op basis van een review van 182 studies naar boundary crossing en boundary objecten 

in verschillende domeinen (Akkerman & Bakker, 2011) is het aannemelijk dat er 

verschillende manieren bestaan waarin grensoverbrugging tussen onderwijs en 

onderzoek kan leiden tot nieuwe kennis en manieren van werken: 

➢ identificatie, een proces waarbij (hernieuwd) inzicht ontstaat in hoe 

(professionals uit) onderwijs en onderzoek zich van elkaar onderscheiden of 

aanvullen; 

➢ reflectie, een proces waarbij (professionals uit) onderwijs en onderzoek hun 

eigen praktijk door de ogen van de andere praktijk bezien en daaruit 

hernieuwde inzichten leiden; 

➢ coördinatie: het ontwikkelen en inzetten van objecten en procedures om 

effectieve en/of efficiënte afstemming tussen onderwijs en onderzoek te 

faciliteren; 

➢ transformatie: de (tijdelijke) vorming van nieuwe praktijken, ook wel 

“hybride” of grenspraktijken genoemd, die kenmerken van zowel onderzoek 

als onderwijs hebben. 

Welke rol structurele voorwaarden en personen spelen in het realiseren van deze vier 

manieren van grensoverbrugging, is meerdere malen onderzocht (bijv. Akkerman & 

Bruining, 2016; Bakx, Bakker, & Beijaard, 2014; Schenke, Van Driel, Geijsel, & Volman, 

2017; Zuiker et al., 2017). Vaak wordt de potentiele rol van (grens)objecten in het 

overbruggen van grenzen tussen onderwijspraktijk en -onderzoek ook genoemd, maar 

verder nauwelijks empirisch verkend. Op deze kennisleemte speelt dit rapport in. 

 

Grensobjecten  

De term grensobject (boundary object) werd geïntroduceerd door Star en Griesemer: 

“objects which both inhabit several intersecting social worlds […] and satisfy the 

informational requirements of each of them. [they are] are both plastic enough to 

adapt to local needs and the constraints of the several parties employing them, 

yet robust enough to maintain a common identity across sites. […] They have 

different meanings in different social worlds but their structure is common enough 
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to more than one world to make them recognizable, a means of translation (Star 

& Griesemer, 1989, p. 393).”  

Hun interesse voor de (verzameling) dingen waarmee verschillende (groepen) mensen - 

die willen samenwerken - zonder consensus kunnen werken, ontstond toen zij 

observeerden dat professionals uit aangrenzende sociaal-culturele praktijken ook zonder 

overeenstemming samenwerken, als er objecten zijn die de brug slaan (Star, 2010). 

Grensobjecten zijn niet noodzakelijkerwijs tastbaar; immateriële (conceptuele) 

grensobjecten kunnen ook gegrond en betekenisvol zijn in verschillende praktijken en 

daarmee overeenstemming tussen de professionals die met of aan de objecten werken, 

nodeloos maken. 

Een veelgebruikt voorbeeld van een grensobject is een portfolio waarmee 

beroepsopleidingen begonnen te werken toen het werkveld een belangrijkere plek in de 

begeleiding en beoordeling van hun studenten kreeg. Het portfolio wordt in een 

beroepsopleiding zowel gebruikt wordt door het instituut als het werkveld, ook al is dat 

op verschillende manieren en met verschillende bedoelingen. 

Grensobjecten hebben drie kenmerken (Star, 1989): 

1) flexibiliteit in interpretatie, ofwel gebruikers kunnen verschillende interpretaties 

hebben van hetzelfde object en verschillende dingen met het object doen. In de 

casus in de inleiding zagen we dat het materiaal uit de onderwijspraktijk zowel 

gebruikt werd voor de ontwikkeling van opleidingsdidactiek als voor het 

onderzoek; 

2) de vorm of structuur van het object volgt uit de behoeften van de verschillende 

gebruikers, dat wil zeggen dat de vorm niet arbitrair is, maar juist door 

gebruikers zelf op maat gemaakt wordt om specifieke activiteiten over grenzen 

heen mogelijk te maken. In de casus in de inleiding werd bewust gewerkt met 

materiaal uit de onderwijspraktijk (en niet met bijvoorbeeld een 

gestandaardiseerd meetinstrument), omdat dit voor de opleiders betekenisvoller 

en efficiënter was en zo in elke les aan bod kwam, wat voor de onderzoeker 

belangrijk was; 

3) dynamiek tussen gestructureerd en weinig gestructureerd gebruik, dat wil zeggen 

dat tussen praktijken het gebruik van het grensobject weinig gestructureerd is, 

maar binnen één praktijk een grensobject meer gestructureerd en 

gestandaardiseerd gebruikt kan worden (met gevolgen voor of en hoe het object 

grensoverbrugging blijft faciliteren). In de casus werd het materiaal gezamenlijk 

geduid door de verschillende betrokkenen, waarbij interpretatie nog wel eens kon 

verschillen. Voor het onderzoek was meer systematiek nodig en werden dezelfde 

materialen na afloop van de samenwerking door de onderzoeker met een 

vastgesteld analyse-instrument geanalyseerd. 

 

Het werken met grensobjecten helpt dus bij het coördineren en faciliteren van 

samenwerking over grenzen tussen sociaal-culturele praktijken. In hun review van de 

literatuur over boundary crossing en boundary objecten ontdekten Akkerman en Bakker 

(2011) dat werken met grensobjecten ook op andere manieren grenzen kan 

overbruggen, namelijk door te helpen bij het identificeren van of en hoe praktijken van 

elkaar verschillen, het reflecteren op hoe de eigen praktijk vanuit het perspectief van 

een andere praktijk gezien kan worden en het gezamenlijk transformeren van (nieuwe) 

praktijken. 



13 

 

Deze verschillende manieren waarop het werken met of aan grensobjecten 

grensoverbrugging kan ondersteunen, zou ook het resultaat kunnen zijn van conceptuele 

verwarring in de literatuur. Verschillende auteurs waarschuwen dat, wellicht als gevolg 

van de intuïtieve aantrekkingskracht, het concept grensobject in verschillende tradities is 

geadopteerd en geadapteerd, en daarmee mogelijk zijn verklaringskracht verliest 

(Akkerman & Bakker, 2011; Lee, 2007; Nicolini et al., 2012). 

Zo spelen bijvoorbeeld in het werk van Wenger over ‘communities of practice’ 

(leergemeenschappen) grensobjecten een rol in de communicatie en coördinatie tussen 

verschillende communities (Wenger, 2010). Dit komt overeen met het werk van Star, 

maar Wenger stelt dat boundary objects niet noodzakelijkerwijs grenzen overbruggen, 

omdat ze verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Akkerman en Bakker (2011) merken 

op dat in sommige studies die zich baseren op cultuurhistorische activitieitstheorie 

(CHAT) grensobject wordt gebruikt voor het gedeelde object3 waaraan op de grens van 

twee verschillende praktijken gewerkt wordt en waarvoor bepaalde mate van 

gezamenlijkheid juist wel noodzakelijk is. 

Daarnaast zijn er nog andere tradities die ieder vanuit hun eigen perspectief de rol van 

objecten beschrijven, niet noodzakelijkerwijs toegepast op situaties van 

grensoverbrugging (zie ook Nicolini et al., 2012). Sociaal-culturele theorie beschrijft de 

mediërende werking van objecten (artefacten, of signs en tools) op dagelijks handelen 

en betekenisgeving. Actor-netwerktheorie conceptualiseert objecten als actoren met 

agency, wetenschapssociologie beschrijft epistemische objecten waarin kennis nog 

verborgen ligt; en infrastructurele theorieën bestuderen die objecten die (samen)werk 

mogelijk maken, en voor lief genomen worden, tenzij ze niet werken. 

Ook in de samenleving lijkt er steeds meer aandacht te zijn voor dingen en hoe zij ons 

leven veranderen. Zo worden er vragen gesteld over de grote invloed van smartphones 

op onze tijdsbesteding en manier van met elkaar omgaan, maar wordt ook de werking 

van kracht van metaforen (= conceptueel object) zoals bijvoorbeeld ‘opladen’ kritisch 

besproken. 

 

Werken aan of met een object 

Uit de verschillende theoretische perspectieven waarin objecten een verschillende rol 

hebben, volgt dat een object op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. 

Voortbouwend op verschillende auteurs (zie ook Akkerman & Bakker, 2011; Lee, 2007; 

Nicolini et al., 2012) zien wij als belangrijkste onderscheid of er aan of met een 

(grens)object gewerkt wordt4: 

 

3 Shared object, zie Engeström & Sannino (2010) 

4 Star’s definitie van objecten lijkt zowel met als aan een grensobject werken te behelzen, maar uit haar 

verdere aandacht voor standaardisatie in gebruik. Daarnaast is te zien aan de voorbeelden die ze beschrijft, 

dan lijkt ze vooral werken met een boundary object te beschrijven. 
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Figuur 1. Nadruk van verschillende tradities waarin de rol van objecten beschreven 

worden in termen van werken aan of met een object. 

 

➢ Wanneer onderwijsprofessionals en onderzoekers samen met een object werken, 

is overeenstemming over doelen niet nodig, omdat het object op verschillende 

manieren en voor verschillende doelen betekenisvol kan zijn. In dit geval blijven 

sociaal-culturele verschillen en mogelijke grenzen bestaan, en verandert het 

object zelf niet. In samenwerkingen tussen onderwijspraktijk en onderzoek wordt 

altijd gewerkt met een of meerdere objecten als bijvoorbeeld met 

subsidieaanvragen, lesplannen of leerlingresultaten. 

 

➢ Wanneer onderwijsprofessionals en onderzoekers samen aan een object werken, 

is object hetgeen verschillende (groepen) mensen motiveert om samen te 

werken, wat enige mate van gezamenlijkheid vereist en vervolgens bevordert. In 

dit geval vervagen grenzen, waarmee de term grensobject niet langer van 

toepassing is, en spreken we van werken aan een gedeeld object. Dit betekent 

niet dat de onderwijsprofessionals en onderzoekers exact dezelfde interpretatie 

en betekenis van het object voor ogen hebben, maar dat ze aan hetzelfde 

werken, waardoor het object zelf ook verandert. In samenwerkingen tussen 

onderwijspraktijk en onderzoek wordt altijd gewerkt aan een object, bijvoorbeeld 

een praktijkprobleem, een onderzoeksvraag of een didactiek. 

 

Of er met of aan een object gewerkt wordt, is geen eigenschap van een object, maar 

volgt uit hoe het object wordt gebruikt. Daarmee is op voorhand niet te zeggen of iets 

een grensobject of gedeeld object is, maar alleen hoe het op een bepaald moment door 

bepaalde mensen gebruikt wordt, wat over tijd kan veranderen. 
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In de casus van het begin van de inleiding waren de opleiders eerst geïnteresseerd om 

met de door de onderzoeker bedachte opleidingsdidactiek te werken. Al gauw werd 

duidelijk dat deze didactiek pas betekenis in de opleidingspraktijk kreeg, als er 

gezamenlijk aan gewerkt werd, zodat de ontwikkelde didactiek goed ingebed kon worden 

in de bestaande context. 

Samenvattend, er lijkt in verschillende domeinen waardering voor hoe het werken met 

en aan objecten kan helpen grenzen te overbruggen. Echter, dit is voor samenwerking 

tussen onderwijspraktijk en onderzoek nog niet empirisch verkend. De centrale vraag die 

we in dit rapport beantwoorden is: op welke manieren kunnen objecten helpen grenzen 

tussen onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers te overbruggen? 

Er wordt veel tijd en middelen geïnvesteerd in het verkleinen van de zogeheten “kloof” 

tussen onderwijs en onderzoek middels samenwerkingen. Het in kaart brengen en 

vervolgens vergelijken van een groot aantal (inter)nationale casussen verrijkt bestaande 

inzichten en biedt daarmee meer mogelijkheden voor beleidsmakers, 

onderwijsprofessionals én onderzoekers om toekomstige samenwerkingen effectief vorm 

te geven. Dit case report is met name van toegevoegde waarde door de samenwerking 

conceptueel te duiden op basis van een rijke theoretische traditie naar 

grensoverbrugging (boundary crossing). Door specifiek in te zoomen op het onderscheid 

tussen centrale concepten binnen die traditie (boundary objects en shared objects), 

levert het rapport ook een bijdrage aan theoretische discussies in 

onderwijswetenschappen en daarbuiten. 
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Deel I Systematische review van de literatuur 

 

Met een verkenning van de literatuur nemen we de eerste stap om inzicht te krijgen in 

hoe samen werken aan of met objecten grenzen tussen onderwijspraktijk en onderzoek 

kan helpen overbruggen. Door het bestuderen van de internationale literatuur maken we 

gebruik van de grote verscheidenheid aan samenwerkingscasussen, wat betreft 

onderwerp, vormgeving, doel en duur van de samenwerking en het onderwijsniveau 

waarop de samenwerking betrekking heeft. 

 

Methode 

Zoekopdracht 

PsycINFO en ERIC zijn geraadpleegd om relevante internationale casussen van 

samenwerking te identificeren. Casussen werden relevant geacht wanneer zij:  

(a) een samenwerking beschreven (zoekterm bijv. ‘collaboration’);  

(b) tussen actoren betrokken uit zowel de onderwijspraktijk (bijv. ‘teacher’; in 

alle sectoren) als de onderzoekspraktijk (bijv. ‘researcher’; in alle vakgebieden);  

(c) in een relevante context (bijv. ‘professional development school’, ‘action 

research project’, ‘partnership’)5. 

Figuur 2 laat de gebruikte zoektermen, de uiteindelijke zoekopdracht en 

inclusieprocedure zien, waarin drie groepen zoektermen gecombineerd werd (i.e., 

‘samenwerking EN actoren EN project/context’). Deze zoekopdracht leverde op 22 maart 

2018 2508 hits op. 

Inclusie 

Om het doorzoeken van de hits werkbaar te maken, werd eerst ingeperkt op unieke 

Engelstalige peer-reviewed casussen. Deze inperkingen volgen uit onze eigen 

taalbeheersing en uit de verwachting dat uit hoge kwaliteit artikelen de meeste 

informatie te halen is (Levitt, 2018) over het samenwerkingsproces rondom het object. 

Van de resulterende 946 artikelen zijn de abstracts gelezen en zijn ze alleen 

geïncludeerd als:  

(1) uit de methode en/of resultaten duidelijk werd dat zowel het perspectief van 

een of meerdere actoren uit het onderwijs als uit het onderzoek beschreven 

werd op basis van empirische gegevens; en als 

(2) het samenwerkingsproces zelf is beschreven aan de hand van empirische 

gegevens. Theoretische verhandelingen, abstracte cross-case analyses 

(zonder kwalitatieve data over samenwerking van specifieke cases), en 

algemene praktijkadviezen over samenwerkingen zijn daarom geëxcludeerd.  

 

 

5 Zonder dit op te nemen bevatten de hits te veel ruis, omdat de actoren dan veel vaker met andere 

betekenissen in de abstracts genoemd werden. 
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Met deze inclusie was het in potentie mogelijk om te analyseren hoe objecten kunnen 

helpen bij het overbruggen van grenzen tussen onderwijs en onderzoek, ook al was 

aanwezigheid van een of meerdere objecten in de (beschrijving van de) samenwerking 

geen inclusiecriterium. Van de 946 abstracts, voldeden er 190 aan de inclusiecriteria, 

waarvan de volledige tekst vervolgens bekeken is6 met dezelfde inclusiecriteria7. 49 rijke 

beschrijvingen van internationale samenwerkingscasussen zijn geïdentificeerd en 

meegenomen in de analyse.  

 

 

Figuur 2. Flowchart van de zoekopdracht en inclusieprocedure gebruikt om relevante 

internationale casussen te identificeren. 

Analyse 

Alle artikelen zijn eerst exploratief geanalyseerd. In deze stap werden per samenwerking 

relevante achtergrondkenmerken genoteerd, te weten: de deelnemers aan de 

samenwerking (uit beide praktijken); het niveau van de school/scholen waar de 

professionals uit de onderwijspraktijk uit afkomstig waren; de duur en intensiteit van de 

samenwerking, de aanleiding, het land, het doel van het artikel (incl. onderzoeksvraag) 

de theoretische achtergrond van het artikel, de methode van dataverzameling over de 

samenwerking, en gebruikte instrumenten. Per artikel is op basis van een eerst lezing 

 

6 Met uitzondering van de 19 waarvan de full-tekst versie niet beschikbaar of te achterhalen, ook niet na het 

mailen van de eerste auteur. 

7 Dit proces is grotendeels door Itzél Zuiker gedaan, waarbij ze twijfelgevallen besprak met het gehele team. 
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een korte samenvatting geschreven waarin de context van de samenwerking wordt 

geschetst. 

Vervolgens werden per artikel alle de objecten waaraan of waarmee gewerkt werd 

geïdentificeerd. We vonden 1 tot 8 objecten per artikel, zie Bijlage B. Iets gold als object 

als uit de analyse in het artikel bleek dat het gedurende of na afloop van de 

samenwerking was geïdentificeerd als iets waarmee of waaraan gewerkt is door 

betrokkenen uit beide praktijken. Conceptueel is hier het onderscheid gemaakt tussen 

een tool uit één (onderwijs- of onderzoeks-) praktijk en een object dat zich bevindt 

tussen, of wordt gebruikt door, betrokken beide praktijken (Roth & Lee, 2007; Star, 

2010). Bijvoorbeeld een theoretisch model dat een onderzoeker gebruikt tijdens de 

samenwerking, maar waar niet aan of mee gewerkt is door de docenten, met andere 

woorden geen ‘ding’ (in conceptueel of fysieke vorm) is geweest in de samenwerking, is 

in deze analyse niet als object meegenomen. 

Per object werd eerst beschreven (a) hoe het object in het object artikel zelf wordt 

genoemd en is vervolgens open geanalyseerd (b) welke functie(s) van het object het 

artikel beschrijft (c) voor welke persoon (of personen) (d) op welke momenten dan wel 

veranderend over tijd. Bij onderdeel (b) is onze interpretatie gestuurd door onze 

sensitizing concepts (Boeije, 2009), het onderscheid tussen het aan een gedeeld object 

of het met een grensobject werken. 

Per object gaven we dus antwoord op de beschrijvende analysevraag: welke objecten 

hebben voor welke actoren welke functies op welke momenten? In het analysedocument 

stonden directe citaten uit de artikelen die antwoord gaven op deze vraag en onze 

interpretatie naast elkaar. 

Dit resulteerde in een overzicht van objecten, welke in de axiale fase van de analyse 

(Boeije, 2002) met elkaar vergeleken zijn, en geclusterd op wat voor object het is, of 

wat het object representeert. Vervolgens is binnen elk cluster geanalyseerd hoe aan of 

met de objecten gewerkt is en hoe dat al dan niet heeft bijgedragen aan 

grensoverbrugging. Hiervoor is onze analyse gestuurd door de vier manieren van 

grensoverbrugging (zie p. 151, Akkerman & Bakker, 2011) als sensitizing concepts. In 

alle fases van de zoekopdracht, inclusie en analyse zijn twijfelgevallen besproken door 

alle auteurs. 

Bevindingen 

Op basis van onze analyse hebben we acht verschillende objectclusters gevonden, deze 

zijn: 1) de probleemstelling; 2) het curriculum; 3) de lespraktijk; 4) de leerling; 5) de 

theorie; 6) de instrumenten; 7) de valorisatie; 8) de samenwerking (zie Tabel 1). 

Hieronder wordt per cluster beschreven wat het objectcluster behelst, welke objecten 

ertoe behoren, en in hoeveel artikelen objecten uit dit cluster beschreven worden. 

Vervolgens wordt beschreven hoe er over tijd aan of met het object gewerkt is en hoe 

objecten uit dit cluster al dan hielpen bij grensoverbrugging. In deze beschrijvingen 

spreken we van docenten en onderzoekers, waarmee we aangeven welke praktijk de 

professionals in de betreffende samenwerking representeren, waarbij we dus het 

onderwijs (bijv. schoolleider, docentonderzoekers) van het onderzoek (bijv. adviseurs en 

ontwerpers) onderscheiden. We erkennen dat dit onderscheid niet altijd eenduidig is, 

omdat docenten ervaring kunnen hebben met onderzoek en onderzoekers soms ook voor 

de klas hebben gestaan. Gezien het aantal geïdentificeerde objecten beschrijven we de 

belangrijkste bevindingen en refereren we naar specifieke studies ter illustratie. 
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Tabel 1  

Overzicht en beschrijving van de acht objectclusters  

Cluster Aantal 

artikelen  

Beschrijving 

Probleemstelling 21 Deze objecten representeren de focus of het doel 

van de samenwerking. 

Curriculum  24 Deze objecten representeren de inhouden of 

plannen voor lesmateriaal of leseenheden in de 

onderwijspraktijk. 

Lespraktijk 23 Deze objecten zijn directe representaties van 

lessituaties, het handelen van de docent of de 

interacties tussen docent en leerlingen. 

Leerling  22 Deze objecten representeren het perspectief, 

leerproces of de kennis en vaardigheden van 

leerlingen. 

Theorie 25 Deze objecten representeren theoretische 

concepten, modellen of stromingen. 

Instrumenten 6 Deze objecten representeren hetgeen dat ze 

beogen te meten, het zijn meet-, analyse- of 

dataverzameling-instrumenten. 

Valorisatie 16 Deze objecten representeren de uitkomsten of de 

lessen die geleerd zijn tijdens de samenwerking. 

Samenwerking  26 Deze objecten representeren ofwel de 

samenwerking zelf ofwel het samenwerkingsproces, 

samenwerkingsstructuur of communicatie tussen de 

onderwijspraktijk en het onderzoek.  
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1. Cluster: De probleemstelling 

Er wordt in 21 artikelen beschreven dat er aan en/of met een probleemstelling gewerkt 

wordt om de samenwerking inhoudelijk richting te geven. Prototypische voorbeelden van 

dit type object zijn een onderzoeksvraag, verbeterplan, een onderzoeksagenda, of een 

geformuleerd doel voor onderzoek of onderwijsverbetering. Ze representeren de focus 

van het onderzoek dat gezamenlijk wordt uitgevoerd (bijv. Drayton & Falk, 2006) of het 

doel waaraan samen wordt gewerkt (bijv. Bronstein, Anderson, Terwilliger, & Sager, 

2012; Buxton, Kayumova, & Allexsaht-Snider, 2013). 

Hoe wordt er aan of met probleemstellingen gewerkt? 

Aan het begin van de samenwerking wordt er meestal, al dan niet gezamenlijk, aan een 

probleemstelling gewerkt door middel van een vraagarticulatieproces (bijv. Englert & 

Tarrant, 1995; Postholm, 2009). Tijdens de samenwerking is er vaak een verandering 

over tijd te zien in het handelen van docenten en onderzoekers rondom een 

probleemstelling. Dan wordt een probleemstelling eerst opgesteld en wordt deze 

vervolgens gebruikt om andere activiteiten in de samenwerking te sturen zoals de 

dataverzameling. Zo zien we in elf artikelen als er aan de probleemstelling gewerkt 

wordt dat er later in de samenwerking mee gewerkt wordt (zie Tabel 2). Curwood (2013) 

beschrijft dit als volgt: “…creating a mission statement moved the teachers away from 

operating under tacit assumptions to stated intentions. Not only did this clarify our goals 

for student learning, it also solidified our objectives as a professional learning 

community. Over the school year, we were then able to return to this mission statement 

to guide our collaborative work (p. 92).” 

Ook kan er, wanneer er al met een probleemstelling gewerkt wordt na verloop van tijd 

toch weer aan de probleemstelling gewerkt worden omdat deze weer aandacht behoeft. 

Bijvoorbeeld in Kamberelis en De la Luna (1998) krijgt de docent gedurende de tijd meer 

inzicht in de denkwijze van de onderzoekers en ziet zij dat de onderzoeksvraag 

geherformuleerd kan worden zodat deze beter past bij zowel het onderzoek als bij haar 

lesdoelen. 

We zien dat onderzoekers het belang van gezamenlijk werken aan een probleemstelling 

(bijv. Englert & Tarrant, 1995) voorafgaand aan de samenwerking expliciteren. Dit wordt 

als positief beschouwd, bijvoorbeeld Goodnough (2004) beschrijft het gezamenlijk 

werken aan een gedeelde probleemstelling als “turning point” in de samenwerking. 

Gezamenlijk werken aan het afbakenen van de probleemstelling lijkt belangrijk voor de 

betrokkenheid en eigenaarschap van docenten. Fallona en Johnson (2002) beschrijven 

het effect van een te eenzijdig geformuleerde probleemstelling: “The researcher chose to 

focus on particular topics because they were important aspects of my classroom to her. 

While I agree they are not unimportant elements, they just did not address what I felt 

was crucial to me and my teaching. Thus, I question whether the [the chosen focus] 

benefited me, my teaching, or my students (p. 148).” Echter, we zien ook dat het 

gezamenlijk werken aan een probleemstelling niet per se betekent dat er meteen 

gemakkelijk mee gewerkt kan worden door alle betrokkenen. Postholm (2009) beschrijft 

dat na het gezamenlijk werken aan het formuleren van de vraag, het toch nog een half 

jaar duurde voordat de docenten zich met de vraag identificeerden en de vraag 

relateerden aan hun eigen praktijk. 

Daarnaast zien we dat een proces van gezamenlijke vraagarticulatie niet altijd 

noodzakelijk is voor een gevoel van betrokkenheid. Drayton en Falk (2006) beschrijven 
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namelijk dat docenten ook gemotiveerd worden door het werken aan een breder 

wetenschappelijk of “real-world” probleem. De docenten krijgen zo het gevoel bij te 

dragen aan meer dan alleen de eigen lespraktijk en vonden het dus niet belemmerend 

om met een door een onderzoeker geformuleerde probleemstelling te werken.  

Objecten die een probleemstelling representeren worden gebruikt in combinatie met 

objecten uit andere clusters (zie ook Bijlage B). Het vraagarticulatieproces kan 

bijvoorbeeld ondersteund worden met data van leerlingen (zie cluster de leerling) die 

een indicatie geven van waar wensen en mogelijkheden voor onderzoek liggen vanuit de 

meningen of leerresultaten van leerlingen (Goodnough, 2014). Daarnaast wordt een 

probleemstelling ook gebruikt om focus aan te brengen in het ontwikkelen van 

meetinstrumenten of in het analyseren van data. 

 

Tabel 2  

Overzicht van de bronnen met de objecten die bij het cluster de ‘probleemstelling’ horen 

Bron Object Aan/mee gewerkt 

Adamson & Walker, 2011 “a topic and an object of learning” Aan → mee  

Bronstein et al., 2012 “goals and objectives” Aan → mee  

Buxton et al., 2013 “school improvement plan” Mee  

Carbone, & Reynolds, 2013 “goal” Mee  
Curwood, 2013 “mission statement” Aan → mee 

Drayton & Falk, 2006 “real world problem”  

“question to be investigated” 

Mee  

Mee  

Englert, & Tarrant, 1995 “mutually defined goal” Aan  
Fallona, & Johnson, 2002 “research agenda” Mee  

Frankham & Howes, 2006 “starting points” “agenda” Aan  

Goodnough, 2004 “problem” ”research question” Aan → mee 

Goodnough, 2014 “topic” “research question” Aan  
Hedges, 2010 “topics” ”research agenda” Aan → mee  

Kamberelis & de la Luna, 1998 “goals of the research” Mee → aan 

Lawton-Sticklor & Bodamer, 2016 “our research question” Aan → mee 

Postholm, 2008 “research question” thesis question Aan → mee 
Postholm, 2009 “question” Aan → mee 
Potari et al., 2010 “research agenda” Aan → mee  

Rickinson et al., 2004 “project aim” Aan → mee 

Snyder, 1992 “agenda” Aan → mee  

Stagg Peterson, 2012 “research theme”  Mee/aan → mee 
Ulichny, & Schoener, 1996 “shared goal” Mee → aan  

Noot: (mee/aan) als er alleen aan of mee wordt gewerkt, een pijl laat een verandering over tijd 

van werken aan naar mee (of andersom) zien. 

 

Welke functies hebben deze objecten in grensoverbrugging? 

Het afbakenen van de probleemstelling maakt verschillende belangen en perspectieven 

(= grenzen) tussen onderzoekers en docenten zichtbaar (bijv. Potari, Sakonidis, 

Chatzigoula, & Manaridis, 2010). Door samen een onderzoeksvraag te formuleren 

kunnen betrokkenen erachter komen dat docenten bijvoorbeeld baat hebben bij het 

onderzoeken van een vraag die gericht is op de context van de lespraktijk (Goodnough, 

2004). Onderzoekers hebben daarnaast ook belang bij de generaliseerbaarheid van de 

onderzoeksuitkomsten, zij willen de onderzoeksvragen laten aansluiten bij hun eigen 

onderzoeksgebied (Fallona & Johnson, 2002; Snyder, 1992) of bij specifieke theoretische 

vragen die vanuit de wetenschap worden gesteld. 
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Bij de gezamenlijke formulering van de probleemstelling kan het zo zijn dat alle 

betrokkenen er, op een voor hen betekenisvolle wijze, mee kunnen werken in de 

samenwerking. Bijvoorbeeld door een onderzoeksvraag te formuleren waar verschillende 

interpretaties van mogelijk zijn. Ook kan het samen werken aan de probleemstelling 

leiden tot een gedeelde probleemstelling waarin beide praktijken vertegenwoordigd zijn. 

Postholm (2008) beschrijft bijvoorbeeld hoe onderzoekers en docenten gezamenlijk een 

onderzoeksvraag opstelden voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag: 

“Both researchers and teachers can agree on a common thesis question that becomes 

the starting point for the R&D work (p. 576).” 

 

2. Cluster: Het curriculum 

Er wordt in 24 artikelen beschreven dat er aan en/of met curriculumobjecten gewerkt 

wordt. Deze objecten representeren de inhouden of plannen voor lesmateriaal of 

leseenheden in de onderwijspraktijk. Er is een grote diversiteit aan objecten binnen dit 

cluster te zien zoals bijvoorbeeld een toneelstukscript (Sallis, 2014) of een interventie 

voor het bestrijden van drankgebruik onder studenten (Nygaard & Saltz, 2010). 

Prototypische voorbeelden van objecten binnen dit cluster zijn een ontwerp van een les 

over een bepaald onderwerp (bijv. Nelson, 2005; geochemie) of een les waarin een 

bepaalde didactiek centraal staat (bijv. Stagg Peterson, 2012; taalstimulatie) of een 

specifieke taak voor leerlingen (bijv. Towndrow, 2008; motivatie bevorderende taken bij 

wiskunde). Dit zijn voorbeelden van fysieke curriculumobjecten, ze staan opgeschreven 

in een lesmethode of in een docenthandleiding. Niet alle curriculumobjecten hebben 

echter een fysieke verschijningsvorm, er zijn ook immateriële voorbeelden zoals 

lesdoelen (bijv. Turner, Warzon, & Christensen, 2010; meer gebruik maken van 

motivatiestrategieën in de les). 

Hoe wordt er aan of met curriculumobjecten gewerkt? 

In de bestudeerde samenwerkingen wordt voornamelijk aan curriculumobjecten gewerkt 

(bijv. Adamson & Walker, 2011; Matuk, Gerard, Lim-Breitbart, & Linn, 2016). Aan 

curriculum kan door onderzoekers en docenten gezamenlijk gewerkt worden, 

bijvoorbeeld door samen lesplannen te ontwikkelen. Vervolgens kunnen die 

zelfontwikkelde curricula gebruikt worden. Veelal de leraar, maar soms ook de 

onderzoeker of soms samen, voert het lesplan dan uit in de praktijk (Adamson & Walker, 

2011; Chandler-Olcott & Hinchman, 2015) waarna er weer gezamenlijk aan gewerkt kan 

worden om het (verder) te verbeteren. Het is ook mogelijk dat een van de twee 

praktijken, vaak onderzoekers, het curriculum ontwikkelt en dat de andere praktijk, vaak 

docenten, ermee werkt (Nygaard & Saltz, 2010). 

Bij het werken aan curriculumobjecten ontstaat bij docenten veelal de wens om de 

objecten aan te passen, opdat bijvoorbeeld lesplannen beter aansluiten bij hun eigen 

specifieke situatie. Echter, onderzoekers kunnen aanpassingen als problematisch ervaren 

omdat ze bijvoorbeeld empirisch ontwikkelde interventies willen testen (Chandler-Olcott 

& Hinchman, 2015). Nygaard en Saltz (2010) beschrijven dat dit een gevolg is van 

verschillende doelen: “…it was also clear that the focus of the study for the participating 

liaisons differed from the focus of the research team. Whereas the liaisons naturally 

emphasized the impact of the interventions on their own campus, the research team 

emphasized the overall impact on all campuses in order to be able to demonstrate that 

the “model” could be shown to have an effect (p. 94).” 
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Welke functies hebben deze objecten in grensoverbrugging?  

Door aan of met curriculum te werken in een samenwerking tussen onderwijspraktijk en 

onderzoek worden verschillen in (vak)didactische expertise tussen de professionals uit 

de verschillende praktijken zichtbaar. Bijvoorbeeld verschillen in didactische keuzes 

(bijv. Adamson & Walker, 2011; Morton, 2005) of over wat de inhoud van het vak of de 

les moet zijn (Kong, 2014). 

Curriculumobjecten kunnen ook zorgen voor afstemming tussen praktijken, bijvoorbeeld 

wanneer de onderzoeker gaat lesgeven met het curriculum van de docent wanneer de 

onderzoeker of onderzoek doet naar de methode van de docent (Lawton-Sticklor & 

Bodamer, 2016). In beide gevallen leert de onderzoeker zich beter te verplaatsen in de 

docent. Tenslotte beschrijven de studies ook hoe door het werken aan 

curriculumobjecten relevante en duurzame vernieuwingen voor de onderwijspraktijk 

ontstaan. Morton (2005) beschrijft bijvoorbeeld hoe na verloop van tijd een docent 

steeds meer vertrouwd raakt met een nieuwe, door de onderzoeker geïntroduceerde, 

instructievorm en dat hij deze ook zelf, zonder de onderzoeker gaat toepassen. 

 

Tabel 3  

Overzicht van de bronnen met de objecten die bij het cluster ‘curriculum’ horen 

Bron Object Aan/mee 

gewerkt 

Adamson & Walker, 2011 “collaborative lesson plan” Aan & mee  
Bencze & Hodson, 1999 “science curriculum” Aan 

Buxton et al., 2013 “lesson starter activities” 

“lab templates” 

Aan → mee 

Aan → mee 

Chandler-Olcott & Hinchman, 2015 “integrated curriculum (ELA & social 
studies)” “tasks” 

Aan & mee 

Englert, & Tarrant, 1995 “procedure for partner reading” Mee 

González Alfaya et al., 2017 “materials for project work” Aan 

Goodnough, 2004 “lesson plan” Mee  
Goodyear, & Casey, 2015 “lesson plans” Mee 

Jung & Brady, 2016 “modeling tasks” Aan → mee 

Kamberelis & de la Luna, 1998 “language arts lessons” Aan → mee 

Kong, 2014 “writing activities” Aan → mee 

Lawton-Sticklor & Bodamer, 2016 “ecology unit” Aan → mee  
Matuk et al., 2016 “mock-up of design” Mee 

Morton, 2005 “writing workshop” 

“unit on animals” 

Aan → mee 

Nelson, 2005 “unit on biology”  
“unit on geochemistry” 

“unit on force”” 

Aan → mee  
Aan → mee  

Aan → mee  

Nygaard & Saltz, 2010 “intervention against student 

drinking” 

Aan → mee  

Postholm, 2009 “lesson plan” Mee  

Rust, 2017 “pedagogical design” Aan 

Sallis, 2014 “ethnodramatic script for a play” Aan → mee  

Snyder, 1992 “writing program” Aan → mee  
Stagg Peterson, 2012 “learning activities to stimulate 

language”  
Aan→ mee 

Towndrow, 2008 “pendulum task” 

“pressure task” 

 

Aan  
Turner, Warzon, & Christensen, 2011  “strategy sheet for teachers” 

“lesson plan” 
Aan → mee  

Noot: (mee/aan) als er alleen aan of mee wordt gewerkt, een pijl laat een verandering over tijd 

van werken aan naar mee (of andersom) zien.  
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3. Cluster: De lespraktijk 

In 23 artikelen wordt er aan of met objecten gewerkt die onder het cluster lespraktijk 

vallen (zie Tabel 4). Deze objecten zijn een directe representatie van lessituaties, het 

handelen van de docent of de interacties tussen docent en leerlingen. Voorbeelden zijn 

video’s van een les of fragmenten van een les (Bencze & Hodson, 1999; Fallona & 

Johnson, 2002; Hennessy & Deaney, 2009; Ho & Tan, 2013; Hunter, 2010; Males, 

Otten, & Herbel-Eisenmann, 2010), een transcript van de audio van de les (Males et al., 

2010; Morton, 2005), een geschreven samenvatting van de les (Hennessy & Deaney, 

2009) of narratieven van docenten over een les (Englert & Tarrant, 1995; Males, Otten & 

Herbel-Eisenmann, 2010). Lesopnames worden doorgaans gemaakt door onderzoeker 

tijdens lesobservaties (bijv. Fallona & Johnson, 2002) of door docent zelf (Lawton-

Sticklor & Bodamer, 2016). In twee artikelen werden video’s van lessen van andere dan 

de aanwezige docenten bekeken in de samenwerking als voorbeeld van het toepassen 

van bepaalde didactische strategieën (Englert & Tarrant, 1995; Hunter, 2010). 

Hoe wordt er aan of met lespraktijk gewerkt? 

In de bestudeerde samenwerkingen wordt door onderzoekers en docenten met 

representaties van de lespraktijk gewerkt om verschillende redenen. Daarnaast verschilt 

de reden soms voor verschillende betrokkenen. Redenen om met representaties van de 

lespraktijk te werken zijn bijvoorbeeld om een onderzoeksvraag te beantwoorden 

(Goodyear & Casey, 2015), om te reflecteren op docent handelen of om curriculum te 

evalueren (Goodyear & Casey, 2015; Ho & Tan, 2013). Representaties van externe 

lespraktijk, namelijk video’s van voorbeeldlessen, worden gebruikt als input of ter 

inspiratie voor het ontwerpen van lessen (Englert & Tarrant, 1995) (zie cluster 2 

curriculumobjecten). Daarnaast kan met een representatie van de lespraktijk, door de 

onderzoeker, de docent of gezamenlijk, gewerkt worden aan een codeerschema. We zien 

dat er met lespraktijkobjecten invloed uitgeoefend kan worden op het 

samenwerkingsproces, alhoewel dit doorgaans niet expliciet doordacht lijkt te zijn. Een 

uitzondering is Hedges (2010) die beschrijft hoe zij elke week haar veldnotities naar de 

docenten stuurde: “This was both a form of transparency about my participant–

observations to enable the teachers to build trust in me and so teachers could use the 

notes as a tool for reflection (p.305).” 

Welke functies hebben deze objecten in grensoverbrugging?  

Door met representaties van lespraktijk te werken kunnen verschillen tussen praktijken 

aangaande perspectieven en kennis over onderwijs zichtbaar worden. Bijvoorbeeld 

wanneer fragmenten van lessen besproken worden kunnen er verschillen zichtbaar 

worden in opvattingen over welke fragmenten al dan niet representatief zijn voor een 

bepaald (theoretisch of praktisch) fenomeen (Fallona & Johnson, 2002). 

Wanneer er met representaties van de lespraktijk wordt gewerkt zien we dat 

verschillende betrokkenen andere betekenis geven aan de objecten, bijvoorbeeld ten 

behoeve van professionalisering voor docenten en ten behoeve van kennisontwikkeling 

voor onderzoekers. Ondanks dat er verschillende interpretaties (representatie van het 

eigen handelen versus onderzoeksdata) en gebruiksdoeleinden (zelfreflectie versus 

analyse) worden ervaren kunnen beide praktijken tegelijkertijd met hetzelfde object 

werken. Een onderzoeker ontwikkelt door het analyseproces van lessenvideo’s een blik 

op de docentpraktijk en laat daarmee zijn/haar kennis zien (Ho & Tan, 2013; Hunter, 

2010; Rust, 2017). De docent reflecteert dan op de eigen lespraktijk door het perspectief 
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en de ogen van de onderzoeker (proces van reflectie). Ho en Tan (2013) beschrijven 

zo’n verschil in gebruik van het object voor de onderzoeker en voor de docent: “For the 

researcher, the focus was on how he sought to view and interpret events in his attempt 

to investigate aspects of the teacher’s teaching in a classroom setting. For the teacher, 

the focus was on how he viewed his own teaching practices to better inform his own 

pedagogical decisions and actions (p. 417).” 

We zien dat objecten die de lespraktijk representeren ervoor kunnen zorgen dat er 

inzicht ontstaat in de onderwijspraktijk (Hennessy, Mercer, & Warwick, 2011) doordat 

bijvoorbeeld onderzoekers kunnen zien hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat in een 

lessituatie. Docenten kunnen dus opnamen gebruiken om anderen inzicht te geven in 

hun lespraktijk (Cotton, 2013). Hunter (2010) beschrijft hoe zij, als onderzoeker, leerde 

van de gesprekken over lesobservaties: “… the teachers’ videotaped classroom 

observations [..] formed the basis for discussions through which possibilities for change 

and growth in pedagogical practices developed. These discussions also provided me with 

many opportunities to learn with, and from, the teachers (Hunter, 2010; p. 401).” 

 

Tabel 4  

Overzicht van de bronnen met de objecten die bij het cluster ‘lespraktijk’ horen 

Bron Object Aan/mee 

gewerkt 
Bencze & Hodson, 1999 “observations” Mee  

Buxton et al., 2013 “classroom observations” Mee  

Cole, & Knowles, 1993 “observation” Mee   

Englert, & Tarrant, 1995 “video of exemplary teaching” 
“teacher stories” 

Mee  
 

Fallona & Johnson, 2002 “video recording of teaching” Mee  

Goodyear, & Casey, 2015 “teacher observations” Mee 

Hedges, 2010 “field notes” Mee  
Hennessy et al., 2011 “lessons were videoed” Mee 

Hennessy & Deaney, 2009 “videoed lesson activities and interactions” 

“narrative account of videos” 

Mee 

Mee 

Ho & Tan, 2013 “video-recording” Mee 
Hunter, 2010 “videotaped classroom observations” Mee 

Kamberelis & de la Luna, 1998 “videotaped of classroom events” Mee 

Lawton-Sticklor & Bodamer, 2016 “video recording of class” Mee 

Males et al., 2010 “video tape of classroom practice” Mee 
Morton, 2005 “(transcriptions of) observations” Mee 

Potari et al., 2010 “transcribed lessons” Mee 

Rickinson et al., 2004 “practitioner case studies” Mee 

Rust, 2017 “analysis of teacher planning decisions” Aan 
Towndrow, 2008 “video footage” Mee 

Turner, Warzon, & Christensen, 

2011  

“video segments” Mee 

Ulichny & Schoener, 1996 “audio of teaching practice” Mee 
Wiggins & Bodoin, 1998 “transcripts of lessons” Mee 

Noot: (mee/aan) als er alleen aan of mee wordt gewerkt, een pijl laat een verandering over tijd 

van werken aan naar mee (of andersom) zien.  
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4. Cluster: De leerling 

In 22 artikelen wordt beschreven dat er aan en/of met een object gewerkt wordt dat het 

perspectief, leerproces of de kennis en vaardigheden van leerlingen representeert (zie 

Tabel 5). Dit zijn bijvoorbeeld de resultaten van leerlingen op een kennistoets (Jung & 

Brady, 2016), informatie over hoe leerlingen besluiten maken (Towndrow, 2008) of de 

antwoorden van leerlingen op interviewvragen (Goodyear & Casey, 2015; Lawton-

Sticklor & Bodamer, 2016). 

Hoe wordt er aan of met representaties van de leerling gewerkt? 

Er wordt doorgaans met objecten gewerkt die de leerling representeren om aan andere 

objecten te werken zoals wanneer een lesplan ontwikkeld wordt op basis van informatie 

over leerprestaties van leerlingen. Ook het beantwoorden van een onderzoeksvraag of 

formuleren van een onderzoeksvraag kan bijvoorbeeld gedaan worden met behulp van 

informatie over de meningen van leerlingen (Frankham & Howes, 2006). We zien dat er 

voor de verzameling van data van leerling andere objecten nodig kunnen zijn. Namelijk, 

met behulp van een meetinstrument, interviewleidraad, toets of opdracht (er wordt eerst 

al dan niet gezamenlijk gewerkt aan het instrument) wordt informatie over de 

opvattingen, leerprocessen of kennis van leerlingen verzameld (bijv. Olin & Ingerman, 

2016) (zie cluster 6 - Instrumenten). 

De objecten die de leerling representeren veranderen niet gedurende het 

samenwerkingsproject, ze zijn statisch, er kan dus alleen mee gewerkt worden. We zien 

bijvoorbeeld dat er analyses worden uitgevoerd op de toetsresultaten van leerlingen om 

onderzoeksvragen te beantwoorden (González Alfaya, Olivares García, & Mérida Serrano, 

2017; Olin & Ingerman, 2016). 

Een ander gebruik van leerlingobjecten zien we bijvoorbeeld in Morton (2005). We zien 

dat onderzoekers objecten die leerlingen vertegenwoordigen kunnen gebruiken om 

docenten te overtuigen van het belang van een bepaald probleem. Morton beschrijft dat 

zij een bewuste keuze maakte om in de samenwerking te focussen op 

leerlinguitkomsten: “In order to affect [the desired outcome] the complex nature of 

teaching and learning, the best choice in this study was to concentrate on the children 

(Morton, 2005; p. 70).” 

Welke functies hebben deze objecten in grensoverbrugging?  

Wanneer er met objecten wordt gewerkt die de leerling representeren, kunnen grenzen 

zichtbaar worden tussen onderwijspraktijk en onderzoek. Bijvoorbeeld doordat 

opvattingen over een bepaalde vaardigheid van leerlingen zichtbaar worden en dan blijkt 

dat de docent dit vanuit een andere invalshoek bekijkt dan de onderzoeker (Adamson & 

Walker, 2011; Snyder, 1992). 

Ook kan er met data van leerlingen meer inzicht tussen de grenzen van de eigen en 

andere praktijk verkregen worden. De docenten kunnen door de ogen van de 

onderzoekers, die bijvoorbeeld specifiek gekozen data op een specifiek gekozen manier 

presenteren, een ander beeld krijgen van de leerlingen dan het beeld dat ze daarvoor 

hadden. Adamson en Walker (1995) beschrijven bijvoorbeeld hoe een docent erachter 

kwam dacht dat leerlingen er anders voorstonden qua kennis dan zij van tevoren had 

gedacht. De aard van de informatie over leerlingen kan motiveren om een bepaald 

probleem op te lossen of een bepaald doel na te streven (Stagg Peterson, 2012). 
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Ook andersom kan de onderzoeker de praktijk van de docent beter leren kennen en 

daarmee grenzen overbruggen. Bijvoorbeeld zoals beschreven in Jung en Brady (2016) 

kreeg de onderzoeker meer inzicht in de vaardigheid van leerlingen en de manier van 

lesgeven van de docent door de docent te helpen om toetsen en opdrachten van 

leerlingen te becijferen. 

 

Tabel 5  

Overzicht van de bronnen met de objecten die bij het cluster ‘de leerling’ horen 

Bron Object Aan/mee 

gewerkt 

Adamson & Walker, 2011 “the students’ mistakes” Mee 

Bronstein et al., 2012 “results of child-assessments” Mee 

Buxton et al., 2013 “written assessments of students” Mee 

Carbone & Reynolds, 2013 “students’ literacies” Mee 

Curwood, 2013 “student work” Mee 
Englert & Tarrant, 1995 “students’ performance” Mee 

Frankham & Howes, 2006 “what children have said in the 

interviews” 

Mee 

González Alfaya et al., 2017 “children’s drawings” Mee 
Goodnough, 2014 “survey data”  

Goodyear, & Casey, 2015 “focus group data students” Mee 

Jung & Brady, 2016 “students’ assignments” Mee 

Kamberelis & de la Luna, 1998 “fourth-grade professionals” Mee 
Kong, 2014 “students’ writing” Mee 

Lawton-Sticklor & Bodamer, 

2016 

“students’ experiences” Mee 

Morton, 2005 “children’s written work” Mee 
Nelson, 2005 “student products” Mee 

Nygaard & Saltz, 2010 “data of a student survey” Mee 

Olin & Ingerman, 2016 “results of pre-test” Mee 

Postholm, 2009 “data material” Mee  
Snyder, 1992 “student texts” Mee  

Stagg Peterson, 2012 “data” Mee 

Towndrow, 2008 “student decision-making” Mee 

Noot: (mee/aan) als er alleen aan of mee wordt gewerkt, een pijl laat een verandering over tijd 

van werken aan naar mee (of andersom) zien.  

 

5. Cluster: De theorie 

In 25 artikelen wordt beschreven dat er aan en/of met een object gewerkt uit het cluster 

theorie. Deze objecten representeren theoretische concepten, modellen of stromingen. 

Prototypische voorbeelden zijn een model of kader voor onderwijsinstructie (bijv. Bencze 

& Hodson, 1999) of een theoretisch concept zoals motivatie, of zelfregulatie (bijv. 

Hennessy & Deaney, 2009). Voorbeelden van fysieke representaties van objecten die 

theorie representeren zijn een artikel of een boek. Ook zien we representaties van 

theorie in video’s waarin theoretische principes voor effectieve instructie worden 

toegepast in een les (Englert & Tarrant, 1995). Echter, we zien ook immateriële 

voorbeelden van deze objecten zoals een concept als ‘wait time’ (Hedges, 2010). 

Hoe wordt er aan of met het object theorie gewerkt? 

Er wordt veelal gewerkt met theorie, dat wil zeggen dat theorie wordt gebruikt. 

Onderzoekers en docenten kunnen werken met theorie om richting te geven aan 
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dataverzameling, data-analyse, om de praktijk te bestuderen of om de lespraktijk te 

verbeteren (Benzce & Hodson, 1999; Kong, 2014; Olin & Ingerman, 2016). 

Meestal is het de onderzoeker die een model of framework introduceert (Bencze & 

Hodson, 1999; Carbone & Reynolds, 2013; Goodnough, 2014; Hedges, 2010; Jung & 

Brady, 2016; Kong, 2014; Olin & Ingerman, 2016; Postholm, 2008). Onderzoekers 

introduceren theorie bijvoorbeeld met het doel om de praktijk te informeren: “I first 

selected research and theoretical articles that would affirm the teachers’ philosophy and 

practices. I asked why knowledge of contemporary theory might be important as part of 

teacher knowledge, then confronted some practices by relating theory to the aspect they 

considered most important: deepening their understandings of and relationships with 

children (Hedges, 2010; p. 308).”  

In twee artikelen wordt er bewust gezamenlijk aan theorie gewerkt (Hennessy et al., 

2011; Hennessy & Deaney, 2009) met als doel: “to represent and understand them 

[classroom experiences] in new, grounded, and detailed ways that were helpful for all 

team members and for other practitioners and researchers (Hennessy & Deaney, 2009; 

p .9).” 

 

Welke functies hebben deze objecten in grensoverbrugging?  

Wanneer er met theorie-objecten gewerkt wordt om bijvoorbeeld naar de 

onderwijspraktijk te kijken dan kunnen theoretische concepten woorden geven aan de 

complexe processen waar docenten zich elke dag mee bezig houden (Hennessy & 

Deaney, 2009). Theoretische concepten kunnen, vooral voor docenten, een ander 

perspectief, manier van kijken, taal bieden. De onderwijspraktijk kan zichzelf als het 

ware bekijken door de ogen van de wetenschap. Hennessy & Deaney (2009) schrijven 

bijvoorbeeld over theorie: “Its [abstract, specialized terminology of social science] 

introduction offered the teacher participants an alternative language to describe their 

actions, which they could adopt or adapt to whatever extent they chose (p.11).” 

Theoretische concepten en discussies over deze concepten kunnen zorgen voor een 

gedeeld begrip tussen onderzoekers en docenten (Postholm, 2009) omdat zij 

theoretische concepten kunnen gebruiken als gemeenschappelijke taal. Hennessy en 

Deaney (2009) beschrijven hoe wetenschappelijke terminologie gezamenlijke 

interpretaties kan ondersteunen: “However the more abstract, specialized terminology of 

social science provided a useful framework with which to structure some of our collective 

interpretations. Its introduction offered the teacher participants an alternative language 

to describe their actions, which they could adopt or adapt to whatever extent they chose 

(p.11).” 

Wanneer onderzoekers bedenken dat er met theorie gewerkt moet worden, dan komt 

het voor dat docenten een bepaald model of theoretisch concept aan het begin van de 

samenwerking niet willen gebruiken omdat ze deze niet nuttig vinden, omdat deze niet 

aansluit bij de dagelijkse praktijk of omdat docenten andere inhoudelijke interesses 

hebben dan de onderzoeker (Benzce & Hodson, 1999). Echter, het komt ook voor dat 

docenten meer op hun gemak raken met de theorie als ze er gedurende langere tijd mee 

werken in hun lespraktijk (Goodyear & Casey, 2015). 
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Tabel 6  

Overzicht van de bronnen met de objecten die bij het cluster ‘theorie’ horen 

Bron Object Aan/mee 
gewerkt 

Adamson & Walker, 2011 “variation theory” Mee 

Bencze & Hodson, 1999 “framework for science teaching” Mee 

Buxton et al., 2013 “LISELL pedagogical model” Mee 
Carbone & Reynolds, 2013 “literacy theory” Mee 

Chandler-Olcott & Hinchman, 

2015 

“study about decoding instruction” Mee 

Englert, & Tarrant, 1995 “principles for effective instruction” Mee  
Goodnough, 2004 “constructivism” Mee 

Goodnough, 2014 “method and language of action research” Mee 

Goodyear, & Casey, 2015 “cooperative learning model” Mee 

Hedges, 2010 “funds of knowledge” 
“wait time” 

Mee  
Mee 

Hennessy et al., 2011 “research literature” 

“negotiated theoretical framework” 

Mee 

Aan 

Hennessy & Deaney, 2009 “terminology of social science” 
“list of theories and central concepts” 

Mee 
Aan 

Hunter, 2010 “communication and participation framework” 

“research articles” 

Mee 

Mee 

Jung & Brady, 2016 “principles for designing activities for teachers” Mee 
Kong, 2014 “pedagogical framework” Mee 

Lawton-Sticklor & Bodamer, 

2016 

“literature” Mee 

Males et al., 2010 “readings” Mee 
Olin & Ingerman, 2016 “didactic models” Mee 

   

Postholm, 2008 “learning strategies and meta cognition” Mee 

Postholm, 2009 “theory” 
“self-regulated learning” 

“expansive learning circle” 

Mee 
Mee 

Mee 

Stagg Peterson, 2012 “book on language learning” Mee 

Turner, Warzon, & 
Christensen, 2011  

“motivation principles” 
“article on students’ independent mathematical 

thinking” 

Mee 
Mee 

Noot: (mee/aan) als er alleen aan of mee wordt gewerkt, een pijl laat een verandering over tijd 

van werken aan naar mee (of andersom) zien.  

 

6. Cluster: De instrumenten 

Er wordt in 6 artikelen beschreven dat er aan en/of met objecten gewerkt wordt die 

vallen onder het cluster meetinstrumenten. Deze objecten representeren hetgeen dat ze 

meten, het zijn meet-, analyse- of dataverzameling-instrumenten. Voorbeelden zijn een 

toets voor het meten van kennis van leerlingen (Adamson & Walker, 2011), 

codeerschema’s (Hennessy & Deaney, 2009), observatieschema’s (Jung & Brady, 2016) 

of interviewleidraden (Nygaard & Saltz, 2010). 

Hoe wordt er aan of met instrumenten gewerkt? 

In de artikelen zien we doorgaans dat er over de tijd zowel aan als met instrumenten 

wordt gewerkt. Bijvoorbeeld, een codeerschema wordt eerst gezamenlijk ontwikkeld, 

besproken en aangepast en vervolgens werken de onderzoekers met het ontwikkelde 

codeerschema, zij coderen er alle verzamelde data mee (Hennessy & Deaney, 2009). 

Jung en Brady (2016) beschrijven hoe een observatieschema voor een les gezamenlijk 
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wordt ontwikkeld (werken aan) op basis van ieders input. De input wordt verzameld met 

een ander object, namelijk een lijst met gewenste observatiepunten van alle 

betrokkenen (Jung & Brady, 2016). Vervolgens werkten onderzoekers en docenten later 

in het onderzoek met het observatieschema om data te verzamelen. 

Het komt ook voor dat er eerst met een instrument wordt gewerkt en dat het instrument 

gedurende de samenwerking wordt aangepast, dan wordt er dus weer aan gewerkt. 

Bijvoorbeeld Stagg Peterson (2012) beschrijft hoe docenten met een bepaald instrument 

moesten werken, maar grote twijfels hadden over de bruikbaarheid van de data die het 

zou opleveren. Toen de docenten vervolgens door de onderzoeker de mogelijkheid 

geboden werd zelf aan een instrument te werken werden ze enthousiast: “When the 

university facilitator/researcher told them they could create their own and offered 

suggestions for the types of items that they could include on the assessments, teachers 

readily created their own tools, coming to the realization, as one teacher exclaimed, Hey, 

we can do this (Stagg Person, 2012, p. 11).” 

Welke functies hebben deze objecten in grensoverbrugging?  

Wanneer onderzoekers en docenten met of aan instrumenten werken kunnen verschillen 

zichtbaar worden tussen doelen die zij nastreven over wat er gemeten moet worden 

(bijv. Adamson & Walker, 2011), hoe het gemeten moet worden of bij wie het gemeten 

moet worden (Frankham & Howes, 2006). Onderzoekers en docenten hebben dan soms 

andere belangen waarbij de onderzoekers een wetenschappelijk betrouwbare en valide 

meting willen verrichten en docenten bruikbare informatie willen verzamelen voor het 

inrichten van de onderwijspraktijk. Stagg Peterson (2012) beschrijft dat zij in de 

samenwerking daarom hebben gekozen om zowel met bestaande gestandaardiseerde 

testen te werken als gezamenlijk aan nieuwe en meer praktisch relevante assessment-

instrumenten te werken. 

Hennessy en Deaney (2009) beschrijven dat verschillende perspectieven en 

interpretaties van betrokkenen zichtbaar, besproken, getest en verfijnd werden 

gedurende het ontwikkelproces van het analyse raamwerk: “The process culminated in a 

coding scheme and a narrative account that are framed in a common accessible 

language (Hennessy & Deaney, 2009, p.11).” 

 

Tabel 7 

Overzicht van de bronnen met de objecten die bij het cluster ‘instrumenten’ horen 

Bron Object Aan/mee gewerkt 

Adamson & Walker, 2011 “pre-test” Aan → mee → aan → mee 

Drayton & Falk, 2006 “research equipment”  Mee 

Frankham & Howes, 2006 “survey for parents” Aan 

Hennessy & Deaney, 2009 “coding scheme” Aan → mee 

Jung & Brady, 2016 “observation list” Aan → mee 

Stagg Peterson, 2012 “standardized tests”  

“assessment tools” 

Mee 

Aan → mee 

Noot: (mee/aan) als er alleen aan of mee wordt gewerkt, een pijl laat een verandering over tijd 

van werken aan naar mee (of andersom) zien. 
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7. Cluster: De valorisatieobjecten 

In 15 artikelen wordt zichtbaar dat er aan valorisatieobjecten wordt gewerkt in de 

samenwerking. Prototypische voorbeelden van dit soort objecten zijn een 

onderzoeksrapport (Sconiers & Rosiek, 2000; Stagg Peterson, 2012), artikel of verslag 

maar we zien ook presentaties (Drayton & Falk, 2006), nieuwsbrieven (Somekh, 1994), 

een boek (Miller & Martens, 1990) en een cd-rom (Hennessy & Deaney, 2009). Deze 

objecten representeren (meestal) in geschreven vorm de uitkomsten van het onderzoek, 

het professionaliseringsproject, de curriculumontwikkeling of van de lessen die geleerd 

zijn over het samenwerkingsproces. Er wordt doorgaans dan ook aan valorisatieobjecten 

gewerkt aan het eind van de samenwerking of het project en zijn bedoeld voor personen 

buiten de context van de samenwerking. 

Hoe wordt er aan of met valorisatieobjecten gewerkt? 

In alle 15 artikelen wordt er aan valorisatieobjecten gewerkt. Wie er aan werken, 

verschilt per artikel. Valorisatieobjecten lijken doorgaans gezien te worden als iets dat 

hoort bij de onderzoekspraktijk en dat er dus door onderzoekers aan gewerkt wordt 

(Cole & Knowles, 1993). Onderzoekers schrijven de onderzoeksverslagen voor 

wetenschappelijke of vaktijdschriften. Het lijkt eerder een uitzondering dan een regel te 

zijn dat docenten coauteur zijn en meeschrijven aan artikelen, hoewel dit wel positieve 

gevolgen kan hebben. Als docenten wel meeschrijven dan kan bijvoorbeeld het 

zelfvertrouwen van docenten in hun kunnen vergroot worden en kan daarnaast het 

gevoel van gelijkheid tussen onderzoeker en docent vergroot worden (Kamberelis & de la 

Luna, 1998). Of kan het gevoel van eigenaarschap dat docenten voor het project ervaren 

groter worden en kunnen zij meer motivatie ervaren om bevindingen van het project in 

hun lespraktijk te implementeren (Stagg Peterson, 2012). 

In een aantal artikelen zien we dat er door onderzoekers en docenten gezamenlijk aan 

valorisatieobjecten gewerkt kan worden (bijv. Fallona & Johnson, 2002; Goodyear & 

Casey, 2015; Hennessy & Deaney, 2009; Rickinson, Poulton, Clark, Sargent, & McLeod, 

2006) of dat docenten valorisatieobjecten ontwikkelen voor de onderwijspraktijk (buiten 

eigen context). Somekh (1994) beschrijft bijvoorbeeld dat docenten in een nieuwsbrief 

schreven over hun bevindingen van het actieonderzoek. Deze nieuwsbrief werd verspreid 

onder collega’s buiten het project en zelfs buiten de school, voor de docenten was dit 

een belangrijke motivatie voor het schrijven van de nieuwsbrief. 

Welke functies hebben deze objecten in grensoverbrugging? 

Wanneer docenten samen met onderzoekers aan bijvoorbeeld een onderzoeksverslag 

werken, waarin de onderwijspraktijk van de docent bestudeerd is, dan kan de docent 

door de geschreven woorden van de onderzoeker, en daarmee door het perspectief en 

de kennis van de onderzoeker, naar zijn eigen handelen in de praktijk kijken (Fallona & 

Johnson, 2002; Snyder, 1992; Ulichny & Schoener, 1996; Wiggins & Bodoin, 1998). 

Hierdoor leert de docent over zijn of haar eigen handelen en vindt er dus een proces van 

reflectie plaats.  

Goodyear en Casey (2015) beschrijven hoe docenten en de onderzoeker met elkaar aan 

een valorisatieobject werken, een review, ze merken op dat docenten en onderzoeker 

leren dat er minder onderlinge verschillen zijn dan ze van tevoren verwacht hadden. 

Door gezamenlijk te schrijven kan namelijk duidelijk worden dat docenten en 

onderzoekers gedeelde interesses hebben (Potari et al., 2010). 
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We zien dat als onderzoekers en docenten gezamenlijk aan valorisatieobjecten werken 

dat er nieuw soort publicaties kunnen ontstaat waar beide praktijken in 

vertegenwoordigd worden. Somekh beschrijft bijvoorbeeld dat er in een 

onderzoeksverslag door docenten wordt geschreven over onderzoek, maar in een meer 

toepasbare en leesbare manier voor niet-onderzoekers: “The practitioner’s research 

report may look at first glance like any other case study, but it is in reality a new genre 

with its own rules and its own discourse (Somekh, 1994, p. 301).” 

 

Tabel 8 

Overzicht van de bronnen met de objecten die bij het cluster ‘valorisatieobject’ horen 

Bron Object Aan/mee gewerkt 

Cole & Knowles, 1993 “research report” Aan 
Drayton & Falk, 2006 “presentation” Aan 

Fallona, & Johnson, 2002 “research report” Aan 

Goodyear, & Casey, 2015 “publicatie” Aan 

Hennessy & Deaney, 2009 “Cd-rom” Aan 
Kamberelis & de la Luna, 1998 “conference presentation” Aan 

Miller & Martens, 1990 “book with narratives” Aan 

Potari et al., 2010 “masters thesis” Aan 

Rickinson et al., 2004 “user review” Aan 
Sconiers & Rosiek, 2000 “case study” Aan 

Snyder, 1992 “research paper” Aan 

Somekh, 1994 “newsletter” Aan 

Stagg Peterson, 2012 “research report” Aan 
Ulichny & Schoener, 1996 “research report” Aan 

Wiggins & Bodoin, 1998 “research report” Aan  

Noot: (mee/aan) als er alleen aan of mee wordt gewerkt, een pijl laat een verandering over tijd 

van werken aan naar mee (of andersom) zien. 

 

8. Cluster: De samenwerking  

Objecten in dit cluster representeren ofwel de samenwerking zelf als object ofwel het 

samenwerkingsproces, samenwerkingsstructuur of communicatie tussen de 

onderwijspraktijk en het onderzoek waarmee aan de samenwerking gewerkt wordt. Er 

wordt in 26 artikelen beschreven dat er aan de samenwerking gewerkt wordt, meestal 

met objecten die de samenwerking pogen te bevorderen. Fysieke voorbeelden van dit 

type object zijn bijvoorbeeld een plan of contract voor de samenwerking met daarin 

rolbeschrijvingen (Drayton & Falk, 2006), een structuur voor gesprekken (Young, O-

Neill, & Mooney Simmie, 2015) opnames of transcripten van gesprekken of de analyse 

ervan tussen onderzoeker en docent (Fallona & Johnson, 2002; Hennessy & Deaney, 

2009). Een voorbeeld van een immaterieel samenwerkingsobject is bijvoorbeeld het 

“collaboratieve” taalgebruik dat door de onderzoekers bewust wordt gehanteerd om een 

groepsgevoel te creëren (Barnett, Anderson, Houle, Higginbotham, & Gatling, 2010). 

Hoe wordt er aan of met de samenwerking gewerkt? 

We zien dat als er bewust aan de samenwerking gewerkt wordt vanaf het begin van de 

samenwerking, dan wordt er aandacht besteed aan bijvoorbeeld interactieregels 

(Hennessy et al., 2011) of rolverdelingen (Englert & Tarrant, 1995). Anderzijds kan de 

samenwerking gedurende een project onder de aandacht van betrokkenen komen omdat 

deze niet volgens wens verloopt. De samenwerking wordt dan dus geobjectiveerd omdat 
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de betrokkenen grenzen tussen praktijken opmerken waarop ze vervolgens aan de 

samenwerking gaan werken. Potari et al. (2010) beschrijven wat de aanleiding was om 

bewust naar de samenwerking te kijken: “In the beginning, there was suspicion ... 

ambiguity and ambivalence ...difficulty in distinguishing between challenge and 

provocation or imposition ... [resulting] in the emergence of conflicts and tensions (p. 

483).” Doordat de samenwerking wordt geobjectiveerd, kan er aan gewerkt worden. 

Een ander voorbeeld laat zien dat de onderzoekers en de docenten in het begin moeite 

hadden met een rolverdeling waarvan docenten verwachtten dat de onderzoekers kennis 

zouden overdragen en waarvan de onderzoekers verwachtten dat er sprake zou zijn van 

gelijke rollen en inbreng in het project. Doordat deze verschillende verwachtingen 

zichtbaar werden moesten er nieuwe 'samenwerkingsmechanismen' worden gevonden 

(Englert & Tarrant, 1995). Door bijvoorbeeld een nieuwe rolverdeling te bespreken en op 

te stellen wordt er gewerkt aan de samenwerking. 

Om aan de samenwerking te werken kan er gebruik gemaakt worden van objecten die 

ervoor zorgen dat wensen en verwachtingen van de betrokkenen worden geëxpliciteerd. 

Bijvoorbeeld een ‘want-list’ die door docenten werd opgesteld in Olin en Ingerman 

(2016): “they [the teachers] now presented the researchers (and the principals) with a 

‘‘want list’’, containing five points that came to shape the further collaboration. [...] It 

felt important for us researchers to become more active in the discussions and to 

contribute with something that the teachers could see as useful in more direct ways. Our 

perception was that otherwise the teachers’ loyalty to the collaboration was in risk. This 

was grounded in recognising the arrangements pointed to by the teachers in their ‘‘want 

list (p. 616).” Een ander voorbeeld van een object waarmee gewerkt kan worden om aan 

de samenwerking te werken is communicatiedata, audio opnames van overleggen, 

waarmee gezamenlijk gereflecteerd kan worden op het proces van de samenwerking 

(Hennessy & Deaney, 2009). 

Als de samenwerking als object centraal staat, dan is dat niet altijd het geval voor alle 

betrokkenen van de samenwerking. Onderzoekers hebben de samenwerking als 

studieobject of samenwerking vaak als proces centraal staan. Zij werken er dan aan door 

de samenwerking en hun eigen rol bewust vorm te geven (bijv. Rahm, Miller, Hartley, & 

Moore, 2003). In deze artikelen staat niet beschreven of de docent de samenwerking 

ook op die manier centraal vindt staan. Dit komt omdat de artikelen altijd geschreven 

zijn door de onderzoekers (slechts een klein aantal artikelen heeft een docent als co-

auteur), waardoor er mogelijk een focus ligt op hun perspectief op de samenwerking. 

Welke functies hebben deze objecten in grensoverbrugging? 

Verschillen in de ervaren betekenis van het concept samenwerking en de gewenste 

invulling van het samenwerkingsproces kan voor onenigheid zorgen tussen de 

onderzoeker en docent (Snyder, 1992). Zeker als de samenwerking niet van tevoren 

gespecificeerd en afgestemd is: “Our collaboration did not have clear specifications when 

it began - there were uncertainties for both of us which made us feel vulnerable to each 

other. We were not able, therefore, to negotiate our relationship at the outset. Rather 

we negotiated as we went along. We were both inventing new roles and these placed 

new demands on us (Snyder, 1992; p. 209).” 

In Ulichny en Schoener (1996) wordt de samenwerking achteraf als een soort 

reflectieobject gebruikt door er samen een artikel over te schrijven waarom ieder vanuit 



34 

 

zijn of haar eigen perspectief input levert. Zowel docent als onderzoeker zijn auteur van 

dit paper, en ze reflecteren beiden op dezelfde aspecten in de samenwerking (en hebben 

beide een eigen conclusie). 

Objecten kunnen de communicatie tussen onderzoeker en docent coördineren waardoor 

het makkelijker wordt om over grenzen heen samen te werken. Bijvoorbeeld door 

communicatiekanalen (Nygaard & Saltz, 2010) of een online community discussieboard 

(Goodyear & Casey, 2015) waar iedereen input kan leveren en informatie kan ophalen 

naar eigen behoefte. 

Algemeen kan gesteld worden dat door samen te werken kunnen onderzoekers en 

docenten meer over elkaar en over zichzelf leren. Potari en collega’s schrijven 

bijvoorbeeld: “through their collaboration with the teachers, they started becoming 

aware of the need to view mathematics teaching through the teachers’ eyes (Potari et 

a., 2010; p.483).” 

 

Tabel 9 

Overzicht van de bronnen met de objecten die bij het cluster ‘samenwerking’ horen 

Bron Object Aan/mee 

gewerkt 

Barnett et al., 2010 “language of collaboration” Mee 
Bencze & Hodson, 1999 “communication data” Mee 

Bronstein et al., 2012 “project plan” Aan → mee 

Chandler-Olcott & Hinchman, 

2015 

“common planning time” Mee 

Drayton & Falk, 2006 “collaborative plan or contract” 
“project structure” 

Aan 
Mee 

Englert & Tarrant, 1995 “role descriptions” Mee → aan  

Fallona, & Johnson, 2002 “audio transcripts of interaction” Mee 

Goodnough, 2014 “agenda for team meetings” Aan  
Goodyear, & Casey, 2015 “professional learning meetings” 

“online community discussion board 

Aan → mee 

Mee 

Hennessy et al., 2011 “guidelines for our interactions with teachers” Mee 

Hennessy & Deaney, 2009 “recordings of collaborative meetings” Mee 
Hunter, 2010 “community of mathematical inquiry” Aan 

Jung & Brady, 2016 “narrative about the collaboration” Aan → Mee 

Lawton-Sticklor & Bodamer, 

2016 

“meeting data” 

“unstructured thought partner spaces” 

Mee 

Aan → mee 
Morton, 2005 “models of co-teaching” Mee 

Nygaard & Saltz, 2010 “channels of communication” Mee 

Olin & Ingerman, 2016 “want list for collaboration” Mee 

Postholm, 2008 “project application” Aan 
Postholm, 2009 “form of reflection dialogues” Mee 

Potari et al., 2010 “the collaboration” Aan 

Rahm et al., 2003 “scientist-led model of the partnership” Mee 

Sconiers & Rosiek, 2000 “conversational structures” Mee 
Snyder, 1992 “collaboration” Mee → aan 
Ulichny & Schoener, 1996 “biweekly reflective meetings” Mee 

Young et al., 2015 “structured professional conversations” Mee 

Noot: (mee/aan) als er alleen aan of mee wordt gewerkt, een pijl laat een verandering over tijd 

van werken aan naar mee (of andersom) zien. 
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Conclusies literatuurreview 

In alle internationale casussen beschreven in de literatuur (N=49) wordt samen aan of 

met meerdere objecten gewerkt (zie ook Bijlage B voor de combinaties van objecten per 

bron). We identificeerden in ieder artikel tussen de één en de acht objecten. De analyse 

van deze objecten resulteerde in de identificatie van acht objectclusters: 1) de 

probleemstelling; 2) het curriculum; 3) de lespraktijk; 4) de leerling; 5) de theorie; 6) 

de instrumenten; 7) de valorisatie; 8) de samenwerking (zie Tabel 1). 

De objecten binnen het cluster probleemstelling zijn of representeren de inhoud van het 

gezamenlijke werk. Dit sluit aan bij wat beschreven wordt als het al dan niet 

gezamenlijke proces van vraagarticulatie en waarvoor de laatste jaren meer aandacht 

voor is en op gestuurd wordt, bijvoorbeeld bij het kennisloket van NRO. Overeenkomstig 

met wat hierover bekend is (zie bijvoorbeeld Mertens, 2012), beschrijven de 

geïncludeerde studies hoe er in het begin samen aan de probleemstelling gewerkt wordt. 

Doorgaans wordt hier door de onderzoeker bewust op ingezet, om zo eigenaarschap bij 

docenten te realiseren. De studies laten zien dat het gezamenlijk werken aan de 

afbakening van de probleemstelling inderdaad eerst verschillen in doelen laat zien en 

daarmee grenservaringen oplevert, maar gaandeweg saamhorigheid creëert. We zien 

ook voorbeelden waarin docenten met een gegeven probleemstelling productief en naar 

ieders tevredenheid samen met onderzoekers kunnen werken (Drayton & Falk, 2006). 

De objecten binnen het cluster curriculum zijn alle dingen (bijv. lesplannen, opdrachten, 

toetsen), die ontwikkeld worden ten behoeve van het onderwijs van de betrokken 

onderwijsprofessionals. De aandacht voor het samen werken aan of met dit soort 

objecten sluit aan bij onderwijskundig ontwerponderzoek (Bakker, 2018; McKenney & 

Reeves, 2018). De geïncludeerde studies beschreven primair hoe er samen aan direct 

inzetbare curriculumobjecten gewerkt wordt en hoe in dit proces verschillen in 

opvattingen en expertise over (vak)didactiek zichtbaar worden. Op het samen aan 

curriculumobjecten werken wordt doorgaans bewust door de onderzoeker ingezet, om 

lokale aanpassingen te maken en om eigenaarschap bij onderwijsprofessionals te 

realiseren. Er zijn echter ook voorbeelden waarin door onderzoekers ontwikkelde 

curriculumobjecten zonder grenservaringen door docenten worden ingezet. 

Binnen het objectcluster lespraktijk vallen de objecten die de praktijk van de betrokken 

onderwijsprofessionals representeren. Er wordt op verschillende manieren met deze 

representaties gewerkt, wat aansluit bij hoe “mirror data” beschreven wordt als 

etnografische materialen die de onderwijspraktijk spiegelen (Engeström & Sannino, 

2010). Allereerst, geeft het gezamenlijk bespreken van deze representaties inzicht in de 

betrokken onderwijspraktijk, wat soms noodzakelijk lijkt wanneer de onderzoeker daar 

weinig inzicht in heeft. Een soortgelijke bespreking geeft daarnaast ook inzicht in hoe 

een onderzoeker vanuit een bepaald perspectief, veelal met een bepaald instrument, 

naar deze praktijk kijkt. De objecten worden daarnaast ook nog door onderzoekers 

gebruikt als data om een onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit laatste gebruik is de 

enige die op voorhand bedacht lijkt te zijn en daarmee lijken deze objecten en hun 

tweezijdige gebruik minder bewust ingezet te worden voor grensoverbrugging. 

De objecten binnen het cluster leerling representeren de kennis of opvattingen van 

leerlingen uit de betrokken onderwijspraktijk. Met deze representaties worden op 

vergelijkbare manieren gewerkt als met objecten uit de lespraktijk, alleen worden bij dit 

cluster met name verschillen in onderwijsopvattingen zichtbaar. Daarnaast worden 

https://www.nro.nl/kennisrotonde/over/
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objecten uit dit cluster ook bewust ingezet om professionals uit de andere praktijk met 

een ander perspectief naar leerlingen te laten kijken (gebruikmakend van andere 

instrument en theorie objecten) en zo individueel gedragen problemen gezamenlijk te 

maken. Zowel onderzoekers als onderwijsprofessionals lijken meer dan bij objecten uit 

de lespraktijk gemotiveerd te raken door het werken aan objecten die de leerling 

representeren, vaak in combinatie met het werken aan objecten van het curriculum. Dit 

gebruik van objecten die leerlingen representeren sluit aan bij bewegingen als data-

gestuurd werken (Mandinach, 2012) en learning analytics (Clow, 2013). 

Objecten in het cluster theorie zijn geabstraheerde representaties voortkomend uit de 

onderzoekspraktijk. Het zijn doorgaans de onderzoekers die theorie introduceren, en 

vervolgens wordt er voornamelijk gezamenlijk mee gewerkt om wenselijke taal te geven 

aan de processen of fenomenen die in de samenwerking een rol spelen. Deze 

bevindingen contrasteren hoe theorie en (onderwijs)praktijk gewoonlijk gecontrasteerd 

worden en hoe in de regel beschreven wordt dat docenten niet met theorie werken (bijv. 

Broekkamp & Hout-Wolters, 2007). 

Het cluster instrumenten bestaat uit de instrumenten waarmee gewerkt wordt om 

lespraktijk- of leerling-objecten te verzamelen of betekenis te geven. Ze zijn veelal 

gebaseerd op theorie. Door met hetzelfde instrument te werken, worden verschillen in 

wat belangrijk is om te meten en hoe dat het beste gemeten kan worden, zichtbaar. In 

tegenstelling tot het bekende belang dat aan gestandaardiseerde instrumenten gehecht 

wordt, spreekt uit de studies het belang voor lokale aanpassingen van instrumenten, 

zodat ze betekenisvol(ler) zijn voor de onderwijspraktijk. 

Objecten uit het cluster valorisatieobjecten zijn de dingen waar aan het eind van de 

samenwerking aan gewerkt wordt om de opgedane inzichten te delen buiten de context 

van de samenwerking, overeenkomstig met de huidige aandacht voor en belang bij 

kennisbenutting. Uit auteurschap van de artikelen blijkt dat hier doorgaans alleen door 

de onderzoekers aan wordt gewerkt. Wanneer er gezamenlijk aan valorisatieobjecten 

wordt gewerkt, maakt dit het mogelijk om door de ogen van de ander naar eigen 

praktijk te kijken. Ook zien we dat hierbij eerder overeenkomsten dan verschillen 

zichtbaar worden, tot verassing van de betrokkenen. 

Het laatste objectcluster betreft objecten die de samenwerking zelf representeren of 

waarmee er aan de manier van samenwerken gewerkt wordt. Hoewel er natuurlijk in alle 

artikelen samengewerkt wordt, is samenwerking maar in een deel van de artikelen iets 

waar bewust aan gewerkt wordt, wat gewoonlijk een teken is dat er grenzen ervaren 

worden. Door er samen aan te werken, worden verschillende opvattingen over en 

wensen voor de samenwerking zichtbaar en worden manieren van met elkaar omgaan 

ontwikkeld, waarna de samenwerking geen punt van aandacht meer lijkt te zijn. Deze 

manieren zijn een praktische aanvulling op de bestaande inzichten over samenwerking. 

Net als bij de clusters probleemstelling en curriculum beschrijven de artikelen dat de 

onderzoekers vooraf uitgaan van bepaalde grenzen en vooraf een bepaalde relatie tot 

het object samenwerking voornemen (bijv. meer spreken in wij), met als verwachting 

dat de samenwerking daarmee beter zal lopen. Of dit ook geldt voor de betrokken 

docenten, wordt helaas uit de artikelen niet voldoende duidelijk. 
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Samenvattend kan gesteld worden dat vier manieren van grensoverbrugging zoals 

beschreven door Akkerman & Bakker (2011) een rol lijken te spelen. We zien dat het 

werken aan en met de verschillende objectclusters: 1) verschillen tussen praktijken 

zichtbaar maakt; 2) afstemming tussen praktijken faciliteert; 3) hernieuwd inzicht in 

eigen praktijk genereert; en 4) nieuwe inzichten en handelingsalternatieven creëert. 

Waar de clusters in verschillen, is op welke inhouden deze processen betrekking hebben 

(zie Tabel 10). De keuze om aan of met een bepaald object te werken heeft dus 

gevolgen voor wat of wie er ontwikkelt in de samenwerking.  

  

Beperkingen 

Het bleek uitdagend om in de artikelen, ondanks de selectie op de tweezijdige 

beschrijving van de samenwerking, de verschillende perspectieven op hetzelfde object te 

identificeren. Enerzijds zagen we dat de onderzoekers vaak auteurs van de artikelen 

waren8 en dat daarmee het perspectief van de, bij de samenwerking betrokken, 

onderwijsprofessionals doorgaans alleen door de ogen van de onderzoeker zichtbaar 

wordt. Deze bias zou verminderd kunnen worden door member checks van de analyse, 

of het gezamenlijk werken aan valorisatieobjecten, hetgeen volgens onze analyse ook 

weer grensoverbruggend kan werken, maar natuurlijk erg tijdrovend is. Anderzijds 

zagen we dat er maar spaarzaam gegevens worden verzameld over de onderzoekers, 

waardoor diens perspectief en daarmee interpretatie van de verzamelde gegevens niet 

over de tijd heen geanalyseerd kan worden. Hoewel gegevens verzamelen over een 

onderzoeker zelf niet gebruikelijk is (zie Bronkhorst et al., 2013), denken we dat dit 

nodig is om de interactie tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals gedurende een 

samenwerking beter te begrijpen. 

Daarnaast bleek het soms uitdagend om de ontwikkeling van een object over tijd te 

identificeren in de artikelen. Dit omdat de objecten waaraan of waarmee gewerkt werd in 

geen van de artikelen centraal stonden. Om beter te begrijpen wanneer objecten helpen 

grenzen te overbruggen en wanneer niet (meer), is meer precieze aandacht voor de rol 

van objecten nodig. 

  

 

8  Maar niet altijd, zie bijvoorbeeld Ulichny en Schoener (1996). 
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Tabel 10  
Manieren waarop de objecten uit verschillende clusters bijdragen aan grensoverbrugging tussen onderwijs en onderzoek 

 

Werken aan/met 

objecten uit het 

cluster…  

Laat verschillen zien tussen en/of toont 

perspectief van andere praktijk op … 

Coördineert 

verschillend gebruik 

van… 

Creëert…  

Probleemstelling Belangen en doelen samenwerking Samenwerkingsdoelen en 

- middelen 

Saamhorigheid en 

overeenstemming 

Curriculum (Vak)didactische expertise Onderwijsproducten Relevante geïnformeerde 

onderwijsproducten  

Lespraktijk Kennis van lespraktijk Representaties als 

reflectie-instrument en 

als data 

- 

Leerling Opvattingen over (doel van) onderwijs Gegevens als reflectie-

instrument en als data 

om te analyseren 

- 

Theorie  (Bekendheid met) geabstraheerde taal om 

processen en fenomenen te beschrijven 

- Gedeelde taal en concepten  

Instrumenten Belangen bij bepaalde uitkomsten; hoe en bij 

wie die te meten  

Dataverzameling (lokaal betekenisvolle) 

instrumenten 

Valorisatie (Wat belangrijk is om te delen van de) 

opgedane inzichten 

- Gedeelde terugblik, inzichten 

Samenwerking Opvattingen over (manieren van) 

samenwerking 

Samenwerkings-

bijeenkomsten  

(creatieve) procedures om 

samen te werken, 

saamhorigheid 
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Deel II Cross-case analyse van objecten 

 

Ter aanvulling op de reviewstudie hebben we een viertal objecten waar docenten en 

onderzoekers aan of mee werk(t)en door middel van casusstudies nader geanalyseerd. 

Het doel van de casusstudies is om te verkennen in hoeverre en op welke manieren het 

werken met of aan objecten verschilt voor verschillende betrokkenen en over tijd. Door 

middel van (groep)interviews met docenten en onderzoekers verwachtten we meer 

inzicht te krijgen in, allereerst, het perspectief van zowel de betrokken docenten als de 

onderzoekers, welke combinatie in de literatuur vaak onvoldoende naar voren kwam. 

Meerdere perspectieven op objecten empirisch kunnen analyseren, stelt ons vervolgens 

ook in staat om te verkennen in hoeverre en op welke manieren de functie(s) van 

objecten verschillen voor verschillende betrokkenen. Als laatste zijn de casusstudies ook 

van toegevoegde waarde omdat we zo objecten uit verschillende objectclusters (zie 

Tabel 1) uit konden lichten, wat ons beter in staat stelt om te verkennen hoe objecten 

kunnen helpen om grenzen te overbruggen. 

 

Selectiecriteria 

De vier geanalyseerde objecten, waar gedurende minstens een jaar aan of mee gewerkt 

is door docenten en onderzoekers, zijn:  

 

1. Een website waar lesmaterialen op staan waar docenten mee kunnen werken en 

waaraan door onderzoekers uit verschillende disciplines gewerkt wordt. Dit object 

past binnen het objectcluster curriculum, maar is uniek ten opzichte van de 

literatuur omdat de website niet ontworpen wordt voor een lokale context, maar 

bedoeld is voor alle docenten VO en PO.  

2. Leerlingdata, zoals rapportcijfers waarmee gewerkt werd door twee docenten en 

een onderzoeker om het onderwijs op die school te verbeteren. Dit object past 

binnen de het cluster objecten die de leerling representeren, maar is uniek ten 

opzichte van de literatuur omdat er met gestandaardiseerde data samengewerkt 

is en dat het op voorhand niet vast stond hoe de data gebruikt zouden worden.  

3. Een vragenlijst die de docent-leerlingrelaties in kaart brengt, waar een 

onderzoeker al jaren aan werkt en een opleider en docent mee werken om 

docentgedrag te verbeteren. Dit object past binnen het objectcluster 

instrumenten, maar is uniek omdat het al langere tijd bestaat en zowel in het 

onderwijs als onderzoek een vaste plek verworven heeft. 

4. Het concept modulair werken waaraan door docenten en een onderwijsadviseur 

gewerkt wordt om het onderwijs op hun school te vernieuwen. Dit object past 

binnen het cluster theorie, maar is uniek omdat het concept geïntroduceerd is 

door docenten. 
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Tabel 11  

Centrale objecten in casusstudies en bijbehorend cluster 

Objectcluster Website Vragenlijst Leerlingdata 
Modulair 

werken 

Curriculum X     

Leerling    X   

Instrument  X    

Theorie    X 

 

De casussen zijn in kaart gebracht door middel van focusgroep-interviews. We kozen 

hiervoor omdat deelnemers dan op elkaar kunnen reageren. Op deze kregen we een 

beter beeld van de verschillende perspectieven op ieder centraal object. Per casusstudie 

hebben we via email aan de personen die aan of met het object werk(t)en gevraagd of 

ze mee wilden doen aan een focusgroep-interview. Bij de selectie van deelnemers zorgde 

we ervoor dat zowel de onderwijspraktijk als -onderzoek voldoende gerepresenteerd 

werden. 

 

Tabel 12 

Aantal focusgroepen en individuele interviews 

Type 

interview Website Vragenlijst 

Data in 

school9 

Modulair 

werken 

Focus groep 1 (n=6) 1 (n=3)  1 (n=2) 

Individueel 3  2  

 

In totaal hebben we drie focusgroeps interviews gedaan en vijf aanvullende individuele 

interviews (zie Tabel 12). Voorafgaande aan de interviews hebben we per object zoveel 

mogelijk beschikbare bronnen bestudeerd om ons voor te bereiden op het focusgroep 

interview. 

 

Zowel de focusgroep interviews als de individuele interviews kenden dezelfde 

semigestructureerde interview procedure (Baarda, Van der Hulst, & De Goede, 2017). 

Het interviewprotocol was als volgt opgebouwd (zie Tabel 13): Eerst hebben we gecheckt 

of het door ons geïdentificeerde object ook daadwerkelijk centraal heeft gestaan 

 

9 De focusgroep is bij data in de school afgezegd door persoonlijke omstandigheden. Het was praktisch niet 

mogelijk om binnen te tijd nogmaals te organiseren. 
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gedurende de duur van het werken aan of met het object in de perceptie van de 

deelnemers. Vervolgens hebben we alle deelnemers gevraagd om eerste associaties bij 

het object op te schrijven. Met deze vraag wilden we onderzoeken of personen aan of 

met het object werkten en wat de functie van het object volgens hen was. Vervolgens 

hebben we onderzocht in welke mate het object veranderde gedurende de tijd van het 

werken aan of met het object. Ten slotte hebben we gevraagd of er nog andere objecten 

belangrijk waren om aan of met het centrale object te werken en hoe de verschillende 

participanten met elkaar samenwerkten. Gedurende het hele interview hebben we 

verschillende extra verhelderende vragen gesteld.  

 

Tabel 13  

Samenvatting interviewprotocol  

Doel Voorbeeldvragen 

1. Concretisering van het 

object 

Welke associaties roept x (object) bij jullie op? 

2. Functies van het object Hoe heb jij aan of met x (object) gewerkt?  

Wie heeft x geïntroduceerd?  

3. Inzicht in temporaliteit  Heeft x (object) de hele samenwerking centraal 

gestaan?  

4. Andere objecten 

inventariseren 

Wat heeft jullie nog meer geholpen om aan of met x 

(object) te werken?  

 

Analyse 

Alle interviews zijn verbatem uitgewerkt en vervolgens is eerst per casus open of 

bottom-up geanalyseerd wat de kenmerken en functies van het object waren, of en hoe 

deze verschilden voor verschillende deelnemers en hoe dit alles zich ontwikkeld had over 

tijd (Strauss & Corbin, 1994). Ook hier gebruikten we het onderscheid werken aan of 

werken met als “sensitizing concepts” (Bowen, 2006). Bij de beschrijving van de 

kenmerken van het object hebben we naast de interviews gebruikt gemaakt van 

beschikbare materialen zoals evaluatierapporten, artikelen en gerelateerde boeken.  Dit 

resulteerde in een zogeheten “thin description” (Murdock, 1997) per casus, gemaakt 

door een van de onderzoekers. Deze casusbeschrijvingen zijn met het hele 

onderzoeksteam in drie sessies besproken, om vervolgens (in de meer axiale 

analysefase) de casusbeschrijvingen op elkaar af te stemmen (Boeije, 2009). Om de 

casussen te valideren hebben we een member-check gedaan door de geïnterviewden te 

laten controleren of we de verschillende opvattingen goed weergegeven hebben en of er 

onwaarheden in de beschrijvingen stonden (Koelsch, 2013). Voor de leesbaarheid van 

het rapport hebben we spreektaal zoals stopwoorden uit de citaten gehaald. Vervolgens 

hebben we door cross-case analyse verkend wat specifiek kenmerkend was voor het 

object binnen de samenwerking (Yin, 2013). Omwille van de leesbaarheid, presenteren 

we per casus niet alle bevindingen, maar beperken we ons tot de belangrijkste, dan wel 

unieke inzichten. In het algemeen dienen de beschrijvingen te worden beschouwd als 

voorbeelden ter aanvulling op de review-studie. 

 

Resultaten per casus 

De resultaten zijn per casus weergegeven. Eerst wordt er per casus een algemene 

beschrijving gegeven van het centrale object en van de samenwerkingscontext waarin 

het object een rol speelt. Vervolgens een overzicht van de geïnterviewde personen, 
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vervolgd door de functies die het object heeft voor de verschillende geïnterviewden, de 

manieren waarop het object beweegt tussen en/of in de verschillende praktijken. Ten 

slotte geven we een beschrijving van de meest typerende kenmerken van de specifieke 

objecten in hun eigen specifieke samenwerkingscontext. 

 

Casus 1. Objectcluster curriculum – website 

 

Algemene beschrijving van het object  

Het centrale object van deze casusstudie is een website waar zowel aan als met gewerkt 

wordt. Op de website staat inhoudelijke kennis over terrorisme en lesmateriaal voor 

docenten in het primair en voortgezet onderwijs. De website heeft als doel om de 

maatschappelijke weerbaarheid tegen terrorisme onder leerlingen te vergroten. Dit 

object is dus een prototype voorbeeld van het objectcluster curriculum zoals gevonden in 

de reviewstudie, echter dit object is bijzonder omdat het zich niet richt op een specifieke 

context, maar op een brede doelgroep. We hebben deze casus geselecteerd omdat het 

een voorbeeld is van een zeer complexe samenwerking tussen verschillende partijen die 

zowel aan als met het object werken. Voor deze casusbeschrijving hebben we studenten 

van onder meer pedagogiek, geschiedenis en informatiekunde gesproken die aan de 

website werken en de docenten van basis- en middelbare scholen die voornamelijk met 

de website werken. We hebben de interviews gehouden nadat de eerste pilotfase van de 

website klaas was. Gedurende de pilot periode moest de website echt nog helemaal 

gecreëerd worden en inhoudelijk ingericht. 

 

Tabel 14  

Participanten casus website  

Achtergrond Type interview 

Student Informatica individueel 

Projectleider focus 

Student Sociale Wetenschappen focus 

Student Lerarenopleiding focus 

Student Geschiedenis focus 

Student Geschiedenis focus 

Student Geschiedenis focus 

Docent VO individueel 

Docent VO individueel 

 

We hebben vier interviews gehouden waarvan één focus-groep met 6 deelnemers en drie 

individuele interviews. In totaal hebben we 9 personen geïnterviewd (zie Tabel 14). We 

hebben ervoor gekozen om voornamelijk participanten te selecteren die de wetenschap 

of schoolpraktijk representeren. Gezien de complexiteit van de samenwerking 

pretenderen wij niet een volledige weergave te geven van welke functies het object kan 

spelen voor alle betrokken personen bij dit project. 

 

Functies van het object 

De website (= het object) heeft verschillende functies volgens de deelnemers. Opvallend 

is dat wat men de belangrijke functie vond van de website ook vaak samenviel met de 

werkrelatie die men tot de website. Op basis van de interviews onderscheiden we drie 
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belangrijke functies van dit object. Ten eerste, heeft de website een technische functie 

als digitaal platform om kennis te kunnen delen. De student informatica associeerde 

zichzelf vooral met deze functie van de website. Tijdens het interview vertelde hij dat hij 

voornamelijk bezig was om aan de website te werken door technische functionaliteit en 

gebruikersvriendelijkheid te vergroten. Deze functie van de website staat voor een deel 

los van inhoud die op de website gedeeld wordt.  

 

Een tweede functie van het object is de inhoudelijke functie. De website is bedoeld om 

een brugfunctie vervullen tussen wetenschap en de schoolpraktijk door 

wetenschappelijke inzichten over terrorisme te vertalen voor de schoolpraktijk. Op basis 

van de interviews onderscheiden we twee verschillende typen inhoud. Ten eerste heeft 

de website de functie om specifiek inhoudelijke wetenschappelijke kennis over terrorisme 

te vertalen naar de onderwijspraktijk. Opvallend is dat de studenten geschiedenis wiens 

voornaamste taak het was om aan de website te werken door artikelen te schrijven 

vooral over deze functie spraken. De eerste associatie van een student geschiedenis bij 

de website was historische kennis, hij vertelde dat kennisoverdracht in de vorm van het 

schrijven van artikelen zijn voornaamste taak was. Een tweede inhoudelijke functie van 

de website is een didactische. Deze functie richt zich voornamelijk op het bieden van 

nieuw handelingsrepertoire bijvoorbeeld door middel van werkvormen. De student van 

de lerarenopleiding sprak voornamelijk over deze functie van het object omdat het haar 

taak was om een didactische handleiding te schrijven. De voornaamste functie van de 

website volgens haar was het verkleinen van de handelingsgelegenheid van docenten. 

 

Volgens de projectleider zorgt het combineren van beide functies ervoor dat de 

ontwikkeling van de website een “interdisciplinair valorisatieproject” is. Hiermee 

bedoelde ze dat het object verschillende expertises bundelt en bij elkaar samenbrengt 

om uiteindelijk docenten te helpen bij het bespreken van terrorisme in de klas. Deze 

laatste functie wordt herkend door de docenten. Voor hen is de website een bundeling 

van wetenschappelijke kennis over terrorisme met daarbij verschillende werkvormen 

waar docenten mee kunnen werken. 

 

Grensoverbrugging 

Uit de interviews blijkt dat door samen te werken aan dit object (de website) vooral 

grenzen tussen de verschillende academische disciplines zichtbaar werden voor de 

studenten. De website creëerde op deze manier een interdisciplinaire leeromgeving voor 

studenten en docenten van de universiteit. Dit wordt ook echt zo benoemd door de 

deelnemende studenten uit de verschillende academische disciplines die over het 

samenwerken aan de website spreken als leerschool. Zo maakten de docenten 

geschiedenis ook praktische lesplannen, maar liepen ze hierbij tegen grenzen aan omdat 

ze geen didactische en pedagogische achtergrond hadden. Echter door samen met de 

student van de lerarenopleiding aan de lesplannen te werken konden deze uiteindelijk 

wel op website worden geplaatst.  

 

Het object (de website) is in eerste plaats is geïnitieerd vanuit de wetenschap met als 

reden wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor docenten. Vanaf het begin is 

geprobeerd docenten erbij te betrekken.  De beide geïnterviewde docenten gaven aan 

allebei een meer adviserende rol te hebben. Echter, ze konden niet direct aan de website 

werken door er bijvoorbeeld lesplannen op te plaatsen. Beide docenten gaven aan dat de 

brugfunctie van het vertalen van wetenschappelijke kennis en inzichten naar de 
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schoolpraktijk gedurende de pilotperiode nog niet optimaal werkte. Beide docenten 

gaven aan dat de gemaakt inhoud en werkvormen nog niet voldoende aansloot bij hun 

specifieke context om er mee te werken. Voor één docent was het lesmateriaal te 

moeilijk voor zijn leerlingen en voor de andere docent was het lesmateriaal weer te 

makkelijk. Beide docenten spraken de behoefte uit om meer aan de gemaakte 

materialen te kunnen werken om deze optimaal te kunnen toepassen op de eigen 

schoolpraktijk. Een docent gaf aan dat doordat hij alleen met de materialen kon werken 

hij naar zijn idee maar weinig invloed had op de inhoud van de website (object). 

Gedurende de ontwikkeling van de website werd deze behoeften van de docenten om 

ook aan de website te kunnen werken bij het projectteam ook steeds duidelijker 

gehoord. Dit heeft ertoe geleid in het vervolg van het project docenten nog actiever 

betrokken worden om aan de website te werken. Onder andere door ze een actieve rol te 

geven bij het differentiëren van onderwijsmateriaal voor verschillende 

onderwijscontexten. 

 

Kenmerkend voor dit object is dat het gaat om een website. Aan het begin van het 

pilotproject moest de website eerst technisch gerealiseerd worden door de betrokken 

informatica studenten. Zij speelden bij de digitale constructie van de website een 

belangrijke vormgevende rol. De website moest in korte tijd gebouwd worden en gelijk 

functioneel als operabel zijn. De student informatica zei hierover: “Want we hadden 

maar een paar maanden de tijd, dus toen moesten we al gelijk gaan bouwen, dus 

vandaar ook de analogie, we zijn een vliegtuig aan het bouwen terwijl het aan het 

opstijgen is.” Dit betekende dat onder druk in een vroeg stadium keuzen zijn gemaakt 

die impact hebben gehad op de gehele verdere ontwikkeling van de website.  

Bijvoorbeeld omdat de website ook wetenschappelijk doel had om gedrag en 

zoekstrategieën te meten van gebruikers van de website konden de informatica 

studenten geen grote veranderingen aanbrengen in de techniek. De student informatica 

zegt hierover: “want we wilden wel een meetbaar product houden, dus we hebben 

eigenlijk niet echt veel kunnen aanpassen omdat we vanuit ons introductieproject een 

ontwerp hadden gemaakt en opgezet en dat hebben we toen redelijk hetzelfde moeten 

houden.” Een gevolg hiervan was dat bepaalde technische aanpassingen die mogelijk 

zouden kunnen helpen bij grensoverbrugging niet mogelijk waren. 

 

Tot slotte, in deze casusstudie staat de website als geïsoleerd object centraal. Echter, 

het is belangrijk om te benoemen dat de website een functie heeft binnen een veel 

groter netwerk van objecten en personen. Scholen die bijvoorbeeld met de website 

gingen werken kregen begeleiding vanuit het projectteam, bestaande uit workshops op 

scholen, doelgerichte ondersteuning aan het implementatieplan van de pilot per school, 

intervisie sessies met docenten en gastcolleges. Dit zijn allemaal interventies om het 

object te ondersteunen bij het vervullen van zijn brugfunctie tussen wetenschap en 

onderwijspraktijk. 
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Casus 2. Objectcluster de leerling - Data in de school 

 

Algemene beschrijving van het object 

Het centrale object van deze casusstudie is leerling-data. In het project 

Opbrengstgericht en Datagestuurd Werken in het Utrechtse Voortgezet Onderwijs 

werken VO-scholen samen met onderzoekers van de universiteit en onderwijsadviseurs 

bij het analyseren van beschikbare data. Samenwerken aan of met leerling data, zoals 

binnen dit project gedaan werd, past binnen een traditie van verschillende 

samenwerkingsverbanden tussen scholen, hogescholen en universiteit in de regio 

Utrecht en de algemene trend van data-gestuurd werken (De Kleijn & Van Tartwijk, 

2018). Door te werken met data worden onderzoeksvragen van de school beantwoord en 

successen als mogelijke knelpunten van de school in kaart gebracht. Op scholen wordt 

veel data verzameld maar dat scholen systematisch zelf en samen met onderzoekers 

met data werken is relatief nieuw. Data in de school hebben we als casusstudie gekozen 

om drie redenen: 1) omdat leerling-data veel gebruikt werd in de studies in de review, 

2) er in principe alleen met (leerling)data gewerkt kan worden en 3) omdat bij het 

werken met schooldata het probleem of de vraag van de scholen en docenten vaak 

leidend is.  

 

Tabel 15.  

Participanten casus Data in de school 

Achtergrond Type interview 

Docent & Datacoach Individueel 

Onderzoeker Individueel  

 

 

We hebben 1 specifieke school geselecteerd waar het werken met data door de zowel de 

schoolpraktijk (in dit geval de schoolleiding en geïnterviewde docent & data-coach) als 

de wetenschappelijke praktijk als succesvol voor de schoolontwikkeling werd gezien. We 

hebben zowel een docent & data-coach geïnterviewd waarbij we verwachtten dat deze 

zich meer zou identificeren met de schoolpraktijk. Hiernaast hebben we één onderzoeker 

geïnterviewd die meer de wetenschappelijke praktijk vertegenwoordigt. Hiernaast 

hebben we aanvullende documenten bestudeerd, zoals het boek Data onder de Dom (De 

Kleijn & Van Tartwijk, 2018). 

 

Functie van het object 

Leerling-data waarmee in deze casus gewerkt zijn, zijn de gegevens van toetsen, 

rapporten, kwaliteitsonderzoeken en onderwijsinspectie. De voornaamste functie van de 

data volgens de docent & data-coach als de onderzoeker is dat deze inzicht geven in de 

resultaten van de leerlingen. Het eindelijke doel van het analyseren van de data is om 

met concrete aanbevelingen te komen voor de school als geheel of voor individuele 

docenten. Interessant is dat zowel de docent-onderzoeker als de onderzoeker beide ook 

de zeggingskracht van data nuanceren. De docent & data-coach geeft aan dat de 

gebruikte data ook een selectief beeld geeft van de schoolpraktijk omdat een deel van 

de pedagogische taken van de school niet in cijfers zijn uit te drukken. Ook spreekt hij 

zijn zorg uit over docenten zich mogelijk zouden kunnen verschuilen achter de cijfers. De 

onderzoeker benadrukt dat leerling-data niet altijd laat zien wat het representeert, zoals 
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bijvoorbeeld de kwaliteit van de toets.  De onderzoeker zegt hierover: ”Nou mijn 

dilemma is dat je aan de ene kant heel veel kunt hebben aan cijfers maar dat aan de 

andere kant, het gevaar is dat je je gaat blindstaren, of dat je je erdoor laat leiden.” 

Beide nemen dus een kritisch perspectief in ten opzichte van het object waaraan ze 

samen werken. 

 

Grensoverbrugging 

Voordat er een samenwerking ontstond tussen de schoolpraktijk en wetenschap was de 

docent & data-coach al samen met een andere docent & data-coach bezig met het 

analyseren van data. Pas in een later stadium toen er geld beschikbaar kwam is de 

docent & data-coach gaan samenwerken met de onderzoeker van de universiteit. Toen 

de samenwerking begon moesten ze samen eerst zoeken naar een gezamenlijk taal om 

met de data te kunnen werken. De onderzoeker zegt hierover: “ik denk dat het ook wel 

belangrijk is dat je dezelfde taal spreekt, dus dat je als je het over data hebt je moet 

zoeken naar hoe dingen benoemd worden en hoe je naar dingen kijkt, en dat dat soms 

anders kan zijn.”  

 

Doordat de docent & data-coach en de onderzoeker met elkaar over de data spraken 

bleek dat beide gedeeltelijk met een ander perspectief naar data keken. Zo wordt uit de 

interviews duidelijk dat de onderzoeker bijvoorbeeld meer complexe statistische en 

onderzoekmatige termen gebruikt die voor docent & data-coach minder bekend waren. 

De onderzoeker zegt bijvoorbeeld tijdens het gesprek: “Ik denk dat wij hier op de 

universiteit misschien wel een ander soort blik hebben, we kijken er misschien wat meer 

analytisch naar.” Door samen met de data te werken leren de docent & data-coach en de 

onderzoeker van elkaar. De docent & data-coach vertelt dat hij een meer 

onderzoekmatige blik heeft gekregen door samen te werken. Zo keek hij bijvoorbeeld 

eerst voornamelijk naar gemiddelden, maar later ook naar standaarddeviatie en 

correlatie bij de verschillende analyses. Overigens leerde de docent & data-coach ook 

beter data te analyseren door zelf direct de data-output van statistische programma’s te 

bestuderen. Ook de onderzoeker stelt te hebben geleerd door samen met de docent & 

data-coach met de data te werken. Voor de onderzoeker was het bijvoorbeeld eerst 

onduidelijk welke typen data er in school beschikbaar waren en welke onderzoeksvragen 

daarmee beantwoord konden worden.  

 

Echter, door samen met de data te werken worden ook de grenzen tussen beide 

praktijken zichtbaar. Zo stelt de docent & data-coach dat de analyses van de leerling-

data door de onderzoeker soms wel erg specialistisch waren in relatie tot wat de school 

nodig had. Voor de docent & data-coach waren de analyses mogelijk wel 

wetenschappelijk verantwoord, maar gingen sommige analyses te ver voor de 

bruikbaarheid ervan voor de school. Voor de onderzoeker was het aan de andere kant 

belangrijk om ook meer complexe wetenschappelijke analyses te doen.  

 

Ten slotte, gedurende periode dat de docent & data-coach en onderzoeker samen met de 

data werkten doet de docent & data-coach op verschillende plekken veel kennis op over 

het analyseren van data. De samenwerking met de onderzoeker en de expertise die de 

docent & data-coach in andere contexten heeft opgedaan heeft ertoe geleid dat de 

docent & data-coach inmiddels zonder de onderzoeker zelfstandig met de data kan 

werken. 
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Casus 3. Objectcluster instrument - Vragenlijst leraarsgedrag 

 

Algemene beschrijving van het object 

Het centrale object in deze casusstudie is een vragenlijst die ontwikkeld is om de 

interpersoonlijke relatie tussen docent en leerlingen in kaart te brengen. De vragenlijst is 

een prototype object dat valt onder het cluster instrumenten uit de reviewstudie. We 

hebben de vragenlijst als object gekozen om vier verschillende redenen: 1) omdat de 

vragenlijst in zowel de onderwijspraktijk als in de wetenschappelijke praktijk gebruikt 

wordt, 2) omdat instrumenten een klein cluster is binnen onze reviewstudie (zie Tabel 

1), 3) omdat de geïnterviewde personen met en aan de vragenlijst werken in 

verschillende contexten, 4) vanuit temporeel perspectief, omdat de vragenlijst in 

verschillende vormen al 30 jaar bestaat.  

 

Tabel 16 

Participanten casus Vragenlijst leraarsgedrag 

Achtergrond Type interview 

Docent in opleiding Focusgroep 

Lerarenopleider Focusgroep 

Onderzoeker & Lerarenopleider Focusgroep 

 

Het centrale object, de vragenlijst, hebben we door middel van een focusgroep met drie 

participanten onderzocht. We hebben een docent in opleiding geïnterviewd die met de 

vragenlijst moest werken als verplicht onderdeel van zijn opleiding. Hiernaast was er een 

lerarenopleider aanwezig die ook met de vragenlijst werkte, maar dan in relatie tot het 

begeleiden en beoordelen van docenten in opleiding. Ook was er een onderzoeker & 

opleider bij aanwezig die zowel met als aan de vragenlijst werkt. Hij werkt als opleider in 

de lerarenopleiding met de vragenlijst en als onderzoeker werkt hij ook aan de 

vragenlijst werkt.  

 

Functies van het object 

Volgens de onderzoeker is vanaf het begin geprobeerd de vragenlijst zo te ontwerpen 

dat de vragenlijst zowel voor de onderwijspraktijk bruikbaar is als voor de wetenschap. 

Hierbij gaf de onderzoeker aan dat de ontwikkelaars van de vragenlijst zelf 

lerarenopleiders en wetenschappers waren die dus beide praktijken goed kenden. Vanaf 

het eerste ontwerp van de vragenlijst heeft deze dus twee, naast elkaar bestaande, 

functies gehad. Enerzijds had het de functie van vragenlijst waarmee docenten en 

lerarenopleiders konden werken om de interpersoonlijke relatie met de leerlingen in 

kaart te brengen, anderzijds had het de functie van vragenlijst om docent–leerling 

relaties wetenschappelijk te kunnen onderzoeken. De eerste functie werd ook duidelijk 

benoemd en herkend door de docent in opleiding en de lerarenopleider.  

 

De docent in opleiding werkte met de vragenlijst om inzicht te krijgen in zijn relatie met 

de klas. De lerarenopleider werkte met de vragenlijst in de lerarenopleiding als 

beoordelings- en begeleidingsinstrument. De onderzoeker & lerarenopleider werkte in de 

opleiding met de vragenlijst en als onderzoeker ook aan de verbetering van de 

vragenlijst. Interessant is dat de onderzoeker geen dichotomie zag tussen het 

functioneren van de vragenlijst in de onderwijspraktijk en in de wetenschap. Hij zegt 
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hierover: “je hebt het over hetzelfde ding, over de relatie, over hoe je overkomt en of ik 

dat nou in een paper wil zetten of dat wij het erover hebben hoe het bij jou in de klas 

gaat, eigenlijk is dat niet zo boeiend dat verschil. “ 

 

Grensoverbrugging 

Uit het interview blijkt dat de vragenlijst als object helpt bij grensoverbrugging tussen 

onderwijspraktijk en wetenschap omdat de vragenlijst een bepaald begrippenkader geeft 

om te praten over docent-leerling relaties. De lerarenopleider zegt dat de meerwaarde 

van het werken met de vragenlijst in de opleiding niet zo zeer het instrument zelf is, 

maar de concepten die gebruikt worden. De concepten die gebruikt worden helpen om 

een taal te creëren om te praten met studenten over hoe de leerlingen de docent zien en 

hoe de docent de klas ziet. De opleider zegt dat je door een gezamenlijke taal te 

ontwikkelen je processen in de klas bespreekbaar kunt maken en daarmee kunt inspelen 

op deze processen. De concepten die horen bij de vragenlijst worden volgens de 

lerarenopleider ook in andere contexten gebruikt, zoals bij gesprekken tussen docent in 

opleiding en docenten binnen de schoolcontext die een begeleide functie hebben. De 

concepten zijn dus binnen meerdere contexten bruikbaar. 

 

De docent in opleiding beaamt dat het werken met de vragenlijst relevant is voor zijn 

functioneren. Voor hem is het vooral een theoretisch bril die over de onderwijspraktijk 

wordt gelegd. Hij merkt wel op dat het werken met de vragenlijst alleen niet genoeg is 

om tot verbeteringen van handelen in de onderwijspraktijk te komen. Hij zegt hierover: 

“En praktisch… er komen geen praktische handvatten uit voort, die moet je er zelf 

uithalen.” Volgens de docent is de vragenlijst vooral behulpzaam als diagnose- of 

standplaatsbepaling-instrument. Dit beaamt de onderzoeker die zegt dat het werken met 

de vragenlijst meer dient als diagnose-instrument, het genereert geen 

handelingsalternatieven, daarvoor moeten de docenten zelf reflecteren en bedenken wat 

binnen hun mogelijkheden past. 

 

In de lijn met de opleider en de docent in opleiding zegt ook de onderzoeker dat de 

vragenlijst een begrippenkader geeft om over de interpersoonlijke relatie tussen docent 

en klas te kunnen praten. Hierbij is het opvallend dat het begrippenkader voor een groot 

deel gestuurd wordt door de wetenschap die mogelijk heeft om aan de vragenlijst te 

werken. De onderzoeker vertelde bijvoorbeeld hoe het begrippenkader waarmee gewerkt 

wordt door de loop van tijd is veranderd om bij te kunnen dragen aan een breder 

academisch debat. De consequentie van zulke veranderingen bepaalde door de 

wetenschap is dat ook docenten en lerarenopleiders die met de vragenlijst werken een 

ander begrippenkader zullen gaan gebruiken om over interpersoonlijke processen in de 

klas te praten. In die zin heeft de wetenschap door middel van deze vragenlijst een 

sturende werking richting de onderwijspraktijk. 
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Casus 4. Objectcluster theorie - Modulair werken 

 

Algemene beschrijving van het object 

Het centrale object van deze casusstudie is het concept modulair werken. Dit object is 

een prototype voorbeeld uit het cluster theorie uit de reviewstudie (zie Tabel 1). Het 

theoretisch concept modulair werken stond centraal in het onderzoek van twee 

docentonderzoekers, die begeleid werden door een onderzoeker van de universiteit. Het 

onderzoek is gedurende een schooljaar uitgevoerd op de school van de docenten. De 

school is een Academische Opleidingsschool in het voortgezet onderwijs. De vraag om 

modulair werken te onderzoeken kwam vanuit de school, die modulair werken wilde 

verkennen en mogelijk gaan invoeren en daar de onderbouwing vanuit onderzoek bij kon 

gebruiken. Na het vaststellen van het onderzoeksonderwerp werd de onderzoeker vanuit 

de universiteit bij het project betrokken als procesbegeleider.  

 

Het concept ‘modulair werken’ en de betekenis ervan staat centraal in het onderzoek, er 

is gewerkt aan het concept. “We hebben eerst inderdaad gekeken, wat is nou modulair 

werken? Daar hebben we verschillende bronnen over opgezocht en daaruit een 

theoretisch kader geschreven…(docentonderzoeker).” We hebben deze casusstudie 

gekozen om twee redenen: 1) omdat het een theoretisch concept is, maar uniek omdat 

het geïntroduceerd wordt door de school, 2) de onderzoeker in de samenwerking een 

meer begeleidende rol heeft in plaats van een inhoudelijk sturende rol. 

 

Tabel 17  

Participanten casus Modulair werken 

Achtergrond Type interview 

Docent VO Focusgroep 

Docent VO Focusgroep 

Onderzoeker  Focusgroep 

 

Het theoretisch concept modulair werken hebben we onderzocht door middel van een 

focusgroep met twee docentonderzoekers van de school en een onderzoeker van de 

universiteit. De twee docentonderzoeker representeren in meerdere mate de 

schoolpraktijk en de onderzoeker de wetenschap. 

 

Functies van het object  

Het concept modulair werken was voor alle betrokkenen relatief nieuw. Alle drie waren 

zij gemotiveerd om aan het concept te werken, het object heeft daarmee en 

motiverende functie om in het project aan de onderzoeksvraag, namelijk de betekenis 

van het concept te werken. Het concept motiveerde de docenten omdat ze er in de 

nabije toekomst mee zouden gaan werken in hun werk als docent en omdat het de 

praktische vertaling van het concept een verbetering kan zijn van de lespraktijk. Een 

docent zei bijvoorbeeld tijdens het gesprek: “Wat ik er interessant aan vind is dat het 

maatwerk kan bieden voor leerlingen, een goed onderwijssysteem, iets wat aansluit bij 

de leerling zelf en als dit een optie is dan vind ik dat interessant om te bekijken.” Voor 

de onderzoeker was het begrip aan het begin van het traject voornamelijk nog 

onduidelijk en ze was vooral benieuwd naar de praktische invulling van het begrip. Ze 

zegt hierover: “…de term op zichzelf zegt nog niet zoveel om dan te kijken van wat 
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betekent het nou eigenlijk en hoe kan je het gebruiken binnen de school en misschien 

ook wel voor meerdere scholen uiteindelijk.” Gedurende het interview blijkt dat de 

onderzoeker in mindere mate primair gemotiveerd was om inhoudelijk het concept te 

kaderen, maar vooral gemotiveerd was om met de samenwerking als geheel bezig te 

zijn. De onderzoeker zegt hierover: “omdat ik mij natuurlijk vooral richt op het proces, 

veel meer dan de inhoud van het onderwerp. Dus voor mij is het anders, ik zit natuurlijk 

niet de hele tijd met dat onderwerp.” Dit betekent dat de rol van de onderzoeker in deze 

samenwerking grotendeels gericht was op procesbegeleiding en in mindere mate op 

inhoudelijke sturing. Dit kwam mede omdat de onderzoeker niet direct op basis van 

inhoudelijke expertise op het gebied van modulair werken bij de samenwerking was 

betrokken, maar op basis van kwaliteiten in procesbegeleiding en in 

onderwijswetenschappelijk onderzoek doen. Toch is de inhoudelijke betekenis van het 

concept gedurende het jaar veranderd voor zowel de docentonderzoekers als de 

onderzoeker & procesbegeleider. Voor alle betrokkenen is het een breder begrip 

geworden dan van tevoren bedacht. Omdat de docentonderzoekers zich vooral richtten 

op het inhoudelijk verkennen van het concept modulair werken voelden zij zich na een 

jaar werken expert op het gebied van het concept. De onderzoeker, die in mindere mate 

inhoudelijk aan het begrip heeft gewerkt maar vooral gestuurd heeft op proces, voelde 

zich aan het einde van de samenwerking niet echt expert op het gebied van het concept. 

 

Grensoverbrugging 

Gezien de docentonderzoekers en de onderzoeksbegeleider voorafgaand aan het 

onderzoek allebei weinig wisten van het concept modulair was er niet een sterke 

inhoudelijke grens op gebied van kennis over het concept. In een gezamenlijke en 

horizontale manier van werken zochten de docentonderzoekers en onderzoeker naar 

betekenis van het begrip voor de schoolpraktijk. Dit betekende ook dat de 

docentonderzoekers en onderzoeker samen naar taal zochten om het concept te duiden. 

Omdat de onderzoeker zich vooral richtte op de procesbegeleiding konden de docenten 

grotendeels zelf bepalen welke taal ontwikkeld werd om het concept te duiden.  

 

Ten slotte, omdat de docentonderzoekers al jaren ervaring hadden met het doen van 

onderzoek verliep ook de samenwerking op procesgebied soepel. De onderzoeker had 

meer een achtergrond in dataverzameling en analyse. Maar de docentonderzoekers 

hadden zoveel ervaring in onderzoek doen dat de docentonderzoekers en de 

onderzoekers grotendeels hetzelfde beeld hadden wat er onder praktijkonderzoek 

verstaan wordt, zodat op dat gebied ook weinig grenzen bestonden. Zowel de 

docentonderzoekers als de onderzoeker vonden dat als de school vernieuwingen wilde 

invoeren dat zou moeten gebeuren op basis van onderzoek.  
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Cross-case bevindingen 

Door middel van de casus studies hebben we verkend hoeverre en op welke manieren 

het werken met of aan objecten verschilt voor verschillende betrokkenen en over tijd.  

De casus van de website laat zien dat hetzelfde object in verschillende contexten 

gelijktijdig een andere functie kan hebben. Binnen de context van de universiteit werken 

meerdere disciplines samen aan een voor hun gedeeld object. Dit leidt tot inzicht in hoe 

de eigen academische discipline verschilt van anderen. Dit leidt tegelijkertijd ook tot 

grensoverbrugging omdat men uiteindelijk samen probeert inhoud en didactiek te 

integreren in lesplannen die op de website geplaatst moeten worden. De website is 

echter opgezet als grensobject, met als doel wetenschappelijke kennis te vertalen zodat 

docenten daarmee kunnen werken. De vertaling naar de verschillende schoolpraktijken 

werkt nog niet optimaal, omdat docenten hun eigen context nog onvoldoende herkennen 

en het object voor hen dus geen betekenis krijgt. 

In de casus Data in de school functioneren de leerling data als boundary object. Vanuit 

hun eigen perspectief kijken en gebruiken de docenten en de onderzoeker de 

leerlinggegevens, die gestold en gestandaardiseerd opgeslagen worden. Ook in deze 

casus is sprake van identificatie omdat beide praktijken door te werken met de data zich 

bewust worden van hun eigen perspectief op data. Er is ook sprake van 

grensoverbrugging omdat men gaandeweg taal voor data-analyse gaat gebruiken (bijv. 

standaarddeviatie), maar er blijven ook grenzen bestaan tussen beide praktijken. 

De casus van de vragenlijst laat ook het verschillende gebruik van eenzelfde object zien. 

De docent-in-opleiding en lerarenopleider zijn enthousiast over het werken met de 

vragenlijst omdat die het voor hen mogelijk maakt om een complex fenomeen, namelijk 

docent leerlingrelaties, vanuit een relevant wetenschappelijk perspectief te beschrijven 

en te begrijpen. De docent merkt hierbij wel op dat alleen werken met dit object niet 

direct leidt tot ander gedrag, omdat de inzichten die uit de vragenlijst volgen nog een 

extra vertaalslag nodig hebben richting handelingsalternatieven. De onderzoeker werkt 

zowel aan de verdere ontwikkeling van de vragenlijst (met andere onderzoekers met wie 

hij dit object deelt) en met de vragenlijst, als hij de met de vragenlijst verkregen 

gegevens over docent-leerling interacties analyseert. 

In de casus modulair werken wordt ook zowel aan als met het centrale (conceptuele) 

object gewerkt. De docenten werken aan het uitdenken van het concept modulair 

werken, en denken tegelijkertijd na over hoe andere docenten buiten de context van de 

samenwerking met het concept kunnen gaan werken. De betrokken onderzoeker werkt 

mee aan het verkennen van de betekenis van het concept, maar ze ziet dit niet als haar 

kerntaak, omdat voor haar eigenlijk een ander object centraal staat, namelijk de 

samenwerking. Daarmee wordt het object modulair werken meer naar een object 

waarmee ze werkt om het onderzoeksproces goed te begeleiden. Dit heeft ook zijn 

weerslag op het eigenaarschap over het object; de docenten voelen zich eigenaar en 

uiteindelijk expert op het gebied van modulair werken, de onderzoeker minder. 
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Deel III Algemene conclusies 

 

Er is steeds meer aandacht en subsidies voor samenwerkingen tussen professionals uit 

de onderwijspraktijk en onderzoek, met hoge verwachtingen over de uitkomsten. De 

literatuur en het publieke domein kent vele beschrijvingen van succesvolle 

samenwerking. In het ontrafelen van waarom en wanneer zulke samenwerkingen 

succesvol zijn in het overbruggen van de grens tussen onderwijs en onderzoek kijken we 

vaak allereerst naar de structurele voorwaarden waaronder samenwerkingen al dan niet 

van de grond komen en is er aandacht voor de interactie tussen deelnemers en de rol 

die bepaalde personen kunnen vervullen in het overbruggen van grenzen. Weinig tot 

geen aandacht is er voor de dingen waaraan of waarmee gewerkt wordt, terwijl we uit 

andere disciplines weten dat objecten kunnen bijdragen aan het overbruggen van 

grenzen (Akkerman & Bakker, 2011; Nicolini et al., 2012). In dit case-report hebben we 

onderzocht hoe objecten kunnen bijdragen aan grensoverbrugging in samenwerkingen 

tussen onderwijspraktijk en onderzoek. 

Op basis van de kwalitatieve inhoudsanalyse van 49 internationale (Deel I) en 4 

nationale (Deel II) casussen, kunnen we bevestigen dat er in elke samenwerking met en 

aan een of meerdere objecten gewerkt wordt. De geïdentificeerde objecten in de 

internationale literatuur en de 4 centrale objecten in de nationale casussen hebben we 

geclusterd op wat de objecten (beogen te) representeren; 1) probleemstelling, 2) 

curriculum, 3) lespraktijk, 4) de leerling, 5) theorie, 6) instrumenten, 7) valorisatie, 8) 

samenwerking.  

Wanneer er met objecten gewerkt wordt die de lespraktijk (bijv. opname), leerling (bijv. 

opdracht), theorie (bijv. artikel) representeren, of meetinstrumenten zijn, zien we dat 

vaak eerst verschillen en grenzen tussen praktijken zichtbaar(der) worden, maar dat 

deze gaandeweg vervagen. Dit mede omdat er om met deze objecten samen te werken 

er gemeenschappelijke taal nodig is. Het object waarmee gewerkt wordt, bepaalt voor 

een deel de taal waarin over het object gesproken wordt, wie die al spreekt en wie die 

moet leren. In de casus-studie data-gestuurd werken analyseren de docent en 

onderzoeker samen data, maar de abstracte en technische taal die de onderzoeker 

gebruikt, creëert in dit geval in eerste instantie ook een grens. Een soortgelijk 

mechanisme zien we bij de objecten uit het cluster theorie, welke ook abstracte taal 

bevatten, die niet iedereen onmiddellijk eigen is. Echter, het eigen maken van de bij een 

object horende taal zorgt voor herkenning, door woorden te geven aan iets bekends 

kunnen grenzen overbrugd worden. Bijvoorbeeld de vragenlijst over docent-leerling 

relaties vertaalt wetenschappelijke kennis die docenten kunnen gebruiken om hun eigen 

praktijk anders te begrijpen, wat motiverend werkt. 

Echter, de casus-studie van de website laat zien dat vertalen van wetenschappelijke 

kennis door een (grens)object niet altijd goed lukt. Hier vinden de betrokken docenten 

de vertaling van wetenschappelijke kennis niet voldoende aansluiten bij hun eigen 

context, waarmee de grens tussen beide praktijken juist versterkt wordt. Hierin speelt 

mogelijk een rol dat docenten zelf de website niet aan kunnen passen. Meer algemeen 

zien we dat de onveranderlijkheid van objecten, met name bij het cluster instrumenten, 

maar ook theorie, grenzen kan opwerpen. Deze onveranderlijkheid is technisch 

(bijvoorbeeld gemaakte programmeerkeuzes), maar ook epistemologisch (bijvoorbeeld 

wanneer onderzoekers geen wijzigingen willen maken vanwege vergelijkbaarheid). 
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Als een object op verschillende, maar voor beide praktijken relevante manier(en) te 

gebruiken is, hoeft de onveranderlijkheid geen grenservaringen op te leveren. 

Bijvoorbeeld wanneer een docent kan een videopname van zijn lespraktijk gebruikt voor 

gebruiken voor reflectie en een onderzoeker voor onderzoek. Dit komt overeen met de 

flexibiliteit in interpretatie die in de literatuur over grensobjecten wordt beschreven 

(Star, 2010). 

Wanneer er aan objecten uit de clusters probleemstelling, curriculum, samenwerking en 

valorisatie gewerkt wordt, werkt dit vaak motiverend en creëert het eigenaarschap voor 

alle betrokkenen, het wordt echt een gedeeld object. Dit geldt in sterke mate voor 

curriculumobjecten, omdat die direct ingezet worden in de onderwijspraktijk. Echter, 

wanneer er samen aan iets (nieuws) gewerkt wordt, worden er eerst vaak juist meer 

grenzen zichtbaar, omdat in interactie met een andere praktijk, de eigen taal, 

opvattingen en expertise explicieter worden. Deze grenservaringen hoeven dus niet 

noodzakelijkerwijs als signaal gezien te worden dat er iets mis gaat in de samenwerking. 

Bij de objecten waar aan gewerkt wordt lijkt er vooraf aan de samenwerking door de 

onderzoekers al nagedacht te zijn over overbrugging, met name in de clusters 

probleemstelling en samenwerking. Vaak is er in de samenwerkingen heel bewust voor 

gekozen om ruimte te laten, zodat gezamenlijk aan deze objecten gewerkt kan. Dit lijkt 

beter te werken als docenten en onderzoekers complementaire, of in ieder geval 

verschillende expertise hebben, anders heeft het samen werken aan een object weinig 

meerwaarde. Echter, ruimte om invulling te geven aan een object lijkt niet noodzakelijk 

voor motivatie. Bijvoorbeeld bij het werken aan een probleemstelling, zien we dat 

docenten ook gemotiveerd kunnen werken aan een gegeven onderzoeksvraag omdat ze 

hierdoor bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan groter wetenschappelijk debat.  

 
Discussie 

Door de rijkheid van de casussen samen te vatten, kan de indruk gewekt worden dat er 

alleen aan of met een object kan worden. We zien echter zowel in de internationale als 

de nationale casussen dat hoe er aan of met een object gewerkt wordt allereerst 

verandert over tijd. In sommige gevallen wordt er eerst aan het object gewerkt en 

vervolgens met het object. Dit betekent vaak dat er een bepaalde mate van 

overeenstemming is bereikt over het gebruik van het object. Als we kijken naar objecten 

waar eerst met gewerkt wordt en later aan, dan is er vaak iets aan de hand met het 

object wat aandacht behoeft. Dit geldt met name voor samenwerking, welke pas 

gezamenlijk geobjectiveerd wordt als het niet naar wens loopt. 

We zien ook dat er verschillende perspectieven op het object naast elkaar kunnen 

bestaan. Dit betekent dat er tegelijkertijd zowel met als aan met het object gewerkt 

wordt, wat allereerst afhankelijk lijkt van de context. Bijvoorbeeld, in de casus-studie 

van de website wordt er op universiteit aan de website gewerkt en is het tegelijkertijd 

(bedoeld als) een grensobject waar docenten in de onderwijspraktijk mee kunnen 

werken. In dit specifieke geval functioneert de website goed als gedeeld object binnen 

de universiteit, maar minder goed als grensobject naar de onderwijspraktijk. Eenzelfde 

persoon kan ook op verschillende manieren aan of met een object werken. In de casus-

studie van de vragenlijst werkt de onderzoeker zowel aan als met de vragenlijst, 

afhankelijk van de aard van zijn werkzaamheden (onderzoek of opleider). De casusstudie 

over het concept laat zien dat zien dat gebruik ook afhankelijk is van iemands 
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inhoudelijke focus. Als de onderzoeker zich richt op de inhoud, werkt ze aan het object, 

richt ze zich meer op de samenwerking, dan werkt ze met het object. Of er dus aan of 

met een object gewerkt wordt is dus niet een eigenschap van het object zelf, maar van 

hoe het object gebruikt wordt. Dit betekent dat hetzelfde object zowel grenzen kan 

overbruggen als kan versterken. 

Beperkingen  

Onze zoekopdracht was gericht op het vinden van kwalitatief goede en rijke 

beschrijvingen van samenwerkingen, waarin de perspectieven van beide praktijken op 

basis van empirische gegevens belicht werden. Door samenwerking (en synoniemen) als 

zoekterm te gebruiken hebben we alleen casussen geanalyseerd welke de auteur zelf als 

samenwerking heeft getypeerd. Hierdoor hebben we wellicht minder voorbeelden waarin 

docenten en onderzoeker met een object gewerkt hebben, omdat dit minder vaak als 

samenwerking gekarakteriseerd wordt. Om het gebruik van de objecten in detail te 

kunnen bekijken zijn studies met kwalitatieve gegevens noodzakelijk. Dit brengt ook een 

zekere bias voor een meer kwalitatief paradigma met zich mee, welke wellicht een 

andere, meer responsieve kijk (bijv. Kershner & Hargreaves, 2012) op samenwerking 

vooropstellen. 

In onze analyse liepen we aan tegen het feit dat in geen van de artikelen objecten 

centraal stonden. Het vergelijken van het gebruik van objecten in verschillende casussen 

werd bemoeilijkt doordat we afhankelijk waren van de beschrijving van de auteurs, die 

het werken met of aan objecten soms heel rijk en soms meer terloops beschreven. In de 

casus-studies konden we de objecten wel centraal stellen en deze zijn dan ook een 

belangrijke aanvulling op de bestaande literatuur. 

De keuze om ons te richten op peer-reviewed literatuur levert ook een bias op, omdat de 

artikelen bijna altijd door de onderzoekers geschreven zijn. Hoe er samen met of aan 

een object gewerkt is, wordt dus altijd door de bril van de onderzoeker beschreven, zelfs 

wanneer het perspectief van de docent centraal staat. Het opnemen van grijze literatuur 

had wellicht het perspectief van de onderwijspraktijk beter kunnen vertegenwoordigen.  

Echter, dit type literatuur is moeilijk systematisch te doorzoeken en er bestaat geen 

kwaliteitscheck voor, waardoor de inclusie wat arbitrair zou worden. Het perspectief van 

de onderwijspraktijk en hoe dat mogelijk verschilt van dat van de onderzoeker, stond 

wel centraal in de casus-studies. Echter, met de casus-studies hebben we slechts een 

aantal objectclusters nader kunnen onderzoeken met een groepsinterview. In 

vervolgonderzoek zouden we graag ook de andere objectclusters, op meerdere 

momenten in kaart brengen en daarbij meerdere data-bronnen willen gebruiken.  

Ten slotte, in dit rapport spreken we over grenzen tussen de onderwijspraktijk en 

onderzoek. Het bestaan van verschillen tussen deze praktijken en daaruit voortvloeiende 

grenzen wordt keer op keer aangetoond door wetenschappelijk onderzoek (zie 

bijvoorbeeld Ball, 1995; Bartels, 2003; Broekkamp & Hout-Wolters, 2007; Tyler, 2009). 

Een nuance is echter op zijn plaats, omdat er onderzoekers zijn die in de 

onderwijspraktijk werken en er docenten zijn die ook onderzoek doen. Het lijkt erop dat 

juist deze mensen flexibel met objecten omgaan en daarmee grenzen kunnen 

overbruggen. De auteurs van de gereviewde artikelen wijzen hier ook op, bijvoorbeeld 

wanneer gezamenlijk theorie ontwikkeld wordt dat “[i]t was perhaps less of a leap for 

these individuals than for the typical teacher (Hennessy & Deaney, 2009, p. 10; nadruk 

toegevoegd).” 
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Aanbevelingen voor samenwerken 

Op basis van onze bevindingen doen we een aantal aanbevelingen voor lopende en 

toekomstige samenwerkingen tussen onderwijspraktijk en wetenschap. 

Allereerst is het belangrijk bewust te worden van welke objecten op welke manier(en) 

door welke personen gebruikt worden in de samenwerking en of dit gebruik overeenkomt 

met ieders verwachtingen en wensen. Om hierop te reflecteren hebben we een 

instrument ontwikkeld om gezamenlijk op het gebruik van objecten in lopende en 

aankomende samenwerkingen te reflecteren (zie Deel IV Objecten identificeren). 

Voor samenwerkingen die starten raden wij aan vooraf na te denken over welke objecten 

wanneer, waar en met welk doel geïntroduceerd worden. Voor een aantal objecten zoals 

het samen formuleren van een onderzoeksvraag of het samenwerken aan 

onderwijsmateriaal lijkt er al een bepaalde realisatie te zijn dat het samenwerken aan 

deze objecten kan bijdragen aan grensoverbrugging.Als het gaat om het werken met 

theorie en of een vragenlijst, vaak objecten die geïntroduceerd worden vanuit de 

wetenschap, lijkt de realisatie dat deze impact hebben op samenwerking er minder te 

zijn. Echter, deze objecten representeren vaak een bepaalde sociaal-culturele en 

epistemologische praktijk met een eigen taal en gewoonten, daarmee kunnen ze ook een 

grens opwerpen. Toch kan het werken met of aan deze objecten ook leiden tot 

grensoverbrugging, maar hebben deze objecten door hun abstracte karakter vaak meer 

vertaling nodig naar de onderwijspraktijk dan objecten die op zichzelf een representatie 

zijn van het onderwijs, zoals een video van een les. 

In lijn met het bovenstaande is het belangrijk om vooraf na te denken in hoeverre een 

bepaald object mag of kan veranderen gedurende de samenwerking. Objecten die aan 

het begin van de samenwerking al dan niet vluchtig zijn geïntroduceerd, maar als 

kenmerk hebben dat ze technisch niet kunnen of epistemologisch niet mogen 

veranderen, kunnen grote impact hebben op de verdere samenwerking. 

Vervolgens, in de literatuur wordt er gewoonlijk een voorkeur geuit voor het 

samenwerken aan (gedeelde) objecten, uit oogpunt van motivatie en eigenaarschap, en 

de mogelijkheid van verrijking door complementaire expertise. Echter, afhankelijk van 

het doel, kan samen werken met (grens)objecten minstens even motiverend en 

daarnaast ook tijdbesparend werken. 

Ten slotte, verschillende objecten laten verschillende grenzen zien of leiden tot andere 

vormen van grensoverbrugging. Zo laat het samen formuleren van een probleemstelling 

grenzen zien tussen (onderzoeks)doelen en het samen werken aan curriculum maakt 

verschillende visies op didactiek zichtbaar. De keuze om een bepaald object centraal te 

stellen in samenwerkingen, maar ook in bijvoorbeeld subsidieaanvragen, maakt dus 

bepaalde grenzen en daaruit voortvloeiende ontwikkeling aannemelijk en kan dus 

weloverwogen worden. 
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Deel IV Objecten identificeren  

 

(SAMEN) WERKEN AAN EN MET OBJECTEN IN EEN ONDERWIJS-
ONDERZOEKSAMENWERKING 

 
Introductie instrument 
Deze leidraad is bedoeld om stil te staan bij de objecten waar jullie in het samenwerkingsproject aan 
of mee werken. Er wordt vaak impliciet en onbewust met objecten gewerkt. Dit instrument kan jullie 
helpen om expliciet aandacht te besteden aan met welke objecten jullie willen werken en wat de 
keuze voor deze objecten kan betekenen voor de samenwerking. Hieronder staan een aantal vragen 
die jullie met elkaar kunnen bespreken vooraf, tijdens, en na afloop van de samenwerking.   
 
Het kan zijn dat jullie nog geen antwoord hebben op alle vragen, dat is niet erg. Ze kunnen je aan het 
denken zetten of bewust maken van de soms impliciete processen rondom het werken aan of met 
objecten. Later in het project zijn de vragen misschien wel te beantwoorden. Als de vragen wel 
beantwoord kunnen worden, is de kans groot dat jullie antwoorden veranderen over tijd. Jullie gaan 
waarschijnlijk na verloop van tijd anders aankijken tegen de objecten wat de samenwerking kan 
beïnvloeden. Het is dus interessant en relevant om de vragen meerdere keren met elkaar te 
bespreken. 
 
Wat is een object?  
Iets (een concept of fysiek artefact) waar mensen aan of mee werken gedurende de samenwerking. 
In samenwerkingen tussen onderwijspraktijk en onderzoek wordt altijd gewerkt aan een object, 
bijvoorbeeld een praktijkprobleem, een onderzoeksvraag of een didactiek. In samenwerkingen 
tussen onderwijspraktijk en onderzoek wordt altijd gewerkt met een of meerdere objecten als 
bijvoorbeeld met subsidieaanvragen, lesplannen of leerlingresultaten (zie hieronder acht clusters 
met bijbehorende voorbeelden van objecten die voorkomen in samenwerkingen). 
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(SAMEN) WERKEN AAN EN MET OBJECTEN IN EEN ONDERWIJS-ONDERZOEKSAMENWERKING 

Doelen               Vragen om samen te bespreken: 

Identificeren van objecten 

 

Kijk voor inspiratie naar de figuur 

met 8 objectsoorten. 

▪ Aan welke objecten werken we? En waarom? 
▪ Met welke objecten werken we? 
▪ Waar willen we aan en mee werken? 

Inventariseren van relaties ten 

opzichte van het object  

▪ Wie werkt er aan of met het object? En waarom? 
▪ Wie bedenkt waar aan of mee gewerkt wordt? 

Erkennen van verschillende 

expertise 

▪ Wie zal er aan het object werken op welke manier?  
▪ Wie brengt welke expertise mee in het werken aan 

een object? 

Hoe effectief is het werken aan / 

of met het object?  

▪ Wie gaat het object waar aan gewerkt wordt 
gebruiken? En op welke manier? 

Gemeenschappelijke taal creëren  ▪ Zijn er nog concepten of processen waar we mee 
werken die nog niet benoemd zijn?  

▪ Zijn er objecten/processen die we anders noemen 
maar die wel hetzelfde zijn? 

Veranderlijkheid van het object  ▪ Mag het object veranderen gedurende het proces? 
▪ Wanneer wel en wanneer niet? 

Grensoverbrugging  ▪ Hoe kan het object erbij helpen om iets over jezelf 
of over de ander te leren?  

▪ Vooraf: waar over willen we van elkaar leren (visie, 
expertise, werkwijze, etc.)? 

Lacunes ▪ Zijn er nog objecten die er nog niet zijn maar die wel 
zouden kunnen helpen in de samenwerking? 

 
 

Voorbeeld: aantekeningen van lesbezoeken 
Een onderzoekster bedenkt om aantekeningen te maken van lesbezoeken van de docenten. Het 
doel van dit object (de aantekeningen) was om data te verzamelen over de onderwijspraktijk. Na de 
eerste weken van de samenwerking presenteert zij de aantekeningen aan de docenten. Terwijl de 
onderzoekster de aantekeningen gebruikt om onderzoek te doen gebruiken de docenten de 
aantekeningen om te reflecteren op hun onderwijspraktijk. De aantekeningen zelf veranderen niet 
na verloop van tijd. Nieuwe lesbezoeken werden gepland en nieuwe aantekeningen werden 
gemaakt. Door te werken met de aantekeningen werden de docenten bewust van hun gedrag 
tijdens lessen. Door discussies met de onderzoekster over de aantekeningen zagen de docenten hun 
eigen praktijk door de ogen/kennis van de onderzoekster. Daarnaast heeft de onderzoekster door 
deze discussies een dieper inzicht gekregen in de gedachten van de docenten over de 
aantekeningen en hun lessen. 
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Bijlage Aandachtspunten voor gespreksleider 
 
Algemene aandachtspunten  

- Zorg ervoor dat iedereen in de samenwerking weet wat er conceptueel met objecten 
bedoeld wordt. Het identificeren van objecten helpt hierbij (vraag 1).  

- De groep of gespreksleider kan een selectie van de vragen maken om vooraf, tijdens 
en na de samenwerking te beantwoorden.  

- Belangrijk is dat de perspectieven/meningen van de verschillende aanwezigen 
geëxpliciteerd worden, het is een opbrengst als blijkt dat mensen ergens hetzelfde of 
verschillend over denken. 

- Zorg ervoor dat verschillende mensen hun eigen mening/perspectief expliciteren.  
- Vraag naar het ‘waarom’ achter de antwoorden. Bijv. Waarom willen mensen op een 

bepaalde manier werken aan een object? Of waarom moet het object wel/niet 
veranderen gedurende het project? Deze antwoorden kunnen gerelateerd worden 
aan de projectdoelen en de persoonlijke doelen van betrokkenen. 

- Er zijn geen goede of foute antwoorden op de vragen, het gaat om het samen 
bespreken van de objecten. Hoe daar in het project mee wordt omgegaan is 
afhankelijk van het doel van het object. 

 
 
Op de volgende pagina’s staan ook nog aandachtspunten per gespreksthema.
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Vragen + uitleg gespreksleider: (SAMEN) WERKEN AAN EN MET OBJECTEN IN EEN ONDERWIJS-
ONDERZOEKSAMENWERKING 
Doelen               Vragen om samen te 

bespreken: 
Uitleg voor gespreksleider 

Identificeren van 

objecten. 

 

 

▪ Aan welke objecten 
werken we? En 
waarom? 

▪ Met welke objecten 
werken we? 

▪ Waar willen we aan 
werken?  

▪ Waar willen we mee 
werken? 

 

Doel van deze vragen is het 

identificeren van objecten die beoogd 

zijn en waar met elkaar over gepraat 

is, maar ook objecten die er ‘gewoon’ 

al zijn. Kijk voor inspiratie naar de 

figuur met 8 objectsoorten. 

 

* zie ook pagina 14 in het rapport 

Inventariseren van 

relaties ten opzichte 

van het object.  

▪ Wie werkt er aan of 
met het object? En 
waarom? 

▪ Wie bedenkt waar aan 
of mee gewerkt wordt? 

Werkt iedereen aan het object die er 

aan zou willen/moeten werken? Voor 

eigenaarschap lijkt ergens aan 

werken belangrijk (maar niet 

noodzakelijk), maar ergens mee 

werken kan tijdbesparend zijn. 

* zie ook pagina 53, alinea 5 

Erkennen van 

verschillende 

expertise. 

▪ Wie zal er aan het 
object werken op welke 
manier?  

▪ En waarom willen we 
dit?  

▪ Wie brengt welke 
expertise mee in het 
werken aan een object? 

Erkennen van verschillende 

expertises van betrokkenen. Hoe 

kunnen expertises elkaar aanvullen? 

Wie is waar goed in, wie wil wat 

leren? Op basis van antwoorden kan 

manier van samenwerken aan/met 

objecten afgestemd worden. 

* zie ook pagina 42-44  

Hoe effectief is het 

aan / of mee werken 

met het object?  

▪ Wie gaat er hoe met 
het object werken 
tijdens en na de 
samenwerking?  

▪ Op welke manier 
gebruik je het object? 

Mensen hebben verschillende 

interpretaties en manier om het 

object te gebruiken. Ziet men hoe 

deze interpretaties en manieren van 

gebruik verschillend of hetzelfde zijn 

(Star, 2010)? Voldoet het object in de 

huidige vorm aan de manieren van 

gebruik? Waarom wel/niet? 

* zie ook pagina 47-48  

Gemeenschappelijke 

taal creëren  

▪ Zijn er nog concepten of 
processen waar we mee 
werken die nog niet 
benoemd zijn?  

▪ Zijn er 
objecten/processen die 
we anders noemen 
maar die wel hetzelfde 
zijn? 

Hier is het van belang om erachter te 

komen of er dingen zijn waar 

aanwezigen andere woorden voor 

gebruiken voor iets dat hetzelfde is.   

* zie ook pagina 52, alinea 3 en p. 55 

alinea 4 
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Veranderlijkheid van 

het object.  

▪ Mag het object 
veranderen gedurende 
het proces? Wanneer 
wel en wanneer niet? 
Waarom?  

Soms is het noodzakelijk om het 

object aan te passen zodat alle 

betrokkenen er mee of aan 

kunnen/willen werken. Soms is het 

onmogelijk of onnodig om het object 

te veranderen.  

* zie ook pagina 52, alinea 4 

Grensoverbrugging  ▪ Hoe kan het object erbij 
helpen om iets over 
jezelf of over de ander 
te leren?  

▪ Vooraf: waar over 
willen we van elkaar 
leren? (visie, expertise, 
werkwijze, etc.) 

Door in samenwerking met of aan 

objecten te werken kunnen 

betrokkenen veel van elkaar leren 

door verschillen in bijvoorbeeld 

opvattingen van elkaar te bespreken 

(zie leermechanismen 

grensoverbrugging van Akkerman en 

Bakker, 2011). De keuze voor een 

object kan van invloed zijn op de 

inhoud van de grensoverbrugging. 

Bijv. het samen formuleren van een 

onderzoeksvraag maakt verschillen in 

belangen en interesses zichtbaar. Een 

ander object kan andere verschillen 

tussen betrokkenen zichtbaar maken. 

* zie ook Tabel 10 op pagina 38  

Lacunes ▪ Zijn er nog objecten die 
er nog niet zijn, maar 
die wel zouden kunnen 
helpen in de 
samenwerking? 

Verschillende objecten laten 

verschillende grenzen zien of leiden 

tot andere vormen van 

grensoverbrugging. De keuze om een 

bepaald object centraal te stellen in 

samenwerkingen maakt dus bepaalde 

grenzen zichtbaar of maakt bepaalde 

grenzen makkelijker te overbruggen.  

* zie ook pagina 52  
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Bijlagen  

Bijlage A: Interviewprotocol voor casusstudies 

 

THEMA & CONCEPT  VOORBEELD VRAGEN EN DOORVRAGEN 

INTRODUCTIE & OBJECT 

CONCRETISEREN 

 

Ik heb hier een place-mat. In het midden heb ik 

[object] geschreven. Schrijf op je eigen stukje van de 

flap associaties die de term bij jou oproepen.  

 

VERKENNING FUNCTIES 

VAN HET OBJECT (EN 

MOGELIJKE GRENZEN & 

GRENSOVERBRUGGING)  

 

Hoe hebben jullie aan of met [dit object] gewerkt?  

Kun je iets vertellen hoe jij met/aan x gewerkt hebt? 

INFRASTRUCTUUR VAN DE 

SAMENWERKING 

Hoe vaak werk(te) je aan x?  

Waar kwamen jullie samen/ Wat deden jullie dan? 

 

EIGENAARSCHAP EN 

MOGELIJKE 

GRENSOVERBRUGGING   

 

 

Wie heeft dit x geïntroduceerd? 

* Is dat samen gedaan?  

* Hoe is het ontstaan?  

* Waarom doen jullie dit (i.e.: in wiens belang?)? 

 

INDIVIDUELE RELATIE TOT 

OBJECT  

 

 

In hoeverre was je zelf gemotiveerd om hieraan of 

mee te werken?  

* Waarom deed je mee? 

* Wat dacht je eruit te halen? 

* Is dat ook gelukt tot nu toe? 

 

Wat was voor jou tijdens het werken aan of met [dit 

object] het meest betekenisvol?  

 

ANDERE OBJECTEN 

INVENTARISEREN 

Wat heeft jullie geholpen om aan of met [dit object] 

te werken? 

 

TEMPORALITEIT Heeft [dit object] de gehele samenwerking centraal 

gestaan?  

Kun je bepaalde belangrijke of kritische momenten 

herinneren?  

Zijn jullie ideeën over [dit object] veranderd over tijd?  

 

 AFSLUITING Zijn er nog belangrijke dingen niet aan bod gekomen? 
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Bijlage B: Tabel 18 Doel van de samenwerking en gevonden objecten per artikel reviewstudie 

Artikel Objecten per artikel  

Adamson & Walker, 2011 Probleemstelling: a topic and an object of learning 

Leerlingperspectief: test results and interviews English personal pronouns (the students’ 

mistakes”) 

Instrument: pre-test and revised pre-test 

Curriculum: text Curriculum: lesson plan & leertekst “Mary had a little lamb” 

Theorie: variation theory 

Barnett et al., 2010 Samenwerking: collaborative language 
Samenwerking: language of collaboration 

Bencze & Hodson, 1999 Theorie: framework for science teaching 

Lespraktijk: recorded lesson observations 

Curriculum: materials for teaching 

Samenwerking: communication data and analysis 

Bronstein et al., 2012 Probleemstelling: goals and objectives 

Leerlingperspectief: results of child-assessments 

Samenwerking: project plan 

Buxton et al., 2013 Probleemstelling: school improvement plan 

Curriculum: lesson starter activities 
Lespraktijk: classroom observations 

Leerlingperspectief: written assessments of students 

Theorie: LISELL pedagogical model 

Carbone, & Reynolds, 2013 Probleemstelling: goal 

Theorie: literacy theory 

Leerlingperspectief: students’ literacies 

Chandler-Olcott & Hinchman, 

2015 

Curriculum: integrated curriculum (ELA & social studies); tasks 

Theorie: study about decoding instruction 

Cole, & Knowles, 1993 Lespraktijk: observation 
Valorisatie: research report 

Curwood, 2013 Probleemstelling: mission statement 

Leerlingperspectief: student work 

Drayton & Falk, 2006 Probleemstelling: real world problem; question to be investigated 

Instrument: research equipment 

Valorisatie: presentation 

Samenwerking: collaborative plan or contract project; structure 

Englert, & Tarrant, 1995 Probleemstelling: mutually defined goal 

Curriculum: procedure for partner reading 
Lespraktijk: video of exemplary teaching; teacher stories 

Leerlingperspectief: students’ performance 

Theorie: principles for effective instruction 

Samenwerking: role descriptions 

Fallona, & Johnson, 2002 Probleemstelling: mutually defined goal  

Video recordings of teaching 

Lespraktijk: video recording of teaching 



     

70 
 

Valorisatie: research report 

Samenwerking: audio transcripts of interaction 

Frankham & Howes, 2006 Probleemstelling: starting points; agenda 

Leerlingperspectief: what children have said in the interviews 
Instrument: survey for parents 

González Alfaya et al., 2017 Leerlingperspectief: childrens’ drawings 

Curriculum: materials for project work 

Goodnough, 2004 Probleemstelling: problem; research question 

Curriculum: lesson plan 

Theorie: constructivism 

Valorisatie: presentatie 

Goodnough, 2014 Probleemstelling: topic; esearch question 

Leerlingperspectief: survey data 
Theorie: method and language of action research 

Samenwerking: agenda for team meetings 

Goodyear, & Casey, 2015 Curriculum: lesson plans 

Lespraktijk: teacher observations 

Leerlingperspectief: focus group data students 

Theorie: cooperative learning model 

Valorisatie: publication 

Samenwerking: professional learning meetings 

Hedges, 2010 Probleemstelling: topics; research agenda 
Lespraktijk: field notes” 

Theorie: funds of knowledge; wait time 

Hennessy et al., 2011 Lespraktijk: lesson were videoed 

Theorie: research literature; Intermediate theory of dialogical teaching 

Samenwerking: guidelines for our interactions with teachers 

Hennessy & Deaney, 2009 Lespraktijk: videoed lesson activities and interactions; narrative account of videos” 

Theorie: terminology of social science; list of theories and central concepts 

Instrument: coding scheme 

Valorisatie: Cd-rom 

Samenwerking: recordings of collaborative meetings 

Ho &Tan, 2013 Lespraktijk: video-recording 

Hunter, 2010 Lespraktijk: videotaped classroom observations  

Theorie: communication and participation framework: research articles 

Samenwerking: community of mathematical inquiry 

Jung & Brady, 2016 Curriculum: modeling tasks 

Leerlingperspectief: students’ assignments 

Theorie: principes voor designing activities for teachers 

Instrument: observation list 

Samenwerking: narrative about the collaboration 

Kamberelis & de la Luna, 1998 Probleemstelling: goals of the research 

Curriculum: language arts lessons 

Lespraktijk: videotaped of classroom events 

Leerlingperspectief: fourth-grade professionals 
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Valorisatie: conference presentation 

Kong, 2014 Curriculum: writing activities 

Leerlingperspectief: students’ writing 

Theorie: pedagogical framework 

Lawton-Sticklor & Bodamer, 

2016 

Probleemstelling: our research question 

Curriculum: ecology unit 

Lespraktijk: video recording of class 

Leerlingperspectief: students’ experiences 

Theorie: literature 

Samenwerking: meeting data; unstructured thought partner spaces 

Males, Otten, & Herbel-

Eisenmann, 2010 

Lespraktijk: video tape of classroom practice 

Theorie: readings 

Matuk, Gerard, Lim-Breitbart, & 
Linn, 2016 

Curriculum: mock-up of design 

Miller & Martens, 1990 Valorisatie: book with narratives about first three years of collaboration 

Morton, 2005 Curriculum: writing workshop; unit on animals 

Lespraktijk: (transcriptions of) observations 

Leerlingperspectief: children’s written work 

Samenwerking: models of co-teaching 

Nelson, 2005 Curriculum: unit on biology; unit on geochemistry; unit on force 

Leerlingperspectief: student products 

Nygaard & Saltz, 2010 Curriculum: intervention against student drinking 
Leerlingperspectief: data of a student survey 

Samenwerking: channels of communication 

Olin & Ingerman, 2016 Leerlingperspectief: results of pre-test 

Theorie: didactic models 

Samenwerking: want list for collaboration 

Postholm, 2008 Probleemstelling: research question; thesis question 

Theorie: learning strategies and meta cognition 

Samenwerking: project application 

Postholm, 2009 Probleemstelling: question 

Curriculum: lesson plan  
Leerlingperspectief: data material 

Theorie: theory; self-regulated learning; expansive learning circle 

Samenwerking: form of reflection dialogues 

Potari et al., 2010 Probleemstelling: research agenda 

Lespraktijk: transcribed lessons 

Valorisatie: masters thesis 

Samenwerking: the collaboration 

Rahm et al., 2003 Samenwerking: scientist-led model of the partnership 

Rickinson et al., 2004 Probleemstelling: project aim 
Lespraktijk: practitioner case studies 

Valorisatie: user review 

Rust, 2017 Curriculum: pedagogical design 

Lespraktijk: analysis of teacher planning decisions 
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Sallis, 2014 Curriculum: ethnodramatic script for a play 

Sconiers, & Rosiek, 2000 Valorisatie: case study 

Samenwerking: conversational structures 

Snyder, 1992 Probleemstelling: agenda 
Curriculum: writing program 

Leerlingperspectief: student texts 

Valorisatie: research paper 

Samenwerking: collaboration 

Somekh, 1994 Valorisatie: newsletter 

Stagg Peterson, 2012 Probleemstelling: research theme 

Curriculum: learning activities to stimulate language 

Leerlingperspectief: data 

Theorie: book on language learning 
Instrument: standardized tests; assessment tools 

Valorisatie: research report 

Towndrow, 2008 Curriculum: pendulum task; pressure task 

Lespraktijk: video footage 

Leerlingperspectief: student decision-making 

Turner, Warzon, & Christensen, 

2011 

Curriculum: strategy sheet for teachers; lesson plan 

Lespraktijk: video segments 

Theorie: motivation principles; article on students’ independent mathematical thinking 

Ulichny, & Schoener, 1996 Probleemstelling: shared goal 
Lespraktijk: audio of teaching practice 

Valorisatie: research report 

Samenwerking: biweekly reflective meetings 

Wiggins, & Bodoin, 1998 Lespraktijk: transcripts of lessons 

Valorisatie: research report 

Young, O'Neill & Mooney 

Simmie, 2015 

Samenwerking: structured professional conversations 
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