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SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    
 

DE EMPIRISCHE CYCLUS ALS KADER OM LEERLINGEN LEREN ONDERZOEK TE DOEN 

 

In dit driejarige ontwerponderzoek hebben 24 docenten in 6 scholen voor voortgezet onderwijs in totaal 

22 interventies ontwikkeld en ingezet om leerlingen te leren onderzoek te doen. Deze interventies 

varieerden van een onderzoeksopdracht tot een hele lessenserie waarin alle fasen van de empirische 

cyclus werden doorlopen van leerjaar 1 tot en met het Profielwerkstuk in leerjaar 6. Ook hebben de 

docenten rubrics ontwikkeld, die niet alleen door docenten worden gebruikt om onderzoeksverslagen te 

beoordelen, maar tevens leerlingen helderheid geven aan welke criteria hun onderzoeksverslag moet 

voldoen. Daarnaast is een workshop ontwikkeld om docenten te ondersteunen bij het begeleiden van 

onderzoeksopdrachten. 

 

Onderzoek door leerlingen van het voortgezet onderwijs krijgt veel aandacht, onder meer om talentvolle 

of excellentie leerlingen extra uitdagingen te bieden. Maar het leren doen van onderzoek kan voor alle 

leerlingen aantrekkelijk onderwijs zijn, omdat het een beroep doet op een combinatie van verschillende 

cognitieve, meta-cognitieve en affectieve leerstrategieën, zoals relateren, analyseren, kritisch verwerken, 

oriënteren, toetsen, reflecteren, motiveren, concentreren, en nieuwsgierig zijn, allemaal strategieën die 

positief bijdragen aan het leerproces van leerlingen. Dergelijke vaardigheden staan ook centraal in de 

zogenaamde 21st Century skills, waarmee generieke, vakoverstijgende vaardigheden worden bedoeld die 

leerlingen helpen andere, meer vakinhoudelijk kennis en vaardigheden te verwerven, maar leerlingen ook 

toerusten voor de toekomstige arbeidsmarkt en maatschappij. Daarom stond in dit project centraal hoe 

het leren doen van onderzoek door leerlingen ondersteund kan worden in alle leerjaren van het 

algemeen vormend voortgezet onderwijs centraal. Meer specifiek was het project gericht op 1) het 

verhelderen van onderzoek en onderzoeksmatig handelen door leerlingen in zowel de onderbouw als de 

bovenbouw havo en vwo (studie 1), 2) het inventariseren van mogelijke problemen met de vormgeving 

van begeleiding van het leren doen van onderzoek door leerlingen (studie 2), en 3) het ontwerpen, 

implementeren en evalueren van verschillende vormen van begeleiden van onderzoek door leerlingen in 

de onderbouw en bovenbouw van havo en vwo (studie 3). Daarnaast is een aantal uitdagingen 

geformuleerd voor docenten bij het ontwikkelen en implementeren van bovengenoemde interventies in 

hun school (studie 4). Deze uitdagingen betreffen 1) het eigen maken van het project en de 

projectdoelen, 2) het reserveren van voldoende tijd die kan worden besteed aan de projectactiviteiten, 

en 3) het betrekken van collega’s bij de implementatie. 

 

Deze studies hebben duurzame producten opgeleverd die zijn opgenomen in de reguliere 

schoolstructuren en curricula, in de vorm van workshops voor docenten, beoordelingsrubrics, 

onderzoeksopdrachten en -projecten en onderzoekbegeleiding. Deze producten worden tevens gebruikt 

in workshops die worden ontwikkeld en aangeboden via het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland 

(http://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/). Dit netwerk is een samenwerkingsverband tussen de 

universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool 

InHolland, Hogeschool Leiden, het bedrijfsleven en ruim 50 scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-

Holland. 
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Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    
 

Onderzoek door leerlingen van het voortgezet onderwijs krijgt veel aandacht, onder meer om talentvolle 

of excellentie leerlingen extra uitdagingen te bieden. Hierbij ligt de nadruk op leerlingen uit de 

bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Maar het leren doen van onderzoek kan voor alle leerlingen 

aantrekkelijk onderwijs zijn, omdat het een beroep doet op een combinatie van verschillende cognitieve, 

meta-cognitieve en affectieve leerstrategieën, zoals relateren, analyseren, kritisch verwerken, oriënteren, 

toetsen, reflecteren, motiveren, concentreren, en nieuwsgierig zijn (Aarsen & Van der Valk, 2008; Van der 

Rijst, 2009), allemaal strategieën die positief bijdragen aan het leerproces van leerlingen (Donker, De 

Boer, Kostons, Dignath-Van Ewijk, & Van der Werff, 2014). Dergelijke vaardigheden staan ook centraal in 

de zogenaamde 21st Century skills, waarmee generieke, vakoverstijgende vaardigheden worden bedoeld 

die leerlingen helpen andere, meer vakinhoudelijk kennis en vaardigheden te verwerven, maar leerlingen 

ook toerusten voor de toekomstige arbeidsmarkt en maatschappij (Ananiadou & Claro, 2009). 21st 

Century skills zoals creativiteit, innovatief en probleemoplossend vermogen en kritisch denken zijn 

cognitieve, meta-cognitieve en affectieve leerstrategieën die direct gerelateerd zijn aan het doen van 

onderzoek. Tevens bereidt het leren doen van onderzoek in het voortgezet onderwijs leerlingen voor op 

vervolgonderwijs waar het doen van onderzoek en onderzoeksmatig handelen meer usance is. Onderzoek 

door leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kan onder meer de vorm hebben van 

gerichte onderzoekstaken, proefjes, practica en het profielwerkstuk, die min of meer zelfstandig worden 

uitgevoerd. Onderzoek naar discovery of inquiry learning op basis van simulatie met 

natuurwetenschappelijke experimenten (De Jong, 2006; Van Joolingen, De Jong, Lazonder, Savelsbergh, & 

Manhove, 2005) geeft aan dat leerlingen structuur en begeleiding nodig hebben bij het uitvoeren van 

deze experimenten. Het zelfstandig doorlopen van het proces van onderzoeksvraag via dataverzameling 

en –analyse naar rapportage vinden leerlingen lastig. 

Leerlingen in de bovenbouw hebben dus moeite met het zelfstandig uitvoeren van 

onderzoeksopdrachten en een geleidelijke opbouw van het leren doen van onderzoek lijkt noodzakelijk 

(Metz, 2004). Deze geleidelijke opbouw kan de vorm hebben van het oefenen van deelvaardigheden zoals 

betogen, presenteren, en kritisch beschouwen van bronnen, maar ook het doorlopen van de gehele 

empirische cyclus (observatie, hypothesevorming, toetsen en evaluatie) in een vereenvoudigde context of 

in het klein (mini profielwerkstuk, onderzoeksopdrachtjes). Van een dergelijke gerichte geleidelijke 

opbouw is geen sprake omdat vaardigheidsonderwijs onvoldoende aandacht krijgt of is versnipperd over 

diverse schoolvakken en omdat in het klein doorlopen van het onderzoeksproces dikwijls ontbreekt. Het 

gevolg van het ontbreken van op het leren doen van onderzoek gerichte, geleidelijk opbouw is dat er veel 

begeleiding nodig is om leerlingen te ondersteunen bij het zelfstandig uitvoeren van 

onderzoeksopdrachten in de bovenbouw en dat dientengevolge effecten wat betreft het zelfstandig 

onderzoek doen niet aan de verwachtingen voldoen. Meer aandacht voor een geleidelijke opbouw van 

zelfstandig uit te voeren onderzoeksopdrachten kan leerlingen in de bovenbouw beter voorbereiden op 

het zelfstandig uitvoeren van onderzoeksopdrachten en daarmee hen beter toerusten voor 

vervolgonderwijs. Tevens is aandacht nodig voor de didactiek van het leren doen van onderzoek door 

leerlingen, zoals het bieden van structuur, het organiseren van interactie en samenwerken, en meer 

“hands-on minds-on” opdrachten (Aarsen & Van der Valk, 2008; Mooldijk, 2012; Velthorts, Oosterheert, 

& Brouwer, 2011). 
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In dit project staat een dergelijke onderzoeksleerlijn in het algemeen vormend voortgezet onderwijs 

centraal, waarbij in havo en vwo wordt gewerkt aan een doorlopende onderzoeksleerlijn die opbouwt 

wat betreft zelfstandigheid. Het project is gericht op 1) het verhelderen van onderzoek en 

onderzoeksmatige handelen door leerlingen in zowel de onderbouw als de bovenbouw havo en vwo, 2) 

het inventariseren van mogelijke problemen met de vormgeving van begeleiding van het leren doen van 

onderzoek door leerlingen, en 3) het ontwerpen, implementeren en evalueren van een 

onderzoeksleerlijn die bestaat uit verschillende vormen van begeleiden van onderzoek door leerlingen in 

de onderbouw en bovenbouw van havo en vwo. Daarnaast wordt onderzocht welke uitdagingen 

docenten hebben bij het ontwikkelen en implementeren van bovengenoemde interventies in hun school. 

In deze eindrapportage wordt verslag gedaan van vier studies, elk gericht op een van de 

bovengenoemde doelen. Het onderzoek is deels uitgevoerd door 23 docent-onderzoekers uit de 6 

betrokken scholen voor voortgezet onderwijs (studie 3 en 4). Zij zijn hiervoor voor 100 uur per jaar per 

docent-onderzoeker vrijgesteld. De andere twee studies (studie 2 en 5) zijn uitgevoerd door 

medewerkers van het ICLON, die tevens de docent-onderzoekers hebben begeleid bij hun onderzoek.1 

De eerste studie betreft opvattingen van leerlingen over onderzoek en geeft inzicht in hoe 

leerlingen over onderzoek en onderzoek doen denken. Dat is van belang om in het curriculum en als 

docent goed te kunnen aansluiten bij wat leerlingen denken dat onderzoek inhoudt (studie 1). De tweede 

en derde studie betreffen het werk van zes docententeams in zes scholen voor voortgezet onderwijs die 

drie jaar lang hebben gewerkt aan onderdelen in het curriculum om het leren doen van onderzoek door 

leerlingen te ondersteunen. Na een eerste schooljaar waarin is geïnventariseerd wat de stand van zaken 

was betreffende de ondersteuning van het leren doen van onderzoek (studie 2), is in twee schooljaren 

een aantal interventies uitgeprobeerd om deze ondersteuning te verbeteren (studie 3). De vierde studie 

betreft een onderzoek naar de wijze waarop docenten hebben gewerkt aan de ontwikkeling en 

implementatie van de leerlijn (studie 4). De eindrapportage wordt afgesloten met een algemene discussie 

over de resultaten van de studies, en conclusies en praktische implicaties. 

  

                                                           
1 De in de aanvraag gehanteerde fasering van exploratiefase, probleemanalysefase, ontwerpfase en herontwerpfase is 
aangehouden, maar de onderzoeksvragen zijn –met goedkeuring van het NRO- vereenvoudigd. Daarbij is de onderzoeksvraag 
naar het effect van herontworpen interventies op de onderzoeksvaardigheden en de onderzoeksmatige houding van leerlingen 
komen te vervallen. Vanwege de grote variatie aan interventies die verspreid over leerjaren en onderwijsniveau zijn uitgevoerd, 
is onderzoek naar effecten hiervan niet mogelijk gebleken. 
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Hoofdstuk 2. Studie 1:Hoofdstuk 2. Studie 1:Hoofdstuk 2. Studie 1:Hoofdstuk 2. Studie 1:    Opvattingen vanOpvattingen vanOpvattingen vanOpvattingen van    leerlingen over onderzoekleerlingen over onderzoekleerlingen over onderzoekleerlingen over onderzoek    
    

2.1 2.1 2.1 2.1 IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie    
We kunnen vermoeden dat leerlingen in de bovenbouw nog geen gerichte, rijpe opvatting hebben over 

onderzoek en het doen van onderzoek. Toch weten we van diverse studies dat er is een wederzijdse 

beïnvloeding is van iemands opvattingen, aanpak, motivatie en de uiteindelijke prestaties. Zo laten 

Ashwin and Trigwell, (2012) in een studie onder universitaire studenten zien dat hun opvattingen in direct 

verband staan met hun leeraanpak. Opvattingen worden in het algemeen beschreven als een set van 

deels impliciets aannames die een bril vormen waardoor de lerenden de lesstof interpreteert (cf. 

Vereijken et al., 2018). Deze set van aannames is relatief stabiel over de tijd (Pajares 1992), maar kan 

door het aanbieden van juiste leerervaringen veranderen (cf. Elen & Verburg, 2008). Op deze manier 

kunnen de opvattingen die leerlingen hebben over onderzoek een wezenlijke invloed hebben op de 

manier waarop ze de aangereikte leertaken interpreteren, op hun motivatie om met de taak aan de slag 

te gaan en daarmee de hoeveelheid tijd en aandacht ze besteden aan de taak.  

Om leerlingen gemotiveerd aan onderzoeksmatige taken, zoals het PWS, te laten werken is het 

van belang om onderzoeksopvattingen van leerlingen te kennen voor effectieve begeleiding op maat bij 

PWS en andere onderzoeksmatige leertaken. Diverse studies zijn beschreven naar opvattingen over 

onderzoek, maar nog niet bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Juist de opvattingen van deze 

novicen in het doen van onderzoek kan aanvullende theoretische inzichten opleveren die de discussie 

over opvattingen over onderzoek een nieuwe impuls kan geven en tevens docenten praktisch kan 

ondersteunen bij het begeleiden van onderzoek. 

 

2.1.1 Opvattingen over onderzoek 

Alhoewel er geen studies zijn gedaan naar leerlingopvattingen over onderzoek, kunnen we gebruik maken 

van studies uit hogeronderwijsonderzoek. In dit veld zijn diverse studies gedaan naar opvattingen over 

onderzoek bij onderscheiden doelgroepen, zoals ervaren onderzoekers (Akerlind, 2008; Brew, 2001; 

Visser-Wijnveen et al., 2009), docenten (Schoutenden et al., 2016), begeleiders van onderzoek (Kiley & 

Mullins, 2005), promovendi (Stubb et al., 2014) en studenten (Meyer et al., 2005; 2007). Deze studies 

laten een grote diversiteit aan resultaten zien, onder andere doordat deze studies niet altijd een 

gelijksoortige focus kiezen. Studies in dit veld gaan over opvatting over analysetechnieken (Kiley & 

Mullins, 2005), opvatting over het zijn van een onderzoeker (Akerlind, 2008), opvattingen over 

onderzoekswerk (Stubb et al., 2014), opvattingen over onderzoek in relatie tot onderwijs (Prosser et al., 

2008), en opvattingen over onderzoeksproductiviteit (Brew et al., 2016). Naast deze diversiteit in 

doelgroep en focus van onderzoek zijn de gebruikte onderzoeksmethoden eveneens disparaat. De 

gebruikte methoden in de studies naar opvattingen over onderzoek variëren van het gebruik van 

vragenlijsten (Meyer et al., 2005; 2007; Zhang, Zwaal, & Otting, 2018), fenomenologische aanpak 

(Akerlind 2008; Brew, 2001) en concept-mappingtaken (Murtonen, 2015). Recent is daar een nieuwe 

methode bijgekomen van associatietakken, zoals het creëren van metaforen over onderzoek (Visser-

Wijnveen et al., 2009) en het tekenen van onderzoek en onderzoekers (Schoutenden et al., 2016). 

De kracht van de diversiteit van deze studies naar opvattingen over onderzoek is te vinden in de 

triangulatie van de resultaten. Wat we leren van deze abundantie aan onderzoek over het fenomeen 

‘opvattingen over onderzoek’ is dat de onderliggende twee dimensies van Brew (2001), welke ook 
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gebruikt werd door Visser-Wijnveen en collega’s (2009) en vervolgstudies van Brew en collega’s (2016), 

een waardevolle inkadering geeft ook voor typologieën beschreven in andere studies naar opvattingen 

over onderzoek. In de tabel geven we een overzicht van enkele typologieën en opdelingen uit studies 

waarin verschillende methoden gebruikt werden. 

De vragenlijststudies van Meyer en collega’s (2007) geven een opdeling van vijf factoren waarbij 

we herkennen dat de factor over onderzoeksmisconcepties deviant is in vergelijking met de andere 

typologieën. De typologie van Visser-Wijnveen en collega’s (2009), waarin metaforen over onderzoek 

centraal stonden lijkt in aanvulling op de typologie van Brew (2001), uit een fenomenologische studie, 

een uitgebreidere opsplitsing te geven in een onderliggende epistemologische dimensie. In Tabel 2.1 

worden de drie typologieën uit de drie beschreven studies naast elkaar weergegeven. Hieruit kunnen we 

concluderen dat een onderliggende dimensie gelijkenissen heeft met de twee dimensies beschreven door 

Brew (2001) en gebruikt door Visser-Wijnveen en collega’s (2009). 

 

Tabel 2.1. Vergelijking van drie categorisaties van opvattingen over onderzoek. 

Gezamenlijk 

onderliggende variatie 

Brew (2001) Meyer et al. (2007) Visser-Wijnveen et al. 

(2009) 

Gericht op externe 

activiteiten, atomistisch 

en analytisch van aard 

Research is described 

as a series of separate 

tasks (Domino 

conception) 

Research is seen as 

finding solutions to 

problems 

Research is 

understood as 

activities in which 

patterns are disclosed 

 The researcher is 

concerned with 

uncovering reality 

(Layer conception) 

Research viewed as 

re-search 

Research is 

understood as the 

search for patterns 

   Research is 

understood as an 

activity in which 

patterns are explained 

  Research is about 

discovering the truth 

 

 Research is viewed as 

a social phenomenon 

(Trading conception) 

 Research is 

understood as an 

activity in which the 

researcher points out 

patterns in the data 

Gericht op Interne 

processen, holistisch en 

synthetisch van aard 

The researcher is 

transformed by 

research (Journey 

conception) 

Research as an 

insightful process 

Research is 

understood as an 

activity in which 

patterns are created 

Andere factor  Misconceptions about 

research 

 

 

Dit alles overwegende kunnen we concluderen dat de initiële dimensies beschreven door Brew (2001) nu 

nog een waardevolle indeling geeft voor de factoren gevonden in de verschillende studies naar 

opvattingen over onderzoek. Tevens moeten we ons beseffen dat mogelijk nieuwe factoren kunnen 
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opkomen als we opvattingen over onderzoek bestuderen bij andere doelgroepen, in andere contexten en 

met andere methoden. 

Vermunt (2005) gaf in zijn discussie van studies over opvattingen over onderzoek aan dat hoewel 

er reeds diverse typologieën beschreven zijn, nog weinig bekend is over de stabiliteit van opvattingen 

over onderzoek. Elen en Verburg (2008) impliceert dat door onderwijs en opleiding de epistemologische 

opvattingen en opvattingen over onderzoek kunnen verdiepen en meer rijp kunnen worden. Dit roept de 

vraag op naar de veranderbaarheid van opvattingen over onderzoek en de manieren waarop potentiele 

veranderingen plaatsvinden, ofwel welke interventies kunnen we in het onderwijs invoeren zodanig dat 

leerlingen en studenten opvattingen over onderwijs verkrijgen die hulpvaardig zijn bij het doen van 

onderzoek. Potentieel geeft het bestuderen van de opvattingen over onderzoek van leerlingen, in 

vergelijking met studies van meer ervaren onderzoekers, een indicatie over de ontwikkelbaarheid en 

stabiliteit van opvattingen over onderzoek.  

Anders dan in studies met vragenlijsten en met een interviewaanpak, laten associatieve 

tekentaken (cf. Schoutenden et al., 2016) aanvullende elementen zien van beelden en opvattingen over 

onderzoek van de deelnemers. Specifiek laten de associatieve tekentaak studies zien dat enkele 

beschrijvende elementen van de tekeningen mogelijk interessant inzicht geeft in de opvattingen van de 

deelnemers. Zo komt de onderzoeksactiviteit (Wentorf et al, 2015), het uiterlijk van de onderzoeker 

(Reinisch et al 2017) en de locatie waar het onderzoek plaatsvindt (Reinisch et al 2017) duidelijk naar 

voren in de tekeningen. Deze beschrijvende elementen van onderzoek geven mogelijk aanvullende 

factoren van opvattingen over onderzoek dan de dimensies beschreven in de eerdere studies. 

De hiervoor beschreven studies geven inzicht in de opvattingen over onderzoek van stakeholders in het 

hoger onderwijs. Inzicht in de opvattingen van scholieren is noodzakelijk om hun uitdagingen te begrijpen 

die ze tegen gaan komen in hun vervolgopleiding en in het vormgeven van hun profielwerkstuk (PWS) als 

het piece de resistance van hun middelbare-schoolcarrière. In het examenjaar werken leerlingen op 

Nederlandse scholen een profielwerkstuk waarin ze onderzoeksmatig te werk gaan bij het verdiepen van 

een onderwerp naar keuze passend bij hun profielkeuze. Er zijn vier profielen onderscheiden in het 

Nederlandse onderwijs, namelijk Natuur & Techniek (NT), Natuur & Gezondheid (NG), Economie & 

Maatschappij (EM) en Cultuur & Maatschappij (CM). Leerlingen kiezen vaak in het voorexamenjaar, na 

een introductie over wat het PWS inhoudt, een onderwerp welke ze willen uitdiepen. Gedurende een half 

jaar krijgen ze de tijd om naast hun lessen te werken aan hun PWS. 

Leerlingopvattingen over onderzoek geven, in vergelijking met de opvattingen van studenten en 

onderzoekers, de mogelijkheid om verschillen te herkennen en potentiele ontwikkeling van deze 

opvattingen te impliceren. Daarnaast geven leerlingopvattingen over onderzoek handreikingen aan 

docenten om hun aanpak in de begeleiding van leerlingen met hun PWS meer op maat aan te bieden. 

Daarom bestuderen we in deze studie welke opvattingen over onderzoek leerlingen hebben in het 

(voor-)examenjaar. 

 

2.2.2.2.2222    MethodeMethodeMethodeMethode    
 

2.2.1 Context 

Havo- en vwo-leerlingen maken in het eindexamenjaar een profielwerkstuk (PWS). Dit is een 

onderzoeksopdracht waarbij het cijfer apart vermeld staat op de eindexamencijferlijst. De 

onderzoeksopdracht houdt in dat een leerling 80 uur aan een onderzoek moet besteden door de hele 

onderzoekscyclus te doorlopen. De presentatie van het PWS wordt zowel schriftelijk gedaan als ook 

mondeling. De leerlingen mogen dit onderzoek alleen doen, maar ook in twee of drietallen. Een beperkt 

deel van de tijd wordt ingeroosterd, hoe en wanneer de rest van de tijd wordt ingevuld bepalen de 



11 

 

 

   

leerlingen zelf. De meeste scholen beoordelen het PWS niet alleen op het eindproduct (verslag en 

presentatie) maar ook op het onderzoeksproces. 

Veel scholen in Nederland beginnen aan het eind van het voorexamenjaar, dus 4 havo en 5 vwo, 

met een informatieve bijeenkomst over PWS, waarbij de leerlingen zich kunnen oriënteren op mogelijke 

onderzoeksonderwerpen. Aan het begin van het eindexamenjaar moet het plan van aanpak bekend en 

goedgekeurd zijn, waarna de leerling het onderzoek gaat uitvoeren. Er zijn ook scholen bekend waarbij de 

start pas in het eindexamenjaar begint of juist al aan het begin van het voorexamenjaar. 

Zes scholen uit het midden en westen van Nederland werden benaderd voor deelname aan deze studie. 

Vijf scholen die betrokken zijn bij dit onderzoek starten met hun leerlingen het PWS aan het eind van het 

voorexamenjaar. Eén school was op het moment van dit onderzoek bezig met een omslag, waarbij het 

startpunt voor de vwo-leerlingen niet meer in het eindexamenjaar zou liggen maar in het 

voorexamenjaar. Bij deze school zijn zowel de eindexamenleerlingen als de 5-vwo-leerlingen benaderd 

voor dit onderzoek. 

 

2.2.2 Respondenten 

Respondenten van dit onderzoek zijn leerlingen die aan het begin van hun PWS-opdracht zijn. De 

contactpersonen op deze scholen selecteerde de leerlingen uit de voorexamenklassen. De 

contactpersonen waren allen docent en hebben in hun mentorklas gevraagd wie mee wilden doen aan 

het interview. In Tabel 2.2 staan de kenmerken van de respondenten, namelijk geslacht, schoolniveau, 

klas en eindexamenprofiel. 

 

Tabel 2.2. Respondentkenmerken: geslacht, schoolniveau, klas en examenprofiel 

    School School School School     

AAAA    

School School School School     

BBBB    

School School School School     

CCCC    

SchoolSchoolSchoolSchool        

DDDD    

School School School School     

EEEE    

School School School School     

FFFF    

    

TotaalTotaalTotaalTotaal    

Schoolniveau (Klas)Schoolniveau (Klas)Schoolniveau (Klas)Schoolniveau (Klas)           

havo (Examen)    9 (2/7)*   9 (2/7) 

vwo (Voorexamen) 6 (2/4) 6 (1/5) 5 (3/2) 6 (2/4) 6 (5/1) 4 (1/3) 33 (14/19) 

vwo Examen    8  (4/4)   8 (4/4) 

ProfielkeuzeProfielkeuzeProfielkeuzeProfielkeuze        

Natuur (NG/NT) 3 (1/2) 3 (0/3) 3 (2/1) 16 (6/10 1 (1/0) 2 (0/2) 28 (10/18) 

Maatschappij 

(CM/EM) 

3 (1/2) 3 (1/2) 2 (1/1) 7 (2/5) 5 (4/1) 2 (1/1) 22 (10/12) 

TotaalTotaalTotaalTotaal                            50 (20/30)50 (20/30)50 (20/30)50 (20/30)    

Noot. Tussen haakjes aantal jongens/meisjes 

 

2.2.3 Instrumenten 

Het achterhalen van onderzoeksopvattingen van leerlingen werd gedaan door tijdens een 

groepsbijeenkomst twee associatietaken voor te leggen. Er is gekozen voor de combinatie van de twee 

associatietaken omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat alleen een tekentaak het nadelen heeft dat 

niet alle respondenten een gelijke tekenvaardigheid hebben waardoor potentiele misinterpretaties 

kunnen ontstaan (Reinisch et al., 2017; Schoutenden et al., 2016). 

De groepsbijeenkomst volgde een vaste structuur. Na een voorstelronde legde de onderzoeker 

het doel van de bijeenkomst uit en werd er nadrukkelijk aangegeven dat er geen goede of foute 

antwoorden zijn omdat we geïnteresseerd zijn in hun persoonlijke opvattingen. Vervolgens werd de 

tekentaak voorgelegd, waarin gevraagd werd een persoon te tekenen die onderzoek doet. Nadat 

iedereen klaar was lichtte iedere leerling zijn of haar tekening toe. Daarna werd een schrijftaak 
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voorgelegd. Hiervoor werden verschillende papieren met afbeeldingen op tafel gelegd. De afbeeldingen 

waren: boeken, een richtingspijl op straat, een handgeschreven papier met daarbij een potlood en een 

gum, twee scheppen, een verrekijker, een ruïne, een richtingsbord, radarwerk, een laptop, een puzzel, 

een laboratoriumopstelling, een persoon die een presentatie geeft, een gloeilamp, objectieven van een 

microscoop, een schotelantenne, een spijker in een plank, proppen papier, een stapel hout, een stapel 

stenen, het beeld “de denker” van Rodin, en een doolhof. De leerlingen werden gevraagd in gedachten 

een van de afbeeldingen uit te kiezen waarvan de leerling vond dat deze een belangrijk element van 

‘onderzoek doen’ in zich draagt. Vervolgens werd de leerling gevraagd om op een blanco papier het beeld 

te beschrijven met de reden waarom dit onderzoek representeert. Nadat iedereen klaar was lichtte 

iedere leerling de keuze van de afbeelding mondeling toe. Van de groepsbijeenkomst werd –na verkrijgen 

van toestemming- een geluidsopname gemaakt en zowel de taken als de geluidsopname werden als 

databronnen gebruikt. De geluidsopnamen van school C zijn mislukt. Voor school C is daarom alleen 

gebruik gemaakt van de gescande tekeningen en schrijftaak. 

 

2.2.4 Analyse 

De transcripten van de toelichting van de tekeningen en schrijftaak zijn letterlijk uitgeschreven. Iedere 

tekening en schrijftaak werd bekeken of de toelichting op de geluidsopname alle onderdelen van de 

tekening en schrijftaak dekten. Indien een onderdeel ontbrak in de toelichting dan werden die 

onderdelen alsnog toegevoegd aan de uitgeschreven toelichting. 

De codering vond in twee fases plaats. In de eerste fase werden de transcripten gecodeerd met 

behulp van descriptieve elementen: i) Activiteit (Wentorf et al, 2015); ii) Uiterlijk (Reinisch et al, 2017); en 

iii) Locatie (Reinisch et al, 2017). 

Tijdens de tweede fase werden de transcripten holistisch gecodeerd op basis van de indeling van 

Brew (2001). De codes hierbij waren ‘Onderhandeling-opvatting’ (Onderzoek wordt gezien als een sociaal 

fenomeen en georiënteerd op een product research); ‘Domino-opvatting’ (onderzoek wordt beschreven 

als een serie van onafhankelijke taken, die met elkaar gecombineerd dienen te worden) ; ‘Reis-opvatting’  

(De onderzoeker is veranderd door het onderzoek) en ‘Gelaagdheid-opvatting’ (de onderzoeker houdt 

zich bezig met het ontrafelen van de waarheid). 

 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. ResuResuResuResultatenltatenltatenltaten    
 

2.3.1 Tekentaak 

Bij de tekentaak staan de onderzoeksactiviteiten centraal. De meeste leerlingen tekenen een poppetje 

waarbij het geslacht niet direct te herleiden is. Bij navraag vindt men over het algemeen dat zowel 

mannen als vrouwen onderzoek kunnen doen. Een aantal leerlingen, zowel jongens als meisjes, heeft 

zichzelf getekend, met een bril of met lang haar. Een jongen geeft aan dat hij een man tekent omdat hij 

altijd mannen tekent. 

Als er sprake is van laboratoriumonderzoek dan wordt de tekening vaak gecompleteerd met een 

lab-jas en een bril. De meest voorkomende locaties zijn binnen 1) aan een bureau met een computer en 

een boekenkast erbij en 2) een laboratorium opstelling (met bijvoorbeeld een microscoop, erlenmeyers, 

of een periodiekstelsel). Als er al een “buiten” locatie getekend is dan betreft dat om een observatie van 

bijvoorbeeld dieren aan te geven. Soms wordt er specifiek verwezen naar enquêteren en interviewen. 

Deze zijn in de tekeningen dan niet gekoppeld aan een specifiek locatie. 

De tekeningen en de bijbehorende uitleg laten zien dat alle leerlingen onderzoek zien als een 

serie van activiteiten, de zogenaamde Domino-opvatting. Vaak worden verschillende activiteiten of 



13 

 

 

   

verschillende soorten onderzoek, zoals bronnenonderzoek en laboratoriumonderzoek samen getekend; 

soms wordt één specifieke onderzoeksactiviteit getekend, maar dan wordt in de uitleg aangegeven dat 

dit een van de verschillende onderzoeksactiviteiten is.  

Bij de uitleg van de tekening geven vijf leerlingen aan dat niet alleen sprake is van verschillende 

onderzoeksactiviteiten (Domino-opvatting) maar ook van een sociaal fenomeen als samenwerken met 

andere onderzoekers om bijvoorbeeld te achterhalen hoe anderen denken over het onderzochte 

fenomeen, of om de onderzoeksresultaten te delen met de rest van de wereld (Onderhandeling-

opvatting). 

 

2.3.2 Schrijftaak 
In Tabel 2.3 is samengevat welke keuzes leerlingen hebben gemaakt bij de afbeeldingen in de schrijftaak. 

 

Tabel 2.3. Aantal keuzes voor afbeeldingen 

Afbeelding aantal 

boeken 6 

eenrichtingspijl op straat - 

een handgeschreven papier, een potlood en gum - 

twee scheppen 1 

een verrekijker 3 

een ruïne - 

eenrichtingsbord 2 

radarwerk 2 

een laptop 8 

een puzzel 6 

een laboratoriumopstelling 4 

een persoon die een presentatie geeft 2 

een gloeilamp 4 

objectieven van een microscoop 2 

een schotelantenne 1 

een spijker in een plank - 

proppen papier 5 

een stapel hout - 

een stapel stenen 1 

het standbeeld “de denker”  1 

een doolhof 6 

 

In Tabel 2.4 staan voor iedere opvattingsvariant (Brew, 2001) voorbeelduitspraken van leerlingen 

gegeven met daarbij het geslacht en onderwijsniveau van de leerling en de gekozen afbeelding tussen 

haakjes. 

Er was geen zichtbaar verband tussen specifieke afbeeldingen en de vier varianten. Iedere 

gekozen afbeelding kon bij verschillende variantene horen. Bijvoorbeeld de afbeelding van het doolhof 

werd gebruikt om aan te geven dat het om het eindresultaat ging (Onderhandeling, LL 11, meisje, vwo: 

“Je doel is om uiteindelijk een goed onderzoek neer te zetten”), omdat er verschillende methoden zijn 

(Domino, LL 45, jongen, vwo: “Er zijn verschillende technieken en methoden om bij de juiste weg te 

komen”) en omdat het gaat dat je fouten mag en moet maken om te kunnen leren of om het resultaat te 

kunnen bereiken (Reis, LL 1, meisje, vwo, zie tabel hierboven) 



14 

 

 

   

 

Tabel 2.4 Illustratieve fragmenten behorende bij de opvattingsvarianten van Brew (2001) 

Variant (Brew, 2001) Exemplarische opmerkingen 

Domino 

Onderzoek wordt beschreven als een 

serie van verschillende taken. Die 

verbonden zijn met elkaar 

 

“…vaak als je onderzoek doet, verzamel je heel veel 

informatie en dan zeg maar als die puzzelstukje en 

uiteindelijke ga je kijken hoe al die puzzelstukjes bij elkaar 

passen” LL 36 [meisje, havo, puzzel] 

 

 “ … daar bronnen op kan vinden en informatie op kan 

zoeken en resultaten daarop verwerken en je kan ook veel 

bronnen vergelijken …”  LL30 [meisje, vwo, Laptop] 

 

Gelaagdheid 

De onderzoeker wil de onderliggende 

werkelijkheid/patronen/meningen 

onthullen  

“Onderzoek staat voor nieuwe ideeën en theorieën en 

uitvindingen” LL9 [meisje, vwo, Lamp] 

 

“Als je een theorie hebt moet je hem ook testen” LL3 

[meisje, vwo, Maatkolven] 

 

“Je kunt wel zeg maar thuis onderzoek doen achter je 

computer maar je zou dan nooit echt weten wat er echt 

speelt” LL31 [meisje, vwo, Verrekijker] 

 

“ik denk dat onderzoek meestal begint met iets groots…en 

dan werk jet het uit tot iets verfijnds en gerichts” LL40 

[meisje, vwo, stapel stenen] 

 

 

Onderhandeling 

Onderzoek is een sociaal fenomeen, op 

de voorgrond staat het product van 

onderzoek doen 

“met onderzoek heb je altijd een doel zeg maar, je wilt iets 

aantonen, of iets bewijzen” LL27 [jongen, vwo, 

richtingspijlbord] 

 

“de meeste onderzoeken worden toch wel gedaan voor 

een oplossing of in ieder geval voor vergaren van kennis” 

LL 43 [jongen, vwo, lampje] 

 

Reis 

De onderzoeker ondergaat een 

transformatie door het onderzoek 

 

“Onderzoek doen betekent niet dat je succes hebt of 

progressie boekt, maar dat je ook tegen fouten 

aanloopt….het is een lange weg naar het eindresultaat toe” 

LL1 [meisje, vwo, doolhof] 

 

“Zonder fouten kan je niet leren en als je geen fouten 

maakt in je onderzoek dan leer je ook echt niet wat” LL25 

[jongen, havo, proppen papier] 
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2.4 2.4 2.4 2.4 Conclusie en discussieConclusie en discussieConclusie en discussieConclusie en discussie    
Overall hebben we de opvattingen over onderzoek van leerlingen in het eindexamenjaar havo en vwo 

kunnen indelen met behulp van de typologie van Brew (2001). Daarbij vielen een aantal zaken op welke 

inzicht geven in de onderzoeksopvattingen van de specifieke doelgroep in deze studie, welke nieuwe 

richtingen voor studies naar onderzoeksopvattingen tonen en welke indicaties geven bij de begeleiding 

van leerlingonderzoek in het voortgezet onderwijs. 

Alhoewel de data aan lijken te geven dat leerlingopvattingen een redelijke spreiding vertonen 

over de vier type onderzoeksopvattingen zoals Brew (2001) beschrijft, maakt de data duidelijk dat de 

leerlingenopvattingen een sterkere spreiding op de dimensie van het transformatieve karakter van 

onderzoek vertonen, ten opzichte van de dimensie van atomistisch naar holistisch. Zo past de 

reismetafoor wel met betrekking tot het leerproces van de onderzoeker, maar heeft geen van de 

leerlingen het over een holistische view, lang proces, of carrière als onderzoeker. Evenzo wat betreft de 

onderhandelingsmetafoor waarin Brew (2001) naast het sociale aspect ook de focus op het product van 

onderzoek doen (publicatie, onderzoeksvoorstellen, conferenties) beschrijft. Leerlingen zijn wel gefocust 

op product (het resultaat van onderzoek doen en op sociale fenomeen als samenwerken met anderen of 

anderen op de hoogte brengen van de resultaten, maar de leerlingen zijn zich schijnbaar niet bewust van 

hun eigen veranderende rol hierin. Laat staan dat onderzoek bewust ingezet kan worden om te 

veranderen of veranderingen te initiëren (action-oriented research). 

De conclusie hierbij is dat de dimensie van wederzijdse invloed van onderzoek en onderzoeker 

(Brew, 2001) niet voorkomt bij leerlingen en andere onervaren onderzoekers. In wezen hebben novicen 

in onderzoek het beeld dat onderzoek geen, of een te verwaarlozen, effect heeft op wie je bent als 

onderzoeker. Sommigen beschrijven dat je door onderzoek meer te weten komt (reismetafoor), maar 

een ‘transformatie’ waardoor je de wereld anders gaat zien, of zelfs een transformatie van de wereld zelf, 

is niet aanwezig. 

 

2.4.1 Beperkingen van deze studie en suggesties voor verder onderzoek 

Bij het merendeel van de tekeningen stonden onderzoeksactiviteiten centraal. De mondelinge toelichting 

bij de tekeningen en bij de schrijftaak worden de onderzoeksactiviteiten toegelicht en uitgebreid met 

meer focus op het resultaat van onderzoek. Ten eerste is dit een sterke aanwijzing dat tekeningen zonder 

toelichting een beperkte indicatie geven van de leerlingopvattingen over onderzoek. Als uitbreiding van 

dit punt merken we op dat een tekening met uitleg beperkte informatie verschaft dan als combinatie met 

een schrijfopdracht. Door tekeningen aan te vullen met schrijfopdrachten zijn meer diverse opvattingen 

en nuanceringen zichtbaar geworden. Daarom bevelen we aan voor toekomstige studies waarin 

associatietaken gebruikt worden om opvattingen te achterhalen om de uitkomsten van dergelijke taken 

altijd te trianguleren in vervolgonderzoek. 

Ten tweede kan de beperkte aandacht voor onderzoeksactiviteiten in leerlingopvattingen over 

onderzoek te maken hebben met novicefase in het doen van onderzoek. Veelal zijn leerlingen slechts 

incidenteel en fragmentarisch in aanraking gekomen met onderzoeksmatige manier van werken. In de 

onderbouw wordt bij de bètavakken, zoals natuur- en scheikunde, practica uitgevoerd welke geframed 

worden als ‘onderzoek’ (vgl. Simquest (De Jong, 2006) of CoLab (Van Joolingen et al., 2005). Bij de 

talenvakken worden incidenteel feedback gegeven op presentaties, maar niet in het kader van 

presenteren over een onderzoeksproject. Bij de zaakvakken wordt enkele keren gevraagd aan leerlingen 

om na te denken over methoden om iets te achterhalen, vaak los van het ook daadwerkelijk uitvoeren 

van de methode. Hier bovenop komt nog dat ieder schoolvak een eigen beeld uitdraagt van wat 

onderzoeksmatig werken eigenlijk inhoud. Het was daarom te verwachten dat deze doelgroep een 

beperkte set van onderzoeksopvattingen zou tentoonspreiden. De resultaten uit deze studie impliceren 
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dat de onderzoeksopvattingen van leerlingen in de voorexamenjaren gefocust zijn op gefragmenteerde 

onderzoeksactiviteiten gericht op externe producten meer dan op onderzoek als een intern proces van 

waarheidsvinding. Het is te verwachten dat deze onderzoeksopvattingen van leerlingen zich verder 

ontwikkelen naarmate de leerlingen, als student in het hbo en wo, vaker in aanraking komen met 

zelfstandig onderzoek. Daarom bevelen we aan voor vervolgonderzoek om ook in andere leerjaren de 

opvattingen van lerenden te onderzoeken. Bijvoorbeeld met het opzetten en uitvoeren van een 

longitudinaal onderzoek gedurende de laatste jaren van het middelbaar onderwijs een de eerste jaren 

van het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. De focus van een dergelijke studie zou dan kunnen 

liggen op zowel de ontwikkeling van opvattingen en de mechanismes achter deze ontwikkelingen.  

Als laatste geven de resultaten uit deze studie geen indicaties dat er disciplinaire verschillen 

waren. Leerlingen met natuur –profielen leken gelijksoortige onderzoeksopvattingen te hebben dan 

leerlingen uit de maatschappij-profielen. Eerdere studies in het hoger onderwijs benadrukte veelal 

disciplinaire verschillen (cf. Akerlind, 2008; Visser-Wijnveen et al., 2009). Mogelijk heeft de onderliggende 

variatie onder de verschillende typologieën (zie Tabel 1) een discipline-overstijgend karakter. 

Evenzogoed, zou het kunnen zijn dat disciplinaire verschillen in onderzoeksopvattingen pas in het 

vervolgonderwijs geïnternaliseerd worden bij de lerenden. Dit vraagt om vervolgonderzoek naar de 

ontwikkeling van discipline specificiteit van onderzoeksopvattingen. 

 

2.4.2 Implicaties voor de praktijk 

Deze studie laat zien dat leerlingen op verschillende manieren denken over onderzoek. 

Onderzoeksopvattingen van leerlingen in het voorexamenjaar variëren van beeld van het transformatieve 

karakter van onderzoek. Dergelijke variatie in onderzoeksopvattingen vraagt van begeleiders van 

onderzoek om adaptieve strategie van begeleiden. In de literatuur worden dergelijke strategieën 

beschreven voor diverse begeleidingssituaties (cf. Van der Pol, Volman, & Beishuizen, 2010; Van Ginkel, 

Oolbekkink, Meijer, & Verloop, 2016). Generiek kunnen we drie stappen herkennen in deze adaptieve 

begeleidingsstrategieën, namelijk 1) ken uw leerlingen, 2) pas uw aanpak aan, en 3) beoordeel het 

resultaat. Voor ieder van de drie generieke stappen van adaptief begeleiden zullen we enkele implicaties 

beschrijven voor het begeleiden van PWS die volgen uit de studie naar onderzoeksopvattingen van 

leerlingen in voorexamenjaar in havo en vwo.  

 

Stap 1. ken uw leerlingen. 

Aangezien de onderzoeksopvattingen van leerlingen een relatie hebben met zowel de motivatie voor het 

PWS als de aanpak die leerlingen kiezen in het project, is het relevant om een inschatting te maken van 

de onderzoeksopvattingen van leerlingen. De vier metaforen van Brew (2001) helpen om leerlingen in te 

delen in relevante subgroepen. Uit de resultaten van deze studie kunnen we stellen dat de meeste 

leerlingen een domino-opvatting van onderzoek hebben, waarbij leerlingen een atomistische kijk hebben 

op de onderzoeksactiviteiten. Sommige leerlingen zullen zich bewust zijn van de gelaagdheid in het PWS-

project. Enkelen zullen kenmerken van een onderhandelingsopvattingen tonen, waarin ze de relatie met 

anderen benadrukken, bijvoorbeeld in samenwerking en presenteren van resultaten breder dan enkel in 

het PWS. Daarnaast hebben enkele leerlingen een reisopvatting van onderzoek waarbij ze benadrukken 

dat het proces om te komen tot een PWS niet zonder horten en stoten zal verlopen. 

 

Stap 2. pas uw aanpak aan. 

Aangezien effectieve begeleiding en feedback zich richt op de zone van naaste ontwikkeling, zal de 

begeleidingsaanpak zich ook moeten richten op het ondersteunen van de leerlingen om zich te 

ontwikkelen naar een rijpere opvatting over onderzoek. Als we de twee dimensies van Brew (2001) 
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interpreteren als potentiele ontwikkelingslijnen die zich daarmee richten op transformatie leren en een 

reisopvatting over onderzoek, kunnen we twee richtingen herkennen voor begeleiding in de zone van 

naaste ontwikkeling. Ten eerste kunnen leerlingen verder geholpen worden door ze uit te dagen hun 

atomistisch kijk op onderzoek te verleggen naar een meer holistisch begrip. Dit kan bijvoorbeeld door 

leerlingen te laten reflecteren op de opeenvolging van verschillende onderzoeksfases, of te laten 

reflecteren op de resultaten uit verschillende onderzoeksmethoden met gelijk onderzoekobject. Ten 

tweede kunnen leerlingen stappen maken in hun opvatting van de gerichtheid op externe producten naar 

het interne proces van inzicht en leren. Aanpakken die hierbij kunnen helpen is het confronteren van het 

eigen leerproces tijdens PWS traject, of het tonen van conceptuele controverses tussen de resultaten die 

leerlingen vinden en die anderen gevonden hebben. Deze begeleidingsstrategie richt zich op leerlingen 

laten merken dat onderzoek doen een transformatieve ervaring is. 

 

Stap 3. beoordeel het resultaat. 

Na het intensieve traject van PWS en begeleiding is het dan tijd om te beoordelen of de begeleiding 

effect heeft gehad op de opvattingen van leerlingen over onderzoek. Hierbij kan de indeling van Brew 

(2001) gelijk als in stap 1, hulp bieden. Reflectie door leerlingen op proces van onderzoek is een manier 

waarop ook leerlingen zelf kunnen komen het besef dat hun opvatting over onderzoek is veranderd. Deze 

reflectie kan opgeschreven worden in het PWS-verslag of mondeling besproken worden tijdens een eind 

gesprek. 

 

Zoals we kunnen vermoeden uit eerdere studies in het hoger onderwijs naar onderzoeksopvattingen van 

begeleiders van onderzoek (Kiley, & Mullins, 2005), is de variatie onder begeleiders even groot als onder 

leerlingen. Evenzogoed kunnen we vermoeden dat de onderzoeksopvatting voor begeleiders een relatie 

heeft met hun begeleidingsaanpak (Ashwin & Trigwell, 2012). Dit betekent voor begeleiders van PWS dat 

net, als bij hun leerlingen, het expliciteren van de eigen onderzoeksopvattingen waardevol is. 
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Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk 3.3.3.3.    Studie 2Studie 2Studie 2Studie 2::::    InventarisatieInventarisatieInventarisatieInventarisatie    van curriculumonderdelenvan curriculumonderdelenvan curriculumonderdelenvan curriculumonderdelen    
 

In de exploratiefase van het project is op iedere school een inventarisatie uitgevoerd bij zowel docenten 

als bij leerlingen. De inventarisatie bij docenten werd uitgevoerd door de betrokken docent-

onderzoekers. Zij vroegen hun collega’s om op een gestandaardiseerd formulier aan te geven welke 

leerdoelen er dat schooljaar voor hun eigen vak werden gebruikt ten aanzien van onderzoek en 

onderzoeksactiviteiten voor leerlingen. Er werd gevraagd om indien mogelijk onderscheid te maken in 

leerdoelen voor de onderbouw/bovenbouw en voor havo/vwo. Daarnaast werd ook aan de collega’s 

gevraagd om een beschrijving te geven van activiteiten waarbij de docent gericht en bewust leerlingen wil 

leren om onderzoek te doen, wil leren om een onderzoeksactiviteit toe te passen of een 

onderzoeksmatige houding wil aanleren. Het kon daarbij gaan om opdrachten, delen van een les, een 

complete les, een lessenserie, projecten, of enige andere vorm van onderwijs. De docent-onderzoekers 

benaderden docenten uit alle drie de domeinen. 

De inventarisatie bij leerlingen werd uitgevoerd door twee onderzoekers, waarbij op iedere school een 

groepsinterview plaats vond met een aantal leerlingen uit 4 havo en 5 vwo.  

 

3.1 Opzet van de studie3.1 Opzet van de studie3.1 Opzet van de studie3.1 Opzet van de studie    
 

3.1.1 Dataverzameling 

De data met betrekking tot de inventarisatie bij de leerlingen werden door de onderzoekers zelf 

verzameld. Op iedere school werden twee groepsinterviews gehouden, een met havo-4 leerlingen en een 

met vwo-5 leerlingen. Deze leerlingen waren door de docent-onderzoekers gevraagd of ze interesse 

hadden om op vrijwillige basis met de onderzoekers te spreken over onderzoek doen. Aan het begin van 

het gesprek heeft de onderzoeker expliciet aangegeven dat deelname vrijwillige was en geen 

consequentie had voor reguliere schoolactiviteiten. Onderwerpen van gesprek waren: a) Fasen van 

onderzoek en het gepercipieerde beheersingsniveau m.b.t. fasen; b) Momenten en soorten 

onderzoeksopdrachten gedurende gehele schoolloopbaan; en c) Mogelijke verbeterpunten, tips. De 

leerlingen vulden hun antwoorden in op een standaardformulier. Zo werd bij het onderdeel 

beheersingsniveau van de fasen van onderzoek doen gevraagd of de leerlingen zichzelf per fase een 

rapportcijfer wilde geven (van 1-10) om de door hun zelf ervaren mate van beheersing aan te geven.  

Deze formulieren werden als data gebruikt. 

 

3.1.2 Data-analyse 

De data-analyses zij uitgevoerd door de betrokken docent-onderzoekers van de zes scholen. Om een 

indicatie te krijgen van het beheersingsniveau van de onderzoeksfases van de leerlingen werd de data uit 

de standaard vragenlijst gebruikt waarin de leerlingen hun eigen beheersingsniveau in een rapportcijfer 

uitdrukken. Naast de gemiddelde waarden werd voor ieder van de zes fases de verschillen bestudeerd 

tussen jongens en meisjes en tussen het havo- en vwo-niveau bestudeerd met een independent sample t-

test. Daarnaast werd voor iedere school apart de gemiddelde waarde van de zelfinschatting van de 

leerlingen weergegeven.  

Leerlingen werd ook gevraagd om aan te geven in welke schoolvakken en niveaus (onderbouw of 

bovenbouw) ze in hun schoolcarrière gewerkt hebben aan de onderzoeksfases. Aangezien deze 
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kwalitatieve informatie geeft over school specifieke curriculaire aspecten werd deze data per school 

gecategoriseerd. Een kwalitatieve vergelijking van overeenkomsten en verschillen tussen scholen werd 

uitgevoerd om generieke patronen te herkennen. 

 

3.23.23.23.2    ResultatenResultatenResultatenResultaten    
Op alle zes de scholen waren de uitkomsten met betrekking tot de inventarisatiefase vergelijkbaar. Zo 

konden docenten goed aangeven welke mate van zelfstandigheid ze van leerlingen verwachten bij het 

zelfstandig doen van onderzoek voor het Profielwerkstuk en daar waren ze op alle zes de scholen redelijk 

unaniem over. Echter, het is ook gebleken dat op alle scholen de leerlingen tijdens de schoolloopbaan 

niet op die mate van zelfstandigheid worden voorbereid. Met name de eerste drie fasen van onderzoek 

doen (oriënteren, richten en plannen) komen volgens docenten nog onvoldoende aan bod tijdens 

onderzoeksopdrachten. Ook komen er in verhouding erg weinig onderzoeksopdrachten voor bij de alfa-

vakken. Daarnaast is, met uitzondering van de bèta-vakken, met name in de bovenbouw van zowel havo 

als vwo meer aandacht voor onderzoeksactiviteiten. 

Deze uitkomsten werden ook zichtbaar uit de inventarisatie bij de leerlingen. Ook de leerlingen 

vonden ook dat er voor de eerste drie fasen minder tot geen aandacht was gedurende hun 

schoolloopbaan. Gemiddeld percipiëren de leerlingen hun beheersingsniveau voor de eerste drie fasen 

van onderzoek minder hoog dan de laatste drie fasen van onderzoek. Volgens de leerlingen vinden 

onderzoeksactiviteiten vooral plaats bij vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie, maar ook bij 

aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer. Geen enkele leerling noemde onderzoeksactiviteiten 

bij een taal. Wel werd er bij taalvakken vaak presentaties geoefend, maar volgens de leerlingen is dat niet 

expliciet in het kader van rapporteren en presenteren van een onderzoek. De leerlingen gaven aan dat ze 

het verwarrend vonden dat verschillende docenten verschillend over onderzoek spreken; er worden 

verschillende termen gebruikt voor schijnbaar hetzelfde en bij de ene docent is een bepaald type 

onderzoeksvraag wel goed, welke bij een andere docent wordt afgekeurd.  

 

3.2.1 Zelfperceptie beheersingsniveau onderzoeksfases 

De globale gemiddeldes laten zien dat leerlingen zichzelf laag scoren op de beheersing van het 

oriënteren, plannen en richten van een onderzoek en hoog scoren op de beheersing van verzamelen, 

analyseren & concluderen, en rapporteren & presenteren relatief ten opzichte van de andere 

beheersingspercepties (Tabel 3.1). Verder merken we op dat de standaarddeviatie van het globale 

gemiddelde van Plannen hoog is ten opzichte van de andere onderzoeksfases. Dit kan aan de ene kant 

komen door de grootte verschillen tussen de scholen, maar mogelijk ook tussen variatie in andere 

variabelen zoals geslacht en onderwijsniveau. 

 

Tabel 3.1. Leerling percepties van beheersing van onderzoeksfases (rapportcijfer 10-punt schaal) 

 BON 

(n=14) 

DAV 

(N=14) 

RLS 

(n=14) 

SLB 

(n=19) 

TEY 

(n=8) 

VHL 

(n=10) 
Gem. SD 

Orienteren 6,57 7,36 6,50 7,00 7,13 5,40 6,71 1,22 

Richten 7,36 6,93 5,71 6,53 6,63 4,90 6,44 1,20 

Plannen 7,00 6,29 4,93 5,79 6,38 5,10 5,92 1,62 

Verzamelen 6,79 7,43 6,36 7,16 7,25 6,80 6,93 0,96 

Analyseren & Concluderen 6,71 7,36 7,07 6,83 7,25 6,90 6,96 0,86 

Rapporteren & Presenteren 6,14 7,31 6,86 7,22 7,50 7,40 7,00 1,34 
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Om beter grip te krijgen op de variatie in de perceptie van het beheersingsniveau bij leerlingen bekijken 

we specifiek de verschillen op globaal niveau tussen jongens en meisjes (Figuur 3.1) en tussen havo- en 

vwo-niveau (Figuur 3.2). Gemiddeld, was het gepercipieerde beheersingsniveau met betrekking tot 

planning lager voor jongens (M = 5.45, SD = 1.75) dan voor meisjes (M = 6.30, SD  = 1.43). Dit verschil was 

significant (t(82) = 2.48, p<.05). De andere verschillen tussen de gepercipieerde beheersingsniveaus 

tussen havo- en vwo-leerlingen waren niet significant.  

 

 
Figuur 3.1. Gemiddelde scores voor jongens en meisjes. 

 

Het gepercipieerde beheersingsniveau met betrekking tot rapporteren & presenteren was hoger voor 

VWO5 leerlingen (M = 7.38, SD = 1.40) dan voor havo4-leerlingen (M = 6.30, SE  = 1.43). Dit verschil was 

significant t(82) = 2.48, p<.05. De andere verschillen tussen de gepercipieerde beheersingsniveaus tussen 

havo- en vwo-leerlingen waren niet significant.  

De tips die leerlingen gaven voor het aanleren van onderzoeksvaardigheden zijn onder te 

verdelen in drie thema’s: 1) de opbouw over de jaren heen, 2) de onderzoeksopdrachten en 3) de 

begeleiding en beoordeling door de docent. 

Een deel van de tips had te maken met de opbouw gedurende de schoolloopbaan. Zo willen 

leerlingen dat al vanaf de brugklasleerlingen bekend worden gemaakt met de onderzoekscyclus (de fasen 

van onderzoek doen). Ook willen ze al eerder in de schoolloopbaan een onderzoeksproject in z’n geheel 

doen, bijvoorbeeld een mini-PWS aan het eind van de onderbouw. De leerlingen willen vanaf de 

onderbouw al meer ervaring opdoen en het liefst bij alle vakken. Er is behoefte aan afstemming tussen de 

verschillende vakken. Zoals een leerling het beschreef: “de vakken moeten meer op elkaar afgestemd 

worden, want sommige vakken spreken elkaar tegen over hoe je vragen moet formuleren”. 
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Figuur 3.2. Gemiddelde scores voor havo4- en vwo5-leerlingen. 

 

Verder gaven leerlingen tips met betrekking tot de onderzoeksopdrachten zelf: de leerlingen willen meer 

vrijheid in keuze van het onderwerp en de onderzoeksvragen hierbij. En tegelijkertijd geven ze aan 

behoefte te hebben aan meer voorbeelden en oefenen met het formuleren van goede onderzoeksvragen 

en een onderzoeksplanning. En ook al wordt er op scholen vaak presentatie-opdrachten gegeven, 

alhoewel niet in het kader van het doen van onderzoek, hebben veel leerlingen behoefte aan een cursus 

presentatievaardigheden.  

De laatste categorie tips had te maken met de begeleiding en de beoordeling van de 

onderzoeksopdrachten door docenten. Naast het aanbieden van goede voorbeelden, willen leerlingen 

vooral ook dat er goede feedback wordt gegeven. Met name het belang van tussentijdse feedback wordt 

genoemd, zodat de leerling weet wat wel of niet voldoende is en dat er nog tijd is om verbeteringen door 

te voeren. Leerlingen noemden bijvoorbeeld het belang van en de behoefte aan feedback op de 

onderzoeksvragen en de onderzoeksplanning. Wat betreft beoordeling geven de leerlingen de tip om alle 

verslagen op dezelfde manier te beoordelen, zodat er een consistentie is gedurende de schooljaren. Over 

het PWS geven leerlingen aan dat het soms uitmaakt welke docent de beoordeling doet en dat de 

beoordeling niet altijd helder is. 

 

3.3.3.3.3333    Conclusie en discussieConclusie en discussieConclusie en discussieConclusie en discussie    
Na de inventarisatieronde bleek dat op alle scholen bij het maken van het profielwerkstuk een bepaalde 

mate van zelfstandigheid bij het doen van onderzoek door de docenten wordt verwacht, maar dat 

leerlingen niet op die mate van zelfstandigheid in de loop der jaren worden voorbereid. Met name de 

eerste drie fasen van onderzoek Oriënteren, Richten en Plannen komen onvoldoende aan bod in het 

curriculum. Dit wordt zowel door docenten als door leerlingen ervaren. Gemiddeld was het 

gepercipieerde beheersingsniveau met betrekking tot planning lager voor jongens. Verder waren er geen 
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significante verschillen tussen jongens en meisjes zichtbaar. Verder bleken havo4- en vwo5-leerlingen 

significant te verschillen wat betreft presentatievaardigheden. Leerlingen in 5vwo hebben al meer 

ervaringen op kunnen doen met presentatie van hun schoolwerk.  

In de bovenbouw is er meer aandacht voor onderzoek doen dan in de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs. Zoals eerder genoemd zijn in de literatuur vooral onderzoeksactiviteiten in het 

bèta-domein en ook wat uit gamma-domein beschreven. Dit is ook in lijn wat er uit de inventarisatie op 

de zes scholen is gebleken. Bij de talen zijn weinig onderzoeksactiviteiten en als ze er al zijn, dan zijn ze 

niet dusdanig herkenbaar voor de leerlingen. 
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Hoofdstuk 4. Studie 3:Hoofdstuk 4. Studie 3:Hoofdstuk 4. Studie 3:Hoofdstuk 4. Studie 3:    Ontwikkeling van een doorlopende leerlijn Ontwikkeling van een doorlopende leerlijn Ontwikkeling van een doorlopende leerlijn Ontwikkeling van een doorlopende leerlijn 

“Onderzoek door leerlingen”“Onderzoek door leerlingen”“Onderzoek door leerlingen”“Onderzoek door leerlingen”: een meervoudige gevalsstudie: een meervoudige gevalsstudie: een meervoudige gevalsstudie: een meervoudige gevalsstudie    
 

4.4.4.4.1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    
Het leren doen van onderzoek krijgt steeds meer aandacht in het voortgezet onderwijs. Bij het leren doen 

van onderzoek wordt een beroep gedaan op een combinatie van cognitieve, meta-cognitieve en 

affectieve vaardigheden, die allemaal positief bijdragen aan de leeropbrengsten van de leerlingen 

(Donker, De Boer, Kostons, Dignath-Van Ewijk, & Van der Werff, 2014). Dergelijke vaardigheden staan ook 

centraal in de zogenaamde 21st Century skills, waarmee generieke, vakoverstijgende vaardigheden 

worden bedoeld die enerzijds leerlingen helpen andere, meer vakinhoudelijk kennis en vaardigheden te 

verwerven, en anderzijds leerlingen toerusten voor de toekomstige arbeidsmarkt en maatschappij 

(Ananiadou & Claro, 2009). Zo wordt het aanleren van onderzoeksvaardigheden in het voortgezet 

onderwijs ook beschouwd als een goede voorbereiding op het vervolg in het hoger onderwijs. 

Leerlingen op de havo en het vwo van het voortgezet onderwijs sluiten hun schoolloopbaan af met 

een “profielwerkstuk” (PWS). Hierbij doen leerlingen alleen of in kleine groepjes zelfstandig onderzoek 

naar een zelfgekozen onderwerp en rapporteren hierover. Docenten ervaren dat leerlingen niet goed 

zelfstandig onderzoek kunnen doen voor het PWS, de leerlingen hebben bijvoorbeeld moeite met het 

formuleren van relevante onderzoeksproblemen en -vragen (Stokking, van der Schaaf, Jaspers, & Erkens, 

2004) en een geleidelijke opbouw van het leren doen van onderzoek lijkt noodzakelijk (Metz, 2004). Meer 

aandacht voor een geleidelijke opbouw van zelfstandig uit te voeren onderzoeksactiviteiten over de 

leerjaren heen kan leerlingen in de bovenbouw beter voorbereiden op het zelfstandig uitvoeren van 

onderzoeksopdrachten, zoals het PWS, en hen daarmee beter toerusten voor vervolgonderwijs. In deze 

studie staat een dergelijke doorlopende onderzoeksleerlijn in het algemeen vormend voortgezet 

onderwijs centraal, die opbouwt wat betreft zelfstandigheid van de leerlingen. 

 

4.2 4.2 4.2 4.2 Theoretisch kaderTheoretisch kaderTheoretisch kaderTheoretisch kader    
Leerlingen die regelmatig deelnemen aan onderzoeksactiviteiten verrijken, vergroten en bestendigen hun 

onderzoeksvaardigheden (Kuhn & Pease, 2008). In het voortgezet onderwijs zijn de meest voorkomende 

onderzoeksactiviteiten: bronnenonderzoek, demonstratie, observatie en experiment (bijv., Windschitl, 

Thompson, & Braaten, 2008; Yang & Huang, 2007; Putti, 2011). De meeste literatuur beschrijft losstaande 

onderzoeksactiviteiten, er is weinig bekend over een overkoepelende onderzoeksleerlijn in het voorgezet 

onderwijs.  

De onderzoeksactiviteiten die beschreven staan in de literatuur en die vooral op scholen worden 

toegepast refereren meestal aan gecontroleerde experimenten bij bètavakken als natuurkunde, 

scheikunde en biologie (bijv. De Jong & Van Joolingen, 1998; Gray, 2014), waarbij de onderzoeksvragen 

door de docent of het lesboek worden voorgeschreven (Windschitl et al., 2008). Hierbij volgen de 

leerlingen stap voor stap de instructies, het zogenaamde kookboek-onderzoek, zonder een goed begrip 

van het onderzoek zelf en/of van de achterliggende ideeën omtrent het onderzochte fenomeen (Hofstein 

& Lunetta, 2004). Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn de simulatie in Simquest (De Jong, 2006) en 

CoLab (Van Joolingen et al., 2006). Onderzoeksactiviteiten in andere schoolvakken en interdisciplinaire 

onderzoeksopdrachten zijn minder beschreven in de literatuur.  
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In deze studie definiëren we onderzoek in de termen van de stadia van de onderzoekscyclus (e.g., 

Klahr, 2000; Spronken-Smith et al., 2013; Willison & O’Regan, 2007). Dat betekent dat we 

(leerling)onderzoeksvaardigheden definiëren als vaardigheden die nodig zijn om de onderzoekscyclus te 

doorlopen. De fasen van de onderzoekscyclus bevatten: a) Oriënteren of Verwonderen, waarin leerlingen 

een onderwerp bedenken en uitkiezen en zich hierop oriënteren; b) Richten of Verkennen, waarin 

onderzoeksvragen worden bedacht, gekozen en uitgewerkt; c) Plannen of Opzetten, waarin een 

onderzoeksplan wordt gemaakt en bepaald wordt welk type data verzameld zal worden; d) Verzamelen of 

Uitvoeren, waarbij de dataverzameling wordt voorbereid en uitgevoerd. Dataverzameling kan 

bijvoorbeeld via een bronnenstudie, enquête, interview, toets, observatie meting, bezoek of experiment.; 

e) Analyseren en Concluderen, waarin de data worden geanalyseerd en de onderzoeksvraag beantwoord 

wordt; en f) Rapporteren en Presenteren, waarin het onderzoek wordt gerapporteerd in de vorm van een 

onderzoeksverslag en/of mondelinge presentatie. Ook het evalueren van het onderzoeksproces hoort 

hierbij. Het doorlopen van deze cyclus is een iteratief proces (Van Rens, Pilot & Van der Schee, 2010). 

Iedere fase moet kritisch beschouwd worden en indien nodig worden overgedaan (cf. Zimmerman, 2007).  

Bij het zelf doen van onderzoek en het aanleren van onderzoeksvaardigheden kan de mate van 

zelfstandigheid variëren van ‘voorgeschreven onderzoek’, waarbij er sprake is van zeer gestructureerde 

aanwijzingen en voorbeelden van de docent of opleider, tot ‘open onderzoek’ waarbij men zelf de 

richtlijnen van onderzoek bepaalt in overeenstemming met de geldende regels in de discipline of context 

(Willison & O’Regan, 2007). Dit onderscheid is nodig omdat docenten het onderwerp, de 

onderzoeksvraag en/of hypothesen en vaak ook nog de onderzoeksactiviteiten bedenken en de leerlingen 

dit stap voor stap laten uitvoeren (Zion, Cohen, & Amir, 2007). Hierdoor krijgen de leerlingen 

onvoldoende begrip van het onderzoeksontwerp (Hofstein & Lunetta, 2004). Docenten zouden hun 

leerlingen meer vrijheid moeten bieden in het doen van onderzoek (cf. Van Rens , Pilot & Van der Schee, 

2010). 

Om tot een doorlopende onderzoeksleerlijn te komen, dus een curriculum over 

onderzoeksvaardigheden, is er aandacht nodig voor de didactiek van het leren doen van onderzoek door 

leerlingen, zoals het bieden van structuur en begeleiding, het organiseren van interactie en 

samenwerken, en meer “hands-on minds-on” opdrachten (Aarsen & Van der Valk, 2008; Mooldijk, 2012; 

Velthorts, Oosterheert, & Brouwer, 2011). Uit eerder onderzoek is bekend dat docenten een spanning 

ervaren bij de mate van begeleiding van de leerlingen bij het min of meer zelfstandig doen van onderzoek 

(Kock, Taconis, Bolhuis,& Gravemeijer, 2013). Daarbij is het ook goed om helder het doel te formuleren. 

Wordt een onderzoeksopdracht ingezet om het doen van onderzoek te leren of als middel om een 

achterliggende theorie of fenomeen te begrijpen? In dat laatste geval bestaat de mogelijkheid dat 

leerlingen hun eigen ideeën over de theorie gaan ontwikkelen (Kock et al., 2013). 

Vanuit de literatuur is er weinig bekend over hoe samenhangende interventies met betrekking tot 

onderzoeksvaardigheden eruit zouden kunnen zien. In deze studie staan dergelijke interventies leerlijn 

centraal. Onze onderzoeksvraag hierbij is hoe docenten in het voortgezet onderwijs binnen hun school 

vormgeven aan het curriculum over onderzoeksvaardigheden. Door middel van een meervoudige case-

studie beschrijven we per school hoe docenten interventies hebben uitgevoerd om leerlingen geleidelijk 

te leren onderzoeken in de verschillende domeinen en over de leerjaren heen. 

 

4.34.34.34.3    MethodeMethodeMethodeMethode    
 

4.3.1. Context 

Het project waarbinnen dit onderzoek plaatsvond, had een looptijd van drie jaar en bestond uit een 

inventarisatiefase en een ontwerp- en herontwerpfase. Het onderzoek beschreven in dit hoofdstuk 
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richtte zich op de interventies in de ontwerp- en herontwerpfase. Jaar 1 was de inventarisatiefase en 

wordt in meer detail besproken in Hoofdstuk 3. 

In jaar 2 en jaar 3 stonden het ontwerpen en herontwerpen van interventies centraal. Deze 

interventies hadden als doel om de voorbereiding op het doen van onderzoek te verbeteren. Alle scholen 

maakten bij het ontwikkelen van de interventies gebruik van het Research Skills Development Framework 

(RSD; Willison & O’Regan, 2007) dat we voor dit project hebben aangepast aan de Nederlandse context. 

Het raamwerk bevat de verschillende fasen van onderzoek doen en de mate van autonomie in 

onderzoek. Het doel van dit raamwerk was om een gezamenlijk kijkkader te bieden aan de docent-

onderzoekers. Zij hebben het vervolgens allemaal gebruikt om binnen hun school een gezamenlijke taal 

te ontwikkelen, als een analysekader voor de inventarisatie van onderzoeksleerdoelen en –activiteiten op 

hun school en om de interventies gericht te kunnen ontwerpen. Zie Appendix A voor het aangepaste RSD 

raamwerk. 

 

4.3.2 Deelnemers 

Aan dit onderzoek deden docent-onderzoekers mee van in totaal zes scholen voor voortgezet onderwijs 

(drie tot vier docent-onderzoekers per school). Het ging hierbij om vier regionale en twee stedelijke 

scholen met variërende denominaties: 2x openbaar, 1x bijzonder openbaar, 1x katholiek, 1x protestants-

christelijk, 1x interconfessioneel. Al deze scholen bieden onderwijs aan leerlingen op het vmbo (drie 

scholen alleen vmbo-tl) tot en met het vwo (twee scholen inclusief gymnasium). Drie scholen bieden ook 

tweetalig onderwijs en twee andere scholen hebben ook een technasium (bèta-onderwijs op havo en 

vwo, zie ook www.technasium.nl). De docent-onderzoekers waren de ontwerpers en uitvoerders van de 

interventies met betrekking tot onderzoeksactiviteiten voor leerlingen. Zij zijn géén directe collega’s die 

allemaal hetzelfde vak geven. In tegenstelling, vijf van de zes scholen hebben ervoor gezorgd dat de alfa-, 

bèta- en gamma-domeinen vertegenwoordigd werden. Bij één school waren docent-onderzoekers uit het 

alfa- en bèta-domein betrokken.  

 

4.3.3 Dataverzameling 

Data is door de onderzoekers verzameld via gesprekken tijdens schoolbezoeken, gezamenlijke 

bijeenkomsten met de docent-onderzoekers en via door de docent-onderzoekers aangeleverde 

documenten. 

 

4.3.4 Data-analyse 

Alle verzamelde gegevens over de schoolcontext en interventies zijn samengevat in vier categorieën: 

context, interventie, mechanisme (waardoor een interventie tot een uitkomst kan leiden) en 

opbrengsten. Hiervoor is gebruik gemaakt van een CIMO-beredenering (Context Intervention Mechanism 

Outcome; Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008). Dit is een ketenredenatie waarbij per interventie werd 

beredeneerd welke context (aanleiding, probleem) er was, welke interventie er is uitgevoerd om het 

probleem op te lossen en via welke mechanismen deze interventie tot welke uitkomsten kan hebben 

geleid. Deze methode zorgt ervoor dat de – zeer variërende – gegevens van de verschillende interventies 

op een systematische manier samengevat konden worden. 

Om de CIMO-methode in het huidige onderzoek toe te kunnen passen, hebben wij vastgesteld 

wat er in de context van het huidige onderzoek verstaan moet worden onder Context, Interventie, 

Mechanisme en Opbrengst. De wens die de docent-onderzoekers hadden en die aanleiding was voor een 

interventie hebben wij gedefinieerd als de Context voor die specifieke interventie (bijv. de wens dat 

leerlingen de onderzoekscyclus herkennen; zie ook Tabel 1). Onder Interventie verstaan we dat wat de 

docent-onderzoekers hebben gedaan om aan die wens te voldoen (bijv. een lessenserie 
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onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en uitvoeren). Het werkende Mechanisme definiëren we als 

hetgeen dat ervoor gezorgd heeft dat de interventie tot bepaalde uitkomsten heeft geleid (bijv. expliciet 

benoemen van de fasen van de onderzoekscyclus). De Opbrengst is de uitkomst van de interventie (bijv. 

dat leerlingen de onderzoekscyclus beter herkennen). 

 

4.44.44.44.4. Resultaten. Resultaten. Resultaten. Resultaten    
Op de zes scholen die meededen aan dit onderzoek zijn in totaal 22 interventies uitgevoerd. Iedere 

school heeft op basis van de uitkomsten van de eerder genoemde inventarisatiefase een eigen focus 

bepaald. In Tabel 4.1 is volgens de CIMO-methode per school de context (C), de interventies op de school 

(I), de mechanismen (M) die tot de opbrengsten hebben geleid en de opbrengsten zelf (O) weergegeven. 

In onderstaande casusbeschrijvingen wordt dit per school nader toegelicht (casus 1 = school 1, etc.). 

 

4.4.1 Casus 1 

Deze interconfessionele regionale school voor vmbo tot en met gymnasium heeft vier interventies 

ontwikkeld, die betrekking hadden op de instructie door docenten (interventie 1.1 in Tabel 1), op de 

begeleiding en de beoordeling door docenten (interventie 1.4 in Tabel 1) en op onderzoeksopdrachten 

over de verschillende domeinen en over de leerjaren heen (interventies 1.2 en 1.3 in Tabel 1). 

De instructie-interventie (1.1) had als doel om ervoor te zorgen dat alle docenten de onderzoekscyclus 

kennen, deze aan onderzoeksopdrachten koppelen in de les en dat docenten weten in welke mate ze 

leerlingen ondersteuning moeten bieden bij de onderzoeksopdrachten (= Context). Hiervoor is de 

workshop ‘Begeleiden van onderzoeksopdrachten’ ontwikkeld (= Interventie). Docenten waren erg 

positief over de workshop. Door op deze manier een laagdrempelige manier van kennisdeling te creëren 

(= Mechanisme), was er groei naar eenduidigheid in de mate van te geven begeleiding (= Opbrengst).  

Om leerlingen in de loop van hun schoolloopbaan structureel te laten oefenen met het doen van 

onderzoek, is een interventie ontwikkeld die eruit bestond dat er in alle leerjaren onderzoeksopdrachten 

worden uitgevoerd die gebaseerd zijn op de onderzoekscyclus (interventie 1.2). De interventie bestond 

uit (1) het inplannen van momenten waarop docenten gezamenlijk werken aan het formuleren van 

onderzoeksopdrachten en (2) het uitvoeren van ten minste 1 onderzoeksopdracht per leerjaar bij ieder 

vak. Doordat docenten gezamenlijk konden werken aan het ontwikkelen van opdrachten, is er een 

uitgebreid spectrum aan onderzoeksopdrachten ontwikkeld, tenminste voor de gamma-intersectie. 

Om de huidige leerlingen uit de bovenbouw meer specifiek bekend te maken met de 

onderzoekscyclus en de toepassing ervan in onderzoeksopdrachten, heeft de school een interventie 

ontwikkeld (interventie 1.3) waarbij leerlingen een lessenserie over onderzoeksvaardigheden kregen 

aangeboden tijdens het mentoruur (4 havo) of het vak ANW (5 vwo). Doordat docenten in de klas bij deze 

opdrachten expliciet aangeven welke fasen van de onderzoekscyclus erbij betrokken zijn, voelen 

leerlingen zich meer toegerust voor het profielwerkstuk. 

De vierde interventie op deze school had als doel om een voor zowel docenten als leerlingen 

herkenbare beoordelingssystematiek te creëren (interventie 1.4). Dit is gedaan in de vorm van een rubric 

voor de beoordeling van het proces en het product van alle onderzoeksopdrachten, inclusief het 

profielwerkstuk. Door de eenduidige beoordeling door docenten die mogelijk was dankzij de rubric, maar 

ook doordat voor de leerlingen vooraf bekend was hoe hun producten beoordeeld zouden worden, werd 

er voor leerlingen een eerlijker systeem gecreëerd dan voorheen (eerder kregen leerlingen een cijfer, 

gegeven door de betreffende docent en niet gebaseerd op een gestandaardiseerd beoordelingsschema). 
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Tabel 4.1. Samenvatting context, interventie, mechanisme en uitkomst per interventie, per school (eerste kolom) 

    ContextContextContextContext    InterventieInterventieInterventieInterventie    MechanismeMechanismeMechanismeMechanisme    OpbrengstOpbrengstOpbrengstOpbrengst    

     Inhoud    Vak of sectie    Leerjaar en niveau      

1.11.11.11.1    Wens dat docenten de 

onderzoekscyclus kennen, 

weten in welke mate ze 

ondersteuning moeten bieden 

en de opdrachten koppelen aan 

de cyclus. 

Workshop "Begeleiden 

van 

onderzoeksopdrachten" 

(2 uur). 

10 secties (alfa, 

bèta, gamma) 

n.v.t. Kennisdeling tussen 

docenten op een 

laagdrempelige wijze 

(weinig investering 

nodig). 

Er is groei naar eenduidigheid in mate 

van te geven begeleiding. 

1.21.21.21.2    Wens dat leerlingen structureel 

oefenen met steeds complexere 

onderzoeksopdrachten 

(gebaseerd op cyclus). 

Onderzoeksopdrachten 

(opbouwende 

complexiteit en 

zelfstandigheid 

leerlingen). 

Alle vakken (alfa, 

bèta, gamma) 

Jaar 1-6, vmbo-

gymnasium 

Docenten werken 

gezamenlijk aan 

ontwikkeling 

opdrachten. 

De intersectie gamma heeft een 

uitgebreid spectrum aan 

onderzoeksopdrachten ontwikkeld, 

verspreid over leerjaren. Er is variatie 

in mate van zelfstandigheid die van 

leerlingen wordt gevraagd. Er zijn geen 

resultaten vastgesteld voor de 

intersecties alfa en bèta. 

1.31.31.31.3    Wens dat leerlingen 

onderzoeksopdrachten 

herkennen. 

Lessenserie onderzoeks-

vaardigheden (4x 50 

min). 

mentoruur (4 

havo), ANW (5 

vwo) 

4 havo, 5 vwo Het benoemen van 

stappen van de cyclus 

en bespreken van 

onderzoeksmethoden. 

Leerlingen voelen zich meer toegerust 

voor het PWS. Docenten geven aan 

dat leerlingen zich beter aan planning 

en deadlines houden en eerder hulp 

vragen. 

1.41.41.41.4    Wens dat er een voor docenten 

en leerlingen herkenbare 

beoordelingssystematiek is voor 

onderzoeksopdrachten in alle 

klassen. 

Rubric voor beoordeling 

proces en product 

onderzoeksopdracht 

(ook PWS). 

ANW (en 

docenten van 

meerdere 

secties) 

5 vwo Eenduidige 

beoordeling door 

docenten en vooraf 

bekend hoe er 

beoordeeld wordt. 

Leerlingen vinden rubric eerlijker dan 

oude systeem. Er zijn geen resultaten 

bekend van docenten. 

2.12.12.12.1    Wens dat docenten de 

onderzoekscyclus gebruiken in 

PowerPoint-slides over 

onderzoekscyclus. 

Vakoverstijgend n.v.t. Duidelijke en 

eenduidige presentatie 

Geen uitkomst vastgesteld. 
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    ContextContextContextContext    InterventieInterventieInterventieInterventie    MechanismeMechanismeMechanismeMechanisme    OpbrengstOpbrengstOpbrengstOpbrengst    

eigen les en dat leerlingen 

herkennen waar in de cyclus elk 

onderdeel van een opdracht 

zich bevindt. 

van onderzoekscyclus. 

Laagdrempelig 

aanbieden aan 

docenten. 

2.22.22.22.2    Wens dat leerlingen kunnen 

onderzoeken en ontwerpen, de 

cyclus herkennen en toepassen, 

een onderzoeksvraag kunnen 

opstellen en per fase kunnen 

aangeven wat belangrijk is. 

Onderzoeksopdracht 

'Future school' 

(onderzoeken 

(duurzaam) 

verbeterpunt school). 

Vakoverstijgend 

over 

natuurkunde 

scheikunde, en 

biologie 

3 havo, 3 vwo Zelfstandig onderzoek 

doen naar onderwerp 

van keuze. Gebruik van 

dezelfde PowerPoint-

slides (interventie 2.2) 

door docenten. 

Leerlingen herkennen cyclus wel, maar 

herinneren zich niet duidelijk dat ze 

deze hebben doorlopen of dat de 

docent het heeft uitgelegd. Ze vonden 

mate van vrijheid fijn. Ze vonden dat 

ze streng beoordeeld werden. 

Docenten geven aan dat het nieuwe 

lesmateriaal goede houvast biedt. 

2.32.32.32.3    Wens dat leerlingen autonoom 

een onderzoeksopdracht 

kunnen doorlopen, dat ze 

kennis hebben van het plannen 

en uitzetten van onderzoek, dat 

ze zich competent voelen en 

dat ze gemotiveerd zijn voor het 

PWS. 

Onderzoeksopdracht 

van 1 week (gehele 

cyclus). 

Vakoverstijgend 5 vwo Oefenen met 

onderzoeksopdracht 

waarbij men de gehele 

cyclus doorloopt. 

Geen uitkomst vastgesteld. 

2.42.42.42.4    Wens dat leerlingen een 

onderzoeksvraag op kunnen 

stellen en de criteria voor een 

goede onderzoeksvraag 

kennen. 

Lessenserie 

onderzoeksopdracht 

over de fase Richten. 

Natuurkunde 5 vwo Kennis opdoen over 

eigenschappen goede 

onderzoeksvraag. 

Leerlingen geven aan moeite te 

hebben met opstellen 

onderzoeksvraag en het herkennen 

van een goede of slechte 

onderzoeksvraag. Toch zijn ze redelijk 

goed in het onderscheiden van goede 

en slechte onderzoeksvragen. Ze 

hebben behoefte aan meer oefening 
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    ContextContextContextContext    InterventieInterventieInterventieInterventie    MechanismeMechanismeMechanismeMechanisme    OpbrengstOpbrengstOpbrengstOpbrengst    

met het opstellen van vragen, 

analyseren en presenteren. Ze voelen 

zich niet bekwaam genoeg om 

helemaal zelf een onderzoek op te 

starten. 

2.52.52.52.5    Wens dat leerlingen leren om 

de cyclus te herkennen en toe 

te passen, data te analyseren, 

een act te maken en te 

presenteren. 

Onderzoeksopdracht 

over cabaret. 

CKV 4 havo Oefenen met 

onderzoeksopdracht 

over cabaret. Gebruik 

van dezelfde 

PowerPoint-slides 

(interventie 2.2) door 

docenten. 

Docenten hebben de cyclus zichtbaar 

gemaakt en besproken. Leerlingen 

hadden al vrij veel kennis van 

onderzoek doen. Ze kennen de cyclus 

redelijk uit het hoofd en kunnen 

aangeven welke fasen ze hebben 

doorlopen tijdens de lessen. Ze geven 

aan het lastig te vinden om de cyclus 

te doorlopen, maar een docent geeft 

aan dat ze onbewust bekwaam zijn. 

Leerlingen hebben een groot gevoel 

van autonomie. 

2.62.62.62.6    Wens dat leerlingen 

kennismaken met 

onderzoeksvaardigheden en de 

fases Oriënteren, Richten, 

Plannen en Rapporteren 

kunnen toepassen. 

Onderzoeksopdracht ter 

voorbereiding op PWS. 

ANW (pre-

profielwerkstuk) 

4 vwo Oefenen met 

onderzoeksopdracht. 

Leerlingen hebben moeite de cyclus te 

reproduceren, maar herkenden de 

fases wel. Ze vonden de cyclus niet 

voldoende zichtbaar in de les. Ze 

voelden zich meer competent en 

autonoom in de oriëntatie- en 

planningsfase dan in de richtfase. Ze 

vonden het opstellen van een 

onderzoeksvraag moeilijk. Ze willen 

meer oefening in data-verzamelen en 

presenteren. 
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    ContextContextContextContext    InterventieInterventieInterventieInterventie    MechanismeMechanismeMechanismeMechanisme    OpbrengstOpbrengstOpbrengstOpbrengst    

3.13.13.13.1    Wens dat leerlingen 

kennismaken met opzetten, 

plannen en uitvoeren van 

onderzoek, dat ze zelfstandig 

een onderwerp kunnen 

afbakenen, een vraag kunnen 

formuleren en informatie 

kunnen zoeken. 

Onderzoeksopdracht 

over de Middeleeuwen 

met de focus op 

Oriënteren, Richten en 

Plannen. 

Geschiedenis 1 havo-vwo Oefenen met 

onderzoeksopdracht 

met de focus op 

Oriënteren, Richten en 

Plannen. 

Doelen zijn behaald, al blijkt de mate 

van zelfstandigheid erg beperkt, zowel 

bij het formuleren van een vraag als 

het zoeken van informatie. 

3.23.23.23.2    Wens dat leerlingen 

kennismaken met opzetten, 

plannen en uitvoeren van 

onderzoek, dat ze zelfstandig 

een onderwerp kunnen 

afbakenen, een vraag kunnen 

formuleren en informatie 

kunnen zoeken. 

Onderzoeksopdracht 

over het oude Egypte 

met de focus op 

Oriënteren, Richten en 

Plannen. 

Geschiedenis 1 havo-vwo, 1 

tvwo 

Oefenen met 

onderzoeksopdracht 

met de focus op 

Oriënteren, Richten en 

Plannen. 

Doelen zijn behaald, al blijkt de mate 

van zelfstandigheid erg beperkt, zowel 

bij het formuleren van een vraag als 

het zoeken van informatie. 

3.33.33.33.3    Wens dat leerlingen 

kennismaken met de fasen 

Oriënteren, Richten en Plannen 

van de cyclus, dat ze zelfstandig 

een opzet kunnen maken voor 

de aanpak, dat ze kunnen 

reflecteren op eigen aanpak en 

dat ze een hoofdvraag kunnen 

formuleren en afbakenen. 

Onderzoeksopdracht Aardrijkskunde 2 havo/vwo, 2 

vwo, 2 tvwo 

Oefenen met 

onderzoeksopdracht. 

Leerlingen kunnen de opdracht 

zelfstandig doorlopen. Te weinig 

uitdaging voor 2 vwo en 2 tvwo. 

Leerlingen hebben moeite met 

afbakenen onderwerp, maar hebben 

veel aan feedback. 

3.43.43.43.4    Wens dat leerlingen zelf 

ontdekken hoe drie 

Open opdracht over 

isoleren ingrediënten 

van een oplossing. 

Scheikunde 3 havo, 3 vwo, 3 

tvwo 

De juiste mate van 

begeleiding met 

duidelijke kaders en 

Flink verschil tussen leerlingen van de 

verschillende schoolniveaus in mate 

van begeleiding die nodig was. 
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    ContextContextContextContext    InterventieInterventieInterventieInterventie    MechanismeMechanismeMechanismeMechanisme    OpbrengstOpbrengstOpbrengstOpbrengst    

ingrediënten van een oplossing 

te isoleren. 

verantwoordelijkheden

. 

Docenten geven aan dat leerlingen 

veel beter (zelfstandig) werkten dan 

anders. 

3.53.53.53.5    Wens dat leerlingen zelfstandig 

de fasen Oriënteren en Richten 

van de cyclus doorlopen, een 

onderzoeksvraag formuleren, 

onderzoeksgebieden van 

taalwetenschappen kennen, 

bronnen zoeken en naar 

bronnen refereren. 

Onderzoeksopdracht 

over bedenken van 

onderwerp en opstellen 

van onderzoeksvraag. 

Nederlands 3 vwo In groepjes oefenen 

met 

onderzoeksopdracht 

met focus op 

Oriënteren en Richten. 

Leerlingen konden goed bronnen 

selecteren en onderwerpen kiezen. 

Leerlingen hadden moeite met het 

opstellen van vragen, volgens docent 

omdat het om relatief onbekende 

onderwerpen gaat. Groepswerk 

verliep niet altijd goed. 

4.14.14.14.1    Wens dat er voor docenten en 

leerlingen conformiteit en 

houvast is in beoordeling. 

Rubric voor beoordeling 

proces en product 

profielwerkstuk. 

Profielwerkstuk 5 vwo, 6 vwo Verplichte (vanuit 

directie) eenduidige 

beoordeling door 

docenten en vooraf 

bekend hoe er 

beoordeeld wordt. 

Alle docenten hebben de rubric 

gebruikt. Leerlingen geven aan dat het 

merendeel van de begeleiders de 

rubric heeft besproken. De meeste 

leerlingen vinden houvast in de rubric 

voor het maken van de 

onderzoeksopzet (5 vwo) en het 

verwerken van feedback (6 vwo). 

Docenten geven aan dat het cijfer 

o.b.v. de rubric nagenoeg 

overeenkomt met wat ze gevoelsmatig 

zouden geven (een kwart vindt dat 

niet). De meeste docenten vinden de 

rubric bruikbaar. Bijna alle docenten 

vinden dat de rubric houvast biedt 

voor de leerlingen. 



32 

 

 

   

    ContextContextContextContext    InterventieInterventieInterventieInterventie    MechanismeMechanismeMechanismeMechanisme    OpbrengstOpbrengstOpbrengstOpbrengst    

4.24.24.24.2    Wens dat leerlingen 

kennismaken met de cyclus. 

Kleine 

onderzoeksopdrachten 

en opzet PWS als 

grotere opdracht. 

Wetenschapsori

ëntatie 

5 vwo Oefenen met 

onderzoeksopdracht. 

Geen uitkomst vastgesteld. 

5.15.15.15.1    Wens dat leerlingen werken aan 

in complexiteit opbouwende 

onderzoeksopdrachten, dat hun 

statistische 

onderzoeksvaardigheden 

vergroten en dat ze 

gemotiveerd raken. 

Lessenserie met twee 

opvolgende 

onderzoeksopdrachten 

volgens cyclus en 

feedback tussendoor (8 

lesuren). 

Wiskunde A 4 vwo Oefenen met 

onderzoeksopdracht 

met onderwerp naar 

keuze binnen het vak 

wiskunde en met het 

ontvangen en 

verwerken van 

tussentijdse feedback. 

Leerlingen hebben een beter beeld 

van de structuur en opbouw van een 

onderzoeksverslag. Ze hebben moeite 

met het analyseren van data en het 

weergeven van relevante resultaten in 

daarvoor geschikte diagrammen. Ze 

zijn gemotiveerd door de afwisseling, 

het eigen gekozen thema en de 

(tussentijdse) feedback. 

5.25.25.25.2    Wens dat leerlingen bekend 

raken met de 

onderzoeksstappen en deze 

kunnen toepassen. 

Miniprofielwerkstuk 

volgens cyclus over 

eigen profielwerkstuk-

onderwerp met reflectie 

onderzoeksproces in het 

Engels. 

Engels (wat 

onderwerp 

betreft 

vakoverstijgend) 

5 vwo Oefenen met 

onderzoeksopdracht 

waarbij men de gehele 

cyclus doorloopt. 

De docenten zijn enthousiast over de 

interventie. De leerlingen zijn 

gemotiveerd, omdat het project hielp 

met het beginnen van hun echte PWS. 

Ze willen graag meer tijd om op alle 

stappen te kunnen focussen. Ze geven 

aan dat ze voor de interventie nog niet 

aan hun PWS waren begonnen, omdat 

ze niet wisten welke stappen ze 

moesten nemen. 

6.16.16.16.1    Wens dat er een betere 

afstemming is tussen 

verschillende 

leerjaren/modules, dat meer 

vakken en docenten betrokken 

Matrix leerdoelen per 

leerjaar. 

Alle vakken Jaar 1-6 Eenduidigheid van de 

matrix en het 

verspreiden van de 

matrix. 

Eerste concept matrix is gerealiseerd. 

Deze moet nog verbeterd worden op 

interne consistentie en bruikbaarheid. 
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    ContextContextContextContext    InterventieInterventieInterventieInterventie    MechanismeMechanismeMechanismeMechanisme    OpbrengstOpbrengstOpbrengstOpbrengst    

worden bij de leerlijn 

Onderzoeksvaardigheden, dat 

ze dezelfde taal/terminologie 

hanteren en dat er een betere 

afstemming is tussen de 

alfa/gamma-leerlijn (nieuw) en 

de bèta-leerlijn Onderzoek. 

6.26.26.26.2    Wens dat leerlingen 

kennismaken met de cyclus en 

deze kunnen toepassen. 

Lessenserie 

onderzoeksvaardighede

n (20 lesuren; half jaar). 

Godsdienst Jaar 1 Kennis opdoen over 

onderzoeksvaardighed

en. 

Geen uitkomst vastgesteld. 

6.36.36.36.3    Wens dat leerlingen ontdekken 

dat ervaringsleren voortvloeit in 

een onderzoekende houding, 

dat ze ervaring opdoen met 

data verzamelen, doorlopen van 

het onderzoeksproces, data 

analyseren, feedback verwerken 

en het resultaat presenteren. 

Lessenserie (18 lessen; 

half jaar) en onderzoek 

uitvoeren op Ameland (3 

dagen) met verslag voor 

Nederlands. 

Nederlands (wat 

onderwerp 

betreft 

vakoverstijgend) 

Jaar 2 Kennis opdoen over 

onderzoeksvaardighed

en en oefenen met 

onderzoeksopdracht 

naar onderwerp van 

eigen keuze waarbij 

men de gehele cyclus 

doorloopt. 

Docenten geven aan dat leerlingen bij 

een ander project makkelijker de 

cyclus doorliepen. Wel vinden ze de 

verslagen van de leerlingen van hoger 

niveau dan vorig jaar. Leerlingen geven 

aan dat ze meer verbinding hebben 

ervaren tussen het theoretisch kader 

van de cyclus, het veldwerk en hun 

ervaringen. Al was de stap van theorie 

naar veldwerk voor de mavo- en 

mavo/havo-klassen vaak nog te groot. 

N.B. Nummering van de interventie is per school (interventie 1.1 = school 1, interventie 1).  
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4.4.2 Casus 2 

Op deze openbare stedelijke school voor vmbo-tl tot en met vwo zijn interventies ontwikkeld die 

betrekking hadden op de instructie van docenten en op vakspecifieke en vakoverstijgende 

onderzoeksopdrachten. 

Om te zorgen dat docenten van alle vakken de onderzoekscyclus kunnen gebruiken in hun les, 

is er een serie PowerPoint-slides gemaakt (interventie 2.1). Hierin staan alle stappen van de cyclus met 

hun eigen kleur. Deze duidelijke slides kunnen docenten in hun les gebruiken, zodat leerlingen kunnen 

herkennen waar in de onderzoekscyclus ze zich bevinden in elk stadium van een onderzoeksopdracht. 

Er zijn geen uitkomsten van deze interventie vastgesteld. 

De overige vijf interventies zijn te verdelen in twee vakoverstijgende en drie vakspecifieke 

interventies. De eerste vakoverstijgende interventie (over natuurkunde, scheikunde en biologie) vond 

plaats bij 3 havo en 3 vwo (interventie 2.2) en had als doel dat leerlingen leerden onderzoeken en 

ontwerpen. Meer specifiek was het de bedoeling dat leerlingen de onderzoekscyclus leren herkennen 

en toepassen, dat ze een onderzoeksvraag kunnen opstellen en aan kunnen geven wat belangrijk is 

per fase van de cyclus. In deze interventie, ‘Future school’, mochten leerlingen zelf onderzoek doen 

naar verbeterpunten voor de school op het gebied van duurzaamheid. Doordat leerlingen zelfstandig 

onderzoek deden naar een onderwerp van keuze en docenten dezelfde PowerPoint-slides gebruikten 

(zie interventie 2.1), hadden leerlingen een grote mate van vrijheid (die ze erg waardeerden) met 

daarbij de benodigde houvast (PowerPoint-slides). Ondanks dat leerlingen de cyclus herkenden, 

herinnerden ze zich vaak niet duidelijk dat ze deze doorlopen hadden of dat de docent het had 

uitgelegd. 

De andere vakoverstijgende interventie was een onderzoeksopdracht van één week in 5 vwo 

waarbij leerlingen de gehele onderzoekscyclus doorliepen (interventie 2.3). Doelen van deze 

interventie waren het bevorderen van de autonomie van leerlingen bij het doorlopen van de 

onderzoeksopdracht, kennismaken met plannen en uitzetten van onderzoek, een gevoel van 

competentie creëren en leerlingen motiveren voor het profielwerkstuk. Het oefenen met de gehele 

onderzoekscyclus in een opdracht zou hierbij het werkende mechanisme zijn. Echter, er zijn geen 

uitkomsten van deze interventie vastgesteld. 

De eerste vakspecifieke interventie vond plaats bij natuurkunde (interventie 2.4). De doelen 

van deze interventie waren dat leerlingen criteria voor een goede onderzoeksvraag herkennen en zelf 

een onderzoeksvraag op kunnen stellen. De interventie bestond uit een lessenserie in 5 vwo met 

daarin een onderzoeksopdracht met de focus op de fase ‘richten’. Door het opdoen van kennis over 

eigenschappen van een goede onderzoeksvraag, waren leerlingen redelijk goed in staat goede en 

slechte onderzoeksvragen te onderscheiden. Leerlingen gaven wel aan moeite te hebben met het 

herkennen en opstellen van een goede onderzoeksvraag.  

Een andere vakspecifieke interventie op deze school vond plaats bij CKV in 4 havo en bestond 

uit een onderzoeksopdracht over cabaret (interventie 2.5). De doelen waren dat leerlingen de 

onderzoekscyclus herkennen en toepassen, data kunnen analyseren, zelf een act kunnen maken en 

het onderzoek kunnen presenteren. Doordat leerlingen oefenden met een onderzoeksopdracht en 

docenten dezelfde PowerPoint-slides gebruikten (zie interventie 2.1), was de cyclus zichtbaar en 

duidelijk voor leerlingen. 

De laatste interventie op deze school vond plaats in 4 vwo bij het vak ANW (interventie 2.6). 

Het doel was dat leerlingen kennismaakten met onderzoeksvaardigheden en leerden om de fasen 

oriënteren, richten, plannen en rapporteren toe te passen. De interventie bestond uit een 

onderzoeksopdracht ter voorbereiding op het profielwerkstuk. Door het oefenen met de 
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onderzoeksopdracht herkenden leerlingen de fases en voelden ze zich meer competent en autonoom 

in de oriëntatie- en planningsfase. Leerlingen gaven wel aan moeite te hebben met het reproduceren 

van de cyclus en met het opstellen van een onderzoeksvraag. Verder vonden ze dat de cyclus niet 

voldoende zichtbaar was in de les en wilden ze meer oefening in data-verzamelen en presenteren. 

 

4.4.3 Casus 3 

Deze regionale bijzonder openbare school voor vmbo-tl t/m vwo en TTO heeft als focus onderzoek in 

de onderbouw gekozen en besteed daarbij expliciet aandacht aan de eerste drie fasen van de 

onderzoekscyclus: oriënteren, richten en plannen. De vijf interventies zijn allemaal gericht op het 

ontwikkelen van onderzoeksopdrachten. Docenten ontwikkelden een onderzoeksopdracht voor hun 

eigen vak (of pasten een bestaande opdracht aan) met behulp van een buddy. Deze buddy was een 

docent van een andere sectie die niet met het project te maken had. Doel hiervan was dat de docent-

onderzoeker niet alleen hulp kreeg van een relatieve buitenstaander, maar dat deze buddy op basis 

van de ontwikkelde interventie ook een onderzoeksopdracht voor zijn of haar eigen vak zou kunnen 

gaan maken. 

Twee van de interventies vonden plaats bij geschiedenis in de brugklas. Elke interventie 

bestond uit een onderzoeksopdracht waarbij de doelen waren dat leerlingen kennismaakten met het 

opzetten, plannen en uitvoeren onderzoek en dat leerlingen zelfstandig een onderwerp afbakenden, 

een vraag formuleerden en informatie zochten. De eerste interventie vond plaats in 1 havo/vwo en 

ging over de Middeleeuwen (interventie 3.1). De tweede interventie ging over het oude Egypte en 

vond plaats in 1 havo/vwo en 1 vwo (interventie 3.2). Door het oefenen met de onderzoeksopdracht 

met de focus op de eerste drie fasen van de cyclus, konden leerlingen leren om deze fasen toe te 

passen. De doelen zijn behaald, al bleek de mate van zelfstandigheid erg beperkt, zowel bij het 

formuleren van een vraag als bij het zoeken van informatie. 

Een andere interventie bestond uit een onderzoeksopdracht bij aardrijkskunde in de tweede 

klas (interventie 3.3). De doelen overlapten deels met die van de interventies bij geschiedenis; 

namelijk dat leerlingen kennismaakten met de eerste drie fasen van de cyclus (oriënteren, richten, 

plannen) en dat ze zelfstandig een vraag formuleren en afbakenen. Daarnaast waren doelen dat 

leerlingen zelfstandig een opzet maakten voor de aanpak van de opdracht en dat ze reflecteerden op 

hun eigen aanpak. Door het oefenen met de onderzoeksopdracht, leerden leerlingen om zelfstandig 

een opzet voor onderzoek te maken. Over het algemeen hadden de leerlingen moeite met het 

afbakenen van een onderwerp, maar ze hadden veel aan feedback op dit vlak. Wel bleek er voor 2 

vwo en 2 vwo bleek te weinig uitdaging te zijn.  

De overige twee interventies zijn ontwikkeld voor het derde leerjaar. In de interventie bij 

scheikunde kregen leerlingen een open opdracht waarbij ze de drie ingrediënten van een oplossing 

moesten isoleren (interventie 3.4). Het doel van de interventie was dat leerlingen zelf zouden 

ontdekken hoe ze dit moesten aanpakken. Door de juiste mate van begeleiding hierbij (met duidelijke 

kaders en verantwoordelijkheden), lukte het de leerlingen inderdaad om dit zelfstandig te doen. Er 

bleek wel een flink verschil tussen leerlingen van de verschillende schoolniveaus. Sommigen hadden 

heel veel begeleiding nodig, terwijl anderen snel en zelfstandig aan de slag gingen. 

Bij Nederlands bestond de interventie uit een onderzoeksopdracht waarbij leerlingen een 

onderwerp moesten bedenken en een onderzoeksvraag moesten opstellen (interventie 3.5). Het doel 

van de interventie was dat leerlingen de eerste twee fasen van de cyclus (oriënteren en richten) 

zelfstandig doorlopen. Specifiek was het de bedoeling dat zij onderzoeksgebieden in de 

taalwetenschappen leerden kennen, dat ze een onderzoeksvraag formuleerden en dat ze bronnen 
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zochten en ernaar refereerden. Door in groepjes te oefenen met de eerste twee fasen van de cyclus, 

leerden leerlingen goed om bronnen te selecteren en onderwerpen te kiezen. Ze hadden wel moeite 

met het opstellen van vragen, waarschijnlijk doordat het om relatief onbekende onderwerpen ging. 

 

4.4.4 Casus 4 

Op deze regionale openbare school voor vmbo tot en met vwo en tto wilde men meer aandacht 

besteden aan de zowel een gestandaardiseerde beoordeling van onderzoeksopdrachten als aan de 

onderzoeksvaardigheden van leerlingen in de verschillende domeinen.  

De eerste interventie had als doel om conformiteit en houvast in de beoordeling van het 

profielwerkstuk te bieden voor zowel docenten als leerlingen (interventie 4.1). Hiertoe heeft men een 

driedelige rubric ontwikkeld om de onderzoeksopzet, het proces en het eindproduct van het 

profielwerkstuk te beoordelen. Deze rubric is in 5 vwo ingezet bij het maken van de opzet voor het 

profielwerkstuk en in 6 vwo bij het maken en beoordelen van het profielwerkstuk. Door een (vanuit de 

directie) verplichte eenduidige beoordeling door docenten, hebben alle docenten van 5 en 6 vwo de 

rubric gebruikt. Hierdoor, en doordat er van tevoren bekend was hoe er beoordeeld ging worden, 

bood de rubric houvast voor de leerlingen. Docenten waren over het algemeen tevreden over het 

gebruik van de rubric. 

De tweede interventie bestond uit het ontwikkelen en uitvoeren van diverse kleine 

onderzoeksopdrachten bij het nieuwe vak wetenschapsoriëntatie en een grotere opdracht waarbij de 

leerlingen een opzet maakten voor hun profielwerkstuk (interventie 4.2). Het doel van de kleine 

opdrachten was dat de leerlingen kennismaakten met de onderzoekscyclus en dat ze kennismaakten 

met verschillende vormen van onderzoek doen in de verschillende domeinen. Bij de grote opdracht 

konden leerlingen meer tijd besteden aan en meer begeleiding en feedback krijgen op hun 

onderzoeksopzet van het profielwerkstuk. Het beoogde werkende mechanisme van deze interventie is 

dat leerlingen oefenen met verschillende onderzoeksopdrachten en daar ruim de tijd voor krijgen. Er 

zijn echter geen uitkomsten van deze interventie vastgesteld.  

 

4.4.5 Casus 5 

Op deze regionale katholieke school voor vmbo-tl tot en met gymnasium zijn twee interventies 

ontwikkeld om onderzoeksvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Het gaat om vakspecifieke 

interventies bij wiskunde A in 4 vwo (interventie 5.1) en bij Engels in 5 vwo (interventie 5.2). 

De doelen van de interventie bij wiskunde (interventie 5.1) waren om leerlingen te laten 

werken aan in complexiteit opbouwende onderzoeksopdrachten, statistische 

onderzoeksvaardigheden van leerlingen te verbeteren en om leerlingen te motiveren voor onderzoek 

doen bij wiskunde. Doordat leerlingen in twee opeenvolgende onderzoeksopdrachten oefenden met 

de onderzoekscyclus en tussendoor feedback van de docent te ontvingen, kregen leerlingen een beter 

beeld van de structuur en opbouw van een onderzoeksverslag. Daarnaast waren ze gemotiveerd door 

de afwisseling, het eigen gekozen thema en de (tussentijdse) feedback. Ze hebben nog wel moeite 

met het analyseren van data en het weergeven van relevante resultaten in daarvoor geschikte 

diagrammen. 

De interventie bij Engels (interventie 5.2) had als doel dat leerlingen bekend raakten met de 

onderzoeksstappen en deze konden toepassen. De interventie bestond uit een miniprofielwerkstuk 

volgens de onderzoekscyclus over het eigen profielwerkstukonderwerp van de leerlingen, waarbij de 

leerling een reflectie over het onderzoeksproces schreef in het Engels. Doordat het project leerlingen 

hielp met het beginnen aan hun echte profielwerkstuk, waren zij gemotiveerd. Ze wilden wel graag 
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meer tijd om op alle stappen te kunnen focussen. Ook gaven ze aan dat ze voor de interventie nog niet 

aan hun profielwerkstuk waren begonnen, omdat ze niet wisten welke stappen ze moesten nemen. 

Eerdere workshops hebben geholpen om een idee te krijgen, maar het was nog niet duidelijk hoe te 

beginnen. De docenten waren enthousiast over de interventie.  

 

4.4.6 Casus 6 

Deze stedelijke protestant-christelijke school voor vmbo tot en met vwo en tto heeft drie interventies 

ontwikkeld waarvan één zich richt op gestandaardiseerde instructie en twee interventies zich richten 

op onderzoeksvaardigheden in de onderbouw. 

De instructie-interventie (interventie 6.1) had als doelen dat er een betere afstemming zou 

komen tussen verschillende leerjaren/modules, dat meer vakken en docenten betrokken worden bij 

de leerlijn Onderzoeksvaardigheden, dat iedereen dezelfde taal/terminologie gebruikt en dat er 

afstemming zou komen tussen de nieuwe alfa/gamma-leerlijn en de bestaande bèta-leerlijn 

onderzoek. De interventie bestond uit het ontwikkelen van een leerdoelenmatrix 

onderzoeksvaardigheden per leerjaar die bruikbaar is voor alle vakken. Door eenduidigheid van de 

matrix en het goed verspreiden van de matrix, zouden de doelen behaald moeten worden. Er is een 

eerste concept matrix gerealiseerd. Men was gematigd positief over deze matrix. Het moet nog 

verbeterd worden op interne consistentie en bruikbaarheid. 

In leerjaar 1 is er bij godsdienst een interventie ontwikkeld om leerlingen kennis te laten 

maken met de onderzoekscyclus en het toepassen hiervan (interventie 6.2). De interventie bestond uit 

een lessenserie over onderzoeksvaardigheden. Door het kennis opdoen van onderzoeksvaardigheden, 

zouden deze vaardigheden moeten verbeteren. Er zijn voor deze interventie echter geen uitkomsten 

vastgesteld. 

In leerjaar 2 is een interventie ontwikkeld die hoort bij het vak Nederlands, maar tegelijkertijd 

is de interventie ook vakoverstijgend (interventie 6.3). Doelen van deze interventie waren dat 

leerlingen ontdekken dat ervaringsleren voortvloeit in een onderzoekende houding, ervaring opdoen 

met data verzamelen, het onderzoeksproces doorlopen, data analyseren, feedback verwerken en 

resultaten presenteren. Leerlingen volgden hiertoe een lessenserie en voerden drie dagen lang 

onderzoek uit op Ameland. Ze bedachten zelf een onderzoeksvraag. Op deze manier kon de opdracht 

inhoudelijk over een ander vak dan Nederlands gaan. Leerlingen schreven een verslag over deze 

opdracht dat werd beoordeeld bij het vak Nederlands. Door het opdoen van kennis over 

onderzoeksvaardigheden en het oefenen met een onderzoeksopdracht waarbij de leerlingen de 

gehele cyclus doorliepen en zelf een onderwerp mochten kiezen, ervaarden de leerlingen meer 

verbinding tussen theorie (de onderzoekscyclus) en de praktijk (het veldwerk op Ameland). Toch was 

de stap van theorie naar veldwerk voor de mavo- en mavo/havo-klassen vaak nog te groot. Over het 

geheel genomen waren leerlingen gematigd positief was over deze interventie. Docenten gaven aan 

dat leerlingen bij een ander project makkelijker de cyclus doorliepen. Wel vonden ze de verslagen van 

de leerlingen van een hoger niveau dan vorig jaar. 

 

4.54.54.54.5    DDDDiscussieiscussieiscussieiscussie    en conclusieen conclusieen conclusieen conclusie    
Op de zes scholen zijn in totaal 22 interventies ontwikkeld en uitgevoerd met als overkoepelende doel 

om een doorlopende onderzoeksleerlijn te creëren. In de interventies kwamen grofweg drie thema’s 

terug, namelijk (1) onderzoeksopdrachten en lessenseries met variërende mate van zelfstandigheid 

over de leerjaren heen, (2) de instructie van de onderzoeksopdrachten en (3) de beoordeling door 
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docenten. In Tabel 4.2 is te zien hoe de interventies over de thema’s verdeeld waren. Interventies 1.2 

en 5.1 vallen binnen meerdere thema’s (zie Tabel 2). 

 

Tabel 4.2. Interventies verdeeld over thema’s 

    Opdrachten/lessenseriesOpdrachten/lessenseriesOpdrachten/lessenseriesOpdrachten/lessenseries    InstructieInstructieInstructieInstructie    Beoordeling/evaluatieBeoordeling/evaluatieBeoordeling/evaluatieBeoordeling/evaluatie    

1.11.11.11.1     Begeleiding 

onderzoeksopdrachten 

 

1.21.21.21.2    Onderzoeksopdrachten Benoemen fasen cyclus  

1.31.31.31.3    Lessenserie 

onderzoeksvaardigheden 

  

1.41.41.41.4      Rubric 

2.12.12.12.1     PowerPoint-slides fasen 

cyclus 

 

2.22.22.22.2    Onderzoeksopdracht   

2.32.32.32.3    Onderzoeksopdracht   

2.42.42.42.4    Onderzoeksopdracht   

2.52.52.52.5    Onderzoeksopdracht   

2.62.62.62.6    Onderzoeksopdracht   

3.13.13.13.1    Onderzoeksopdracht   

3.23.23.23.2    Onderzoeksopdracht   

3.33.33.33.3    Onderzoeksopdracht   

3.43.43.43.4    Onderzoeksopdracht   

3.53.53.53.5    Onderzoeksopdracht   

4.14.14.14.1      Rubric 

4.24.24.24.2    Onderzoeksopdrachten   

5.15.15.15.1    Onderzoeksopdrachten  Tussentijdse feedback 

5.25.25.25.2    Onderzoeksopdracht   

6.16.16.16.1     Matrix leerdoelen  

6.26.26.26.2    Lessenserie 

onderzoeksvaardigheden 

  

6.36.36.36.3    Lessenserie en 

onderzoeksopdracht 

  

N.B. Nummering van de interventie is per school (interventie 1.1 = school 1, interventie 1). 

 

4.5.1 Onderzoeksopdrachten 

Veruit de meeste interventies (17 van de 22) bestonden uit een onderzoeksopdracht, al dan niet in 

combinatie met een lessenserie. Als we de informatie over alle interventies uit Tabel 4.1 naast de 

themaverdeling in Tabel 4.2 leggen, zien we dat de interventies binnen het thema 

onderzoeksopdrachten op alle scholen betrekking hebben op de twee (casus 5) of drie (de overige 

scholen) domeinen (alfa, bèta, gamma). Wat betreft de verdeling over de leerjaren heen is zichtbaar 

dat de scholen bij dit soort interventies voor verschillende aanpakken hebben gekozen. De scholen in 

casus 1 en 2 hebben gekozen voor interventies in zowel de onderbouw als bovenbouw. Waar bij casus 

1 is gekozen voor interventies in alle leerjaren, is er bij casus 2 gekozen voor een interventie in leerjaar 

3 en in leerjaar 5. De andere scholen hebben gekozen om te focussen op ofwel de onderbouw (casus 3 

en 6) of op de bovenbouw (casus 4 en 5). De vakspecifieke interventies op de scholen in casus 3 en 6 
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waren alleen gericht op de onderbouw waarbij in casus 3 gefocust werd op de eerste drie fasen van de 

onderzoekscyclus (oriënteren, richten en plannen). Op de school in casus 5 richtte men zich juist 

alleen op leerjaar 4 en 5 en op de totale onderzoekscyclus. De vakspecifieke interventies op de school 

in casus 2 zijn uitgevoerd in leerjaar 3 tot en met 5 op de havo en het vwo. 

Uit de gegevens van het huidige onderzoek valt te concluderen dat oefenen met uitvoeren van 

onderzoek het belangrijkste werkende mechanisme lijkt te zijn voor het aanleren van 

onderzoeksvaardigheden. Daarnaast blijkt het opdoen van kennis tijdens de lessen over onderzoek 

(interventies 2.4, 6.2 en 6.3) ook van belang bij het leren van onderzoeksvaardigheden. De derde 

belangrijke factor bij het aanleren van onderzoeksvaardigheden is eenduidige instructie over vakken 

heen waarbij expliciet de fasen van de onderzoekscyclus worden besproken (zie ook sectie 4.2 over 

didactiek). Meer specifiek hebben deze mechanismen in het huidige onderzoek waarschijnlijk geleid 

tot het herkennen van de onderzoekscyclus en het toepassen van de cyclus. Ten slotte blijkt bij enkele 

interventies de keuzevrijheid (interventies 2.2 en 5.1) van belang voor motivatie van leerlingen. Naast 

de positieve resultaten is ook gevonden dat leerlingen vaak nog moeite hebben met specifieke 

stappen uit de cyclus (bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeksvraag) of met het zelfstandig 

doorlopen van de gehele cyclus. 

 

4.5.2 Instructie 

Uiteraard was er bij alle interventies aandacht voor instructie en beoordeling, maar sommige 

interventies waren hier specifiek op gericht (zie sectie 4.3 voor de interventies over beoordeling). Wat 

betreft de didactiek op het gebied van instructie van de onderzoeksopdrachten zijn er verschillende 

acties ondernomen om collega docenten te helpen bij het ontwikkelen en/of uitvoeren van 

onderzoeksopdrachten. Zo hebben docenten gezamenlijk onderzoeksopdrachten ontwikkeld, hetzij 

binnen een sectie (casus 1; interventie 1.2), hetzij doormiddel van een buddysysteem tussen de 

verschillende vakken (casus 3; geen aparte interventie). Op de scholen in casus 1 (interventie 1.1), 2 

(interventie 2.1) en 6 (interventie 6.1) zijn materialen ontwikkeld voor collega docenten zodat zij hun 

onderzoeksopdrachten kunnen koppelen aan de specifieke fasen van de onderzoekscyclus en dat 

inzichtelijk kunnen maken aan de leerlingen.  

Werkende mechanismen hiervan die bij alle vier de instructie-interventies genoemd werden, 

zijn (1) laagdrempelige kennisdeling/samenwerking tussen docenten en (2) duidelijke en eenduidige 

presentatie van de onderzoekscyclus over vakken heen. De resultaten lieten inderdaad een groei zien 

naar eenduidige begeleiding (interventie 1.1 en 6.1) en meer onderzoeksopdrachten (interventie 1.2). 

 

4.5.3 Beoordeling 

Op twee scholen (casus 1 en 4) is een beoordelingssystematiek ontwikkeld voor 

onderzoeksopdrachten in het algemeen (interventie 1.4; ook geschikt voor profielwerkstuk) of voor 

het profielwerkstuk specifiek (interventie 4.1). Op de school in casus 4 kregen leerlingen ook 

tussentijds feedback op hun product aan de hand van deze rubric. In dit geval was de rubric dus naast 

een beoordelingsinstrument ook een begeleidingsinstrument. Ook op de school in casus 5 is gebruik 

gemaakt van tussentijdse evaluatie in de vorm van feedback aan de hand van een standaardformulier. 

Bij de rubrics is het vermeende werkende mechanisme dat er een eenduidige beoordeling is 

en dat voor de leerlingen van tevoren bekend is hoe er beoordeeld gaat worden. De resultaten lieten 

inderdaad zien dat zowel docenten als leerlingen vonden dat de rubrics houvast bieden en goed 

bruikbaar zijn. Bij interventie 5.1 werd de tussentijdse feedback benadrukt als werkend mechanisme 

voor de verhoging van de motivatie van leerlingen. 
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4.5.4 Algemene discussie 

De resultaten van alle scholen liepen uiteen. Op sommige scholen waren namelijk alleen maar 

positieve resultaten, ongeacht het soort interventie, terwijl op andere scholen over het geheel 

genomen minder goede resultaten waren. Hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag 

liggen. 

Leerlingen kunnen bijvoorbeeld verschillende opvattingen hebben over onderzoek doen en 

het doel van onderzoek (cf. Zimmerman, 2007). Een docent moet zich daar bewust van zijn om zijn of 

haar begeleiding daarop af te kunnen stemmen. Als een docent zich onvoldoende bewust is van de 

opvattingen van de leerlingen, kunnen we ons voorstellen dat dit niet ten goede komt van de juiste 

begeleiding van de leerlingen. In hoofdstuk 2 staan de onderzochte opvattingen van leerlingen over 

onderzoek verder beschreven. 

Daarnaast moet een docent zich ook bewust zijn van zijn/haar eigen opvattingen over 

onderzoek. Immers, docenten spelen een belangrijke rol in het bereiken van de leerdoelen van de 

leerlingen, bijvoorbeeld door de leeractiviteiten die ze aanbieden. Uit ander onderzoek is bekend dat 

docenten vaak weinig wetenschappelijke kennis en/of eigen onderzoekservaring hebben (cf. Zion et al 

2007), en dat docenten met beperkte onderzoekservaring ook beperkte onderwijsmethoden met 

betrekking tot onderzoek toepassen (Capps, Crawford & Constas, 2012) en bijvoorbeeld de neiging 

hebben om zich te beperken tot gestructureerde onderzoeksopdrachten (Stokking et al, 2004).  

Verder lijken docenten als ze samenwerken en elkaars onderzoeksopdrachten beoordelen meer 

creatieve, theoretisch relevante en praktische onderzoeksactiviteiten te ontwikkelen (Tsai, Lin, & Yuan 

2002). Dit lijkt ook het geval bij de scholen in casus 1 en 4 waarbij collega’s samenwerken bij het 

ontwikkelen van specifieke onderzoeksopdrachten.  

Ook ervaren docent-onderzoekers bij het ontwikkelen en uitvoeren van interventies een 

spanning bij de mate van begeleiding van de leerlingen bij het min of meer zelfstandig doen van 

onderzoek, maar ook tussen enerzijds het koesteren en stimuleren van een wetenschappelijke 

interesse als onderdeel van een onderzoekscultuur en anderzijds de taakgerichtheid binnen de 

schoolcontext (Kock, Taconis, Bolhuis,& Gravemeijer, 2013). In het huidige project kwam dat tot uiting 

doordat er bijna altijd een cijfer verbonden moest worden aan een onderzoeksopdracht (een 

interventie) en dat maakt het bijvoorbeeld lastiger om vakoverstijgende interventies uit te voeren. 

Een andere reden waarom interventies wel of niet slagen kan liggen in de schoolcontext. Het 

ontwikkelen van een leerlijn, zoals in dit project, kan beschouwd worden als een schoolinnovatie en 

het is bekend dat de schoolcontext een zeer grote rol speelt bij duurzame schoolinnovaties (Datnow, 

2005; Datnow & Stringfield, 2000; Hargreaves & Fink, 2000). Hier zal in hoofdstuk 5 verder op worden 

ingegaan. 
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Hoofdstuk 5. Studie 4:Hoofdstuk 5. Studie 4:Hoofdstuk 5. Studie 4:Hoofdstuk 5. Studie 4:    Implementatie van onderwijsvernieuwingImplementatie van onderwijsvernieuwingImplementatie van onderwijsvernieuwingImplementatie van onderwijsvernieuwingenenenen    

door docentendoor docentendoor docentendoor docenten    
 

5.5.5.5.1 Inleiding1 Inleiding1 Inleiding1 Inleiding    
Het invoeren van een onderzoeksleerlijn, bijvoorbeeld om  geleidelijk onderzoeksvaardigheden over 

de schooljaren heen aan te leren, vereist een grote verandering in de school, omdat in alle leerjaren 

en bij alle vakken veranderingen moeten plaatsvinden om die vaardigheden in het curriculum een plek 

te geven. Deze veranderingen hebben de vorm van de invoering van nieuwe opdrachten, vakken en 

beoordelingsinstrumenten en hebben gevolgen voor zowel docenten als leerlingen: Leerlingen 

moeten zelfstandiger en ontdekkend aan de slag en docenten worden verondersteld minder sturend 

te begeleiden. 

In onderhavig project hebben 23 docent-onderzoekers van zes verschillende scholen door 

middel van ontwerpgericht onderzoek een onderwijsvernieuwing van interventies op het gebied van 

onderzoeksvaardigheden ontwikkeld en geïmplementeerd. De inhoudelijke interventies van deze 

leerlijn staan in hoofdstuk 4 Studie 3 beschreven. Maar gaande het project gaven de deelnemende 

docent-onderzoekers aan belemmeringen te ervaren bij de implementaties van de vernieuwing. 

Omdat er in het onderwijs steeds meer aandacht is voor de onderzoekende rol van docenten, 

waarbij docenten zelf praktijkgericht onderzoek uitvoeren (bijv. in de vorm van onderzoeksateliers 

(Admiraal, 2013), docentontwerpteams (Handelzalts, 2009) of datateams (Schildkamp, Poortman, & 

Handelzalts, 2013)) en bijbehorende onderwijsvernieuwingen implementeren is het van belang meer 

te weten te komen van stimulerende en belemmerende factoren die hierbij een rol spelen. Meer 

specifiek: Welke uitdagingen komen docenten tegen bij het ontwikkelen en implementeren van een 

onderwijsinnovatie op het gebied van het leren van onderzoek doen? 

De resultaten kunnen implicaties hebben voor het verder inzetten van docent-onderzoekers in 

praktijkgericht onderzoek waarbij het invoeren van onderwijsvernieuwingen centraal staan. 

 

5.25.25.25.2    Theoretisch kaderTheoretisch kaderTheoretisch kaderTheoretisch kader    
Het invoeren van een schoolbrede onderzoeksleerlijn in het voortgezet onderwijs is een voorbeeld van 

een schoolinnovatie. Een schoolinnovatie is het invoeren van een concept en de praktische vertaling 

en uitvoering daarvan (Waslander, 2007). Een innovatie is gericht op de toekomst en voegt iets toe; 

het biedt een oplossing voor een probleem (Waslander, 2007). Verder kenmerkt een innovatie zich 

door sprongsgewijze veranderingen die een grote impact hebben op het gedrag van docenten en 

leerlingen en op hun beoogde leeropbrengsten (Van der Klink, 2012, p.14). 

Innovaties kunnen zo complex zijn dat het lastig is deze succesvol in te voeren. Van der Klink 

(2012) beschrijft de complexiteit op drie gebieden: a) complexiteit van het innovatiedoel, omdat vaak 

wel een probleem is dat aanleiding was voor de innovatie, maar het vooraf meestal niet duidelijk is 

hoe het onderwijs er uiteindelijk precies uit moet komen te zien om dit probleem op te lossen; b) 

complexiteit van het innovatieproces, omdat er vaak niet duidelijk is wat er gedaan moet worden om 

het innovatiedoel te bereiken; en c) complexiteit van gevarieerd innovatiegezelschap, omdat  

docenten die voorheen gewend waren autonoom te functioneren, voor een innovatie veel moeten 
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samenwerken met collega’s binnen en soms ook buiten de school om een innovatie succesvol in te 

voeren.  

De docent wordt als hoeksteen van het onderwijs en van onderwijsvernieuwingen beschouwd 

(Surrey en Ely, 2007 ). Immers, de docent is degene die de innovatie in de klas in de praktijk brengt en 

kan zorgen dat het een succes wordt. Daarvoor is het wel van belang dat binnen de school draagvlak is 

gecreëerd.  Wat hierbij helpt, is als de docent die verantwoordelijk is voor het implementeren van een 

onderwijsinnovatie zich opstelt als een teacher leader. Een teacher leader kenmerkt zich door een 

focus op ontwikkeling en groei (Katzenmeyer & Moller, 2009). Niet alleen op persoonlijke ontwikkeling 

en groei, maar ook bij collega’s en/of schoolleiding om het onderwijs te verbeteren (York-Barr & Duke, 

2004). Teacher leadership kan zich alleen goed ontwikkelen binnen een school wanneer het 

onderbouwd wordt met gedeelde waarden over onderwijs en leren (Muijs & Harris, 2003). Hiervoor is 

een gemeenschappelijke visie noodzakelijk. De teacher leader gaat actief op zoek naar deze gedeelde 

visie als basis van waaruit het onderwijs verbeterd kan worden. Voorwaarde voor succesvolle 

implementatie is dat de doelstelling van de innovatie aansluit bij de visie van de organisatie (Poekert, 

Alexandrou, & Shannon, 2016). 

Andere voorwaarden voor docenten om succesvolle teacher leaders te kunnen zijn, zijn een 

ondersteunende schoolcultuur, steun vanuit de schoolleiding en collega’s, tijd, ruimte en 

ontwikkelingsmogelijkheden (York-Barr & Duke, 2004). Hiermee komen we op het belang van de 

schoolcontext bij schoolinnovaties. Innovatie vraagt om een onderzoekende en lerende schoolcultuur 

(Meirink, Veen, Verloop, & Zwart, 2010). Datnow en Stringfield (2000) benadrukken dat een 

succesvolle hervorming in een school een resultaat is van de inzet en steun van alle partijen 

(schoolleiding, team dat hervorming ontwerpt, docenten). Daarbij is het van belang dat alle partijen 

flexibel zijn (Datnow, 2005; Datnow & Stringfield, 2000). Op deze manier kan er beter omgegaan 

worden met veranderingen, bijvoorbeeld veranderingen in overheids- of schoolbeleid. Dit is 

belangrijk, omdat het bij een innovatie de bedoeling is dat het een duurzame – en dus blijvende – 

verandering in de school teweegbrengt. Hargreaves en Fink (2000) noemen aspecten van de 

schoolcontext die funest kunnen zijn voor schoolinnovaties, zoals een nieuwe schoolleider, het 

aannemen van nieuw personeel, verandering van de schoolgrootte en verandering van het 

schoolbeleid. Om welk soort verandering het ook gaat, het is voor het slagen van een innovatie 

bepalend hoe de school en hoe de docenten ermee omgaan. Kortom, de schoolcontext (en de manier 

waarmee ermee omgegaan wordt) kan zorgen voor het slagen of falen van een schoolinnovatie en 

speelt daarmee een belangrijke rol in het proces. 

 

5.35.35.35.3    Huidig onderzoekHuidig onderzoekHuidig onderzoekHuidig onderzoek    
In deze studie wordt beschreven hoe docent-onderzoekers van zes middelbare scholen in Nederland 

de uitdagingen van de complexiteit van innoveren zijn aangegaan bij het invoeren van (delen van) een 

onderzoeksleerlijn. Onze onderzoeksvraag hierbij is: Welke uitdagingen komen docenten tegen bij het 

ontwikkelen en implementeren van een onderwijsinnovatie over een doorlopende leerlijn onderzoek?  

 

5.45.45.45.4    MethodeMethodeMethodeMethode    

5.4.1 Deelnemers 

Aan dit onderzoek deden xx docent-onderzoekers mee van in totaal zes scholen voor voortgezet 

onderwijs (drie tot vier docent-onderzoekers per school). Het ging om vier regionale en twee 

stedelijke scholen met variërende denominaties: 2x openbaar, 1x bijzonder openbaar, 1x katholiek, 1x 
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protestants-christelijk, 1x interconfessioneel. Alle scholen bieden onderwijs aan leerlingen op het 

vmbo (drie scholen alleen vmbo-tl) tot en met het vwo (twee scholen inclusief gymnasium). Drie 

scholen bieden ook tweetalig onderwijs en twee andere scholen hebben ook een technasium (bèta-

onderwijs op havo en vwo, zie ook www.technasium.nl).  

Van iedere school zijn drie tot vier docenten als docent-onderzoekers betrokken bij dit project, 

zij waren de uitvoerders van het ontwerponderzoek waarvoor zij onderwijsvernieuwingen 

implementeerden. De docent-onderzoekers zijn géén directe collega’s die hetzelfde vak geven. In 

tegendeel, vijf van de zes scholen hebben e voor gezorgd dat de alfa-, beta- en gamma-domeinen 

vertegenwoordigd werden. Bij één school waren docent-onderzoekers uit het alfa- en beta-domein 

betrokken.  

 

5.4.2 Dataverzameling 

Data voor deze meervoudige case-studie is door de onderzoekers verzameld via: gesprekken tijdens 

schoolbezoeken, gezamenlijke bijeenkomsten met de docent-onderzoekers en door de docent-

onderzoekers aangeleverde documenten. Zo ging een onderzoeker minimaal twee keer per jaar naar 

iedere school toe om allerlei zaken rondom het ontwerponderzoek te bespreken. Bij ieder 

schoolbezoek werd door de ICLON-onderzoeker eerst kort teruggeblikt op het laatste schoolbezoek en 

werd er door de docent-onderzoekers vervolgens aangegeven wat er sindsdien allemaal gespeeld had. 

Niet alleen inhoud maar ook het proces rondom ontwerp en uitvoering werd hierbij besproken. Iedere 

interventie kwam hierbij aan de orde. Bij iedere schoolbezoek werd specifiek bevraagd hoe het project 

in de school onder de aandacht werd gebracht, welke rol de docent-onderzoekers en de schoolleiding 

erbij speelden. Er werd besproken waar de docent-onderzoekers behoefte aan hadden en op welke 

manier dat geregeld kon worden. Bij scholen waarbij de facilitering van de docent-onderzoekers een 

aandachtspunt was, kwam dat onderwerp ook iedere keer ter sprake.  

Daarnaast kwamen alle docent-onderzoekers van deze zes scholen twee keer per jaar samen 

om feedback te geven en ontvangen op de verschillende ontwerpen m.b.t. inhoudelijke interventies 

en om diverse zaken rondom het ontwerponderzoeken en het bijbehorende implementatieproces te 

bespreken. Dit leverde informatie op over de schoolcontext, de interventies, de resultaten van de 

interventies, het innovatieproces en het draagvlak van het project binnen de school. 

Per school is in het laatste jaar een algemene beschrijving geschreven over welke acties de 

docent-onderzoekers hadden ondernomen om dit project te kunnen uitvoeren en waar men tegen 

aan liep.  Deze uitgebreide samenvatting is ter goedkeuring en aanvulling naar de docent-

onderzoekers gestuurd. 

 

5.4.3 Data-analyse 

Op basis van iedere uitgebreide samenvatting is per school een narratief geschreven, welke zijn 

bekeken door de lens van complexiteit, namelijk met de drie gebieden conform de al eerder 

genoemde complexiteiten van der Klink (2012): innovatie doel, innovatieproces en 

innovatiegezelschap.  

 

5.55.55.55.5    ResultatenResultatenResultatenResultaten    
Eerst zal kort iets over de startfase van het project worden gemeld waarna er per school een portret 

beschreven staat. Voor een beschrijving van het driejarige project dat is gefinancierd van NRO, wordt 
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verwezen naar Hoofdstuk 3 (inventarisatiefase, jaar 1) en Hoofdstuk 4 (implementatie- en 

evaluatiefase, jaar 2 en 3). 

 

5.5.1 Startfase algemeen 

Omdat pas in de zomer bekend werd dat de scholen daadwerkelijk meekonden doen aan dit project 

en dus vergoeding zouden krijgen voor de inzet van hun docent-onderzoekers, werd pas na de 

zomervakantie door directie daadwerkelijk docent-onderzoekers gevraagd om deel te nemen aan dit 

project. Het gevolg was dat de taakuren (welke al ruim voor de zomervakantie worden vastgesteld) 

van deze docent-onderzoekers nauwelijks meer gewijzigd konden worden en er in het eerste jaar van 

het project er dus nog geen facilitering in tijd was geregeld. School 4 vormde de uitzondering hierop. 

De directie van deze school had op voorhand al aangegeven dat dit project dusdanig belangrijk was 

voor de school dat als de subsidie niet toegekend zou worden, toch met het project van start zou 

worden gegaan. Gevolg was dat er voor de zomer van het startjaar al bekend was welke vier docent-

onderzoekers betrokken zouden worden, zij ook daadwerkelijk taakuren vrij kregen voor dit project en 

bij aanvang van het schooljaar werden ze ook wekelijks 1-2 lesuren gezamenlijk vrij geroosterd, zodat 

er binnen hun eigen rooster een gezamenlijk overlegmoment mogelijk was. 

 

5.5.2 School 1 

Toen in de zomer 2015 bekend werd dat deze school mee kon doen aan het project heeft de rector bij 

de jaaropening in september dit project kenbaar gemaakt aan alle personeelsleden. Daarna is er per 

sectie gevraagd om een aanspreekpunt hiervoor. De vier docent-onderzoekers zijn verdeeld over de 

verschillende intersecties, waardoor iedere docent-onderzoeker zijn of haar eigen intersectie-leden 

kan aanspreken. In iedere intersectie zijn verschillende secties vertegenwoordigd. Op die manier 

worden alle vakken en domeinen betrokken bij dit project.  Ook werd er strategisch gebruik gemaakt 

van de al bestaande structuren binnen de school. Zo is dit project als agendapunt opgevoerd bij 

diverse overleggen en op die manier kon vrij snel de benodigde informatie, bijvoorbeeld voor de 

inventarisatiefase boven tafel worden gehaald. 

In het tweede en derde jaar werden plenaire momenten en intersectievergaderingen gebruikt 

om dit NRO-project te bespreken en ook om gezamenlijk met collega’s aan nieuwe 

onderzoeksopdrachten te werken, conceptrubric voor PWS uit te proberen en te evalueren, etc.  

De facilitering m.b.t. de vrijgestelde uren is goed geregeld vanaf jaar 2. Er kon rekening gehouden 

worden met deze projecturen bij de formatie.  

Op deze school zijn in drie jaar tijd op verschillende gebieden interventies ontwikkeld, welke 

betrekking hadden op de instructie van docenten, op de begeleiding en de beoordeling van docenten 

en op de verdeling van onderzoeksopdrachten over de verschillende domeinen en over de leerjaren 

heen. Wat betreft de instructie van docenten is er een workshop ‘Begeleiden van 

onderzoeksopdrachten’ ontwikkeld. Stimulerende factor is dat het gaat om een relatief korte 

tijdsinvestering, waardoor de drempel om deel te nemen laag is. Het uitwisselen van kennis en 

ervaring tijdens de workshop wordt door collega-docenten als positief en nuttig ervaren. Een 

belemmerende factor is dat de workshop aangeboden moest worden op een moment dat ook andere 

activiteiten binnen de school plaats vinden. Het werd echter wel op verschillende momenten in het 

jaarrooster ingepland en de workshops zullen in de toekomst op de jaaragenda blijven terugkeren 

zolang daar vraag naar is.  

Wat de begeleiding van onderzoeksopdrachten zoals een PWS, is er bij het vwo het vak ANW 

waarbij veel aandacht wordt besteed aan de onderzoekscyclus, onderzoeksmethoden en 
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onderzoeksvragen. Alle vwo-leerlingen hebben dit vak. Mentoren maken de koppeling naar het PWS 

met als voorbeeld ANW-onderzoek. Voor de havo-leerlingen geldt dat ze al vroeg in het mentoraat tijd 

krijgen om zich te oriënteren op het PWS. De kwaliteit van begeleiding door de mentoren is nog een 

aandachtspunt. 

Wat betreft het (her)ontwerpen van concrete onderzoeksopdrachten is aan het begin van het 

schooljaar 2017/2018 aangekondigd dat de secties gaan werken aan nieuwe of verbeterde 

onderzoeksopdrachten. Stimulerend is dat een intersectiemiddag is vastgelegd waarin de docenten 

gezamenlijk aan de onderzoeksopdrachten kunnen werken. Als succesfactor hierbij wordt het 

gezamenlijk optrekken, bij elkaar kijken en ondersteunen van elkaar bij het maken van nieuwe 

onderzoeksopdrachten genoemd.  

De docent-onderzoekers gaven aan dat ze merken dat –ondanks het feit dat het op hun school 

goed geregeld was- het belangrijk blijft om “onderzoeksvaardigheden” op de agenda te houden en er 

regelmatig even bij stil te staan. Zij vinden het een voordeel dat in de huidige situatie twee van de 

docent-onderzoekers ook intersectievoorzitters zijn, waardoor zij de onderzoeksopdrachten en de 

onderzoekscyclus op de agenda van de intersectievergaderingen kunnen plaatsen en de workshops 

voor het voetlicht kunnen brengen. Zij informeren de directie regelmatig over dit thema en daarnaast 

hebben ze in het tweede jaar van het project ook een presentatie gegeven aan de rectoren van de 

scholen die vallen onder het overkoepelende schoolbestuur, opdat ook bij die scholen van het bestuur 

meer aandacht komt voor dit thema. 

 

Terugkijkend op het project geven de docent-onderzoekers aan dat bij het oorspronkelijke 

projectvoorstel niet de docent-onderzoekers waren betrokken, maar directieleden. Daarom was het 

fijn dat al vrij snel werd aangegeven dat het projectvoorstel school-specifiek mocht worden ingevuld, 

dus dat er iets onderzocht mocht worden dat voor de eigen school van belang is en niet iets wat alle 

zes de scholen samen zouden moeten doen. Dat school specifieke zorgde voor een drive en motivatie 

voor dit project bij de docent-onderzoekers. Immers, nu werd een noodzaak die vanaf de werkvloer 

was gesignaleerd opgepakt en verder onderzocht. De gesignaleerde noodzaak was de onvrede van 

veel docenten over het PWS. Volgens de docent-onderzoekers zorgde het feit dat dit probleem “echt 

vanaf de werkvloer” was en dat het vakoverstijgend was, ervoor dat er meer binding binnen en tussen 

de intersecties kwam. De directie heeft zich, buiten de totstandkoming van de projectaanvraag, niet 

actief met het project bemoeid (“latente belangstelling”) maar gaf de vrijheid aan de docent-

onderzoekers om er zelf invulling aan te geven. 

Desondanks moeten de docent-onderzoekers het thema “warm houden”, dus steeds op de 

agenda zetten want anders zou het als een nachtkaars uitgaan, zo geven zij aan. Er zijn binnen de 

school altijd ook andere ontwikkelingen gaande waardoor de aandacht van dit project wordt afgeleid. 

De al bestaande organisatiestructuur van de intersecties heeft goed geholpen. Deze structuur was ooit 

opgezet om onderwijskundige zaken tussen de verschillende secties inhoudelijk te kunnen bespreken. 

Dat heeft voor dit project goed gewerkt. 

Doordat de school deelnam aan dit project was er een externe onderzoeker betrokken. 

Volgens de docent-onderzoekers heeft zo’n iemand van buitenaf een meerwaarde voor het project. 

De externe onderzoeker hield het proces goed in de gaten, zorgde voor overzicht en tijdsplanning en 

door de gestelde deadlines bleef het project doorgang houden. Het zorgde voor een druk van buitenaf 

op een positieve manier.  
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Al met al vonden de docent-onderzoekers deelname aan het project leerzaam omdat ze op 

een andere manier over onderwijsontwikkeling moesten nadenken én omdat ze moesten nadenken 

hoe anderen hierin mee te krijgen. 

 

5.5.3 School 2 

Op school 2 was het niet makkelijk om vier docent-onderzoekers te betrekken bij dit project. Deels zat 

dit in de overvolle taakuren die de docenten al hadden. Ook bleek de vergoeding rondom de 

projecturen op deze school niet goed geregeld te zijn en dat was een terugkerend discussiepunt.  

Daarnaast hadden de docent-onderzoekers moeite om het project schoolbreed onder de 

aandacht te krijgen. Ook waren er, door verschillende omstandigheden, veel wisselingen in docent-

onderzoekers op dit project. Ondanks deze tegenslagen is het toch gelukt om verschillende 

interventies uit te voeren welke betrekking hadden op de instructie van docenten en op vakspecifieke 

en vakoverstijgende onderzoeksopdrachten. 

Een voorbeeld van een vakspecifieke interventie is een onderzoeksopdracht over cabaret bij 

het vak CKV. De onderzoeksopdracht is aangepast zodat de leerlingen expliciet de onderzoekscyclus te 

zien krijgen. De leerlingen lopen zelfstandig twee stappen van de onderzoekscyclus door. Een van de 

docent-onderzoekers is zelf CKV docent en heeft haar collega’s instructie gegeven over deze opdracht. 

Zo heeft zij de PowerPoint voor de les ontwikkeld en gedeeld. Om gelijkheid te krijgen met alle klassen 

CKV moet er wel beter gecommuniceerd worden met de andere docenten, merkte ze. Tijdens het 

project heeft een wisseling in collega’s plaats gevonden, dus dat maakte het lastig voor haar. Bijna alle 

docenten hebben het lesmateriaal (PowerPoints) gebruikt in lessen. Sommige docenten hebben 

bewust, herhaaldelijk de onderzoekscyclus zichtbaar gemaakt en besproken. Ook is er bewust 

nadrukkelijk benoemt in welke fase van de cyclus de leerlingen zitten en wat er in die fase gedaan 

moet worden.  

Omdat de docent-onderzoekers niet via reguliere overlegmomenten aandacht konden krijgen 

voor dit project hebben ze andere manieren gezocht. Om collega’s betrokken te krijgen en te houden 

hebben de docent-onderzoekers in de koffiekamer een overzicht opgehangen waarop zichtbaar is 

gemaakt welke onderzoeken er allemaal plaatsvinden in de school. Daarnaast zochten ze bewust het 

contact op met de PWS-coördinator om samen naar de verdere invulling van de profielwerkstuk-

lessen die in het nieuwe schooljaar gaan plaatsvinden te kijken. 

De docent-onderzoekers motiveren collega’s via persoonlijk contact. Ze bieden de PowerPoint 

met daarop de onderzoekscyclus aan.  Ze focussen daarbij met name op de mentoren van de 

bovenbouwklassen en de bovenbouwteamleiders. Dit is ingegeven door het feit dat ze zelf ook 

werkzaam zijn in de bovenbouw. 

 

5.5.4 School 3 

In eerste instantie waren de docent-onderzoekers nog zoekende naar een focus, maar toen ze 

uitkomsten van de inventarisatie zagen, was de focus snel bepaald: onderzoek in de onderbouw 

waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan de eerste drie fasen van de onderzoekscyclus: 

oriënteren, richten en plannen. Ze hadden goed voor ogen hoe het onderwijs eruit zou kunnen zien, 

gericht op onderzoeksopdrachten in een aantal specifieke vakken. 

Er zijn vijf interventies ontwikkeld en uitgevoerd door de docent-onderzoekers. Zij deden dit 

door een onderzoeksopdracht voor hun eigen vak te ontwikkelen (of een bestaande opdracht aan te 

passen) met behulp van een buddy. Deze buddy was een docent van een andere sectie die niet direct 

bij het project betrokken was. Doel hiervan was dat de docent-onderzoeker niet alleen hulp kreeg van 
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een relatieve buitenstaander, maar dat deze buddy op basis van de ontwikkelde interventie ook een 

onderzoeksopdracht voor zijn of haar eigen van zou kunnen maken. Doordat er op deze manier 

meerdere docenten betrokken werden, bemerkten de docent-onderzoekers een sneeuwbaleffect. 

Niet alleen in de onderbouw vonden allerlei acties plaats, maar ook in de bovenbouw.  

Alhoewel de taakuren formeel goed geregeld waren, was gezien het lesrooster van de 

betrokken docent-onderzoekers nauwelijks mogelijkheid om gezamenlijk te overleggen. In het eerste 

en tweede jaar waren er nog wel wat mogelijkheden om zich vrij te roosteren voor overleg en 

activiteiten in het kader van dit project, maar dat werd gedurende het tweede jaar steeds minder 

omdat de schoolleiding minder belang ging hechten aan dit specifieke project. Het paste niet meer bij 

de schoolspeerpunten. Hierdoor werden de mogelijkheden om zich vrij te roosteren voor overleg en 

activiteiten in het kader van dit project minder. Wat ook door de docent-onderzoekers als een 

belemmering werd ervaren was dat ze zowel in verschillende vakgroepen zaten als ook verschillende 

werkdagen hadden. Dat maakte de uitvoering van het project moeilijker. In het kader van het te 

ontwikkelen schoolplan wordt het leren doen van onderzoek door leerlingen echter toch 

meegenomen en het werk dat de docent-onderzoekers hebben opgezet wordt in de onderbouw 

voortgezet door de secties en in de bovenbouw door maatschappijleer en de vwo-

bovenbouwcoördinator. 

 

5.5.5 School 4 

Op deze school heeft men aandacht besteed aan zowel de onderzoeksvaardigheden van leerlingen in 

de verschillende domeinen als een gestandaardiseerde beoordeling van onderzoeksopdrachten. In 

eerste instantie wilden de docent-onderzoekers zich op zowel de bovenbouw als de onderbouw 

richten, als ook op de drie domeinen alfa, beta en gamma en ook op havo en op vwo. Maar tijdens de 

inventarisatiefase bleek dat het soms best moeizaam was om dingen van collega’s gedaan te krijgen. 

Daarom is gekozen voor een focus waar men zelf ook directe betrokkenheid bij had, namelijk de 

bovenbouw van het vwo. Er zijn twee interventies ontwikkeld en uitgevoerd: één met de focus op 

onderzoek doen door leerlingen bij het nieuwe vak wetenschapsoriëntatie (WOR) in 5 vwo en één met 

de focus op beoordeling van het profielwerkstuk. Bij WOR is bewust gekozen om leerlingen in 

aanraking te laten komen met onderzoek doen in de drie verschillende domeinen. 

Ondanks het feit dat op deze school de docent-onderzoekers vanaf het begin af aan goed 

gefaciliteerd waren, was er in eerste instantie weinig draagvlak voor het project binnen de school. 

Later verbeterde dit, waardoor niet alleen de directie, maar ook directbetrokkenen en docenten die 

met het project te maken kregen er achter stonden. De docent-onderzoekers hebben in het eerste 

jaar van het project hier veel aandacht aan besteed en op vele manieren onder de aandacht gebracht: 

via de nieuwsbrief, een inventarisatie naar onderzoeksactiviteiten en bijbehorende leerdoelen, een 

presentatie aan het bovenbouwteam vwo, samenwerking met het vak wetenschapsoriëntatie en het 

betrekken van profielwerkstukbeoordelaars bij de beoordelingsrubric. Volgens de docent-

onderzoekers zorgde met name het persoonlijk aanspreken van collega’s ervoor dat ze hun doel 

hebben bereikt. Zo hebben ze voor elkaar gekregen dat de nieuwe beoordelingsrubric van het PWS 

door alle betreffende docenten is gebruikt, door zowel de docenten als de leerlingen is geëvalueerd 

én dat het gebruik ervan inmiddels verplicht is gesteld.  

 

5.5.6 School 5 

Er was op deze school weinig draagvlak voor het project. In eerste instantie was slechts één docent-

onderzoeker bij het project betrokken en daarna kwamen nog twee docent-onderzoekers erbij. De 
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docent-onderzoekers zaten al vol met hun taakuren en werden niet met extra tijd gefaciliteerd. De 

docent-onderzoekers hebben het project binnen school onder de aandacht gebracht met workshops. 

Alhoewel met name de docent die het eerst betrokken was, duidelijke plannen had om binnen de 

school een leerlijn te ontwikkelen, lukte het niet om in het eerste jaar van het project draagvlak te 

creëren hiervoor. Daarom hebben deze docent-onderzoekers zich vooral gefocust op interventies 

binnen hun eigen vak (Wiskunde en Engels) omdat ze makkelijker directe collega’s konden meekrijgen 

dan andere collega’s. Binnen deze grenzen hadden de docent-onderzoekers wel duidelijk voor ogen 

wat ze wilden. Maar het was geen gezamenlijk standpunt. Voor ieder vak hebben ze eigen interventies 

ontwikkeld. Bij Wiskunde lag de focus een paar fasen van onderzoek doen, namelijk op het leren 

verzamelen en interpreteren van statistische data, bij Engels lag de focus op alle onderzoeksfasen 

door het laten uitvoeren van een mini-proefwielwerkstuk. 

Alhoewel bij deze school tijdens het project de focus op maar twee vakken lag, heeft een van 

de docent-onderzoekers na afloop van dit project een formele functie gekregen als 

onderzoekcoördinator om haar ideeën voor schoolbrede innovaties met betrekking tot onderzoek 

door leerlingen verder uit te werken. 

 

5.5.7. School 6 

Er was vanaf het begin een duidelijke focus over hoe een doorlopende leerlijn eruit zou moeten zien. 

Hierbij koppelden de docent-onderzoekers bestaande onderzoeksinitiatieven aan elkaar. Zo is er een 

interventie ontwikkeld welke betrekking had op de verdeling van onderzoeksopdrachten over de 

verschillende domeinen en over de leerjaren heen en een bijbehorende instructie voor docenten. 

Daarnaast was de focus gericht op de onderbouw met zowel een vakspecifieke interventie als een 

vakoverstijgende interventie. 

De docent-onderzoekers liepen ertegenaan dat er binnen deze school geen overeenstemming 

was wat betreft welke richting het onderzoek binnen de school zou gaan krijgen. In het eerste jaar van 

het project was het project nog niet gekoppeld aan iemand van het MT waardoor de docent-

onderzoekers “los” opereerden naast bestaande schoolstructuren. In het tweede jaar is er wel een 

koppeling gemaakt met MT en is er ruimte gekomen voor onderzoeksvakken in het eerste, tweede en 

vierde leerjaar. De docent-onderzoekers van dit project opereerden echter los van de PWS-

organisatiestructuur in deze school, waardoor er nog geen aansluiting is bereikt. Volgens de docent-

onderzoekers was er ook verschil in visie tussen hen en hun collega’s. De onderlinge samenwerking 

tussen de vier docent-onderzoekers werd positief ervaren, alhoewel in het derde jaar van het project 

–gezien de lesroosters- geen gezamenlijk overlegmoment te plannen was én geen van de vier docent-

onderzoekers de kartrekker van het project wilden zijn. Ook na aandringen van de externe 

onderzoeker wilde niemand van de vier docent-onderzoekers kartrekker zijn.  

 

5.65.65.65.6    De complexiteitsfactorenDe complexiteitsfactorenDe complexiteitsfactorenDe complexiteitsfactoren    
Bij het ontwikkelen en uitvoeren van interventies ten behoeve van een leerlijn liepen de docent-

onderzoekers tegen uitdagingen aan die te maken hadden met één of meer complexiteitsfactoren 

innovatiedoel, innovatieproces en innovatiegezelschap. 

 

5.6.1 Innovatiedoel 

Het NRO-projectvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de schoolleiding van de 

verschillende scholen. Hierdoor was het voor de later aangestelde docent-onderzoekers wel helder 
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wat de aanleiding was en dat er een geleidelijke opbouw in onderzoeksvaardigheden moest komen, 

maar het was voor de docent-onderzoekers niet duidelijk hoe het onderwijs er dan precies uit zou 

moeten zien.  

Een aantal elementen heeft geholpen om het doel te bepalen. Niet alleen de inhoudelijke 

informatie uit de inventarisatiefase was hierbij nuttig, ook de manier waarop de informatie werd 

verkregen. Hiervoor waren de docent-onderzoekers afhankelijk van collega-docenten en in sommige 

scholen verliep het boven tafel krijgen van de informatie moeizaam. Bij een aantal scholen heeft dat 

een rol gespeeld bij het bepalen van het doel en de keus om de interventies zo dicht mogelijk bij het 

eigen onderwijs te houden. Mede hierdoor werd het doel van een doorlopende leerlijn opgedeeld in 

subdoelen van wat haalbaar werd geacht gedurende het NRO-project en wat daarna nog verder 

gedaan zou meten worden. Voor een aantal scholen is het bij afronding van het project bekend hoe of 

wat ze hierna willen doen om de leerlijn verder te ontwikkelen en/of institutionaliseren. Bij school 1 

staat dit structureel op de schoolagenda en de agenda van de intersecties; bij school 4 is vanuit MT 

gevraagd aan de docent-onderzoekers om nu in de onderbouw verder te gaan en zij kunnen dit doen 

vanuit hun taakuren; en bij school 5 is een docent-onderzoeker inmiddels tot onderzoekscoördinator 

benoemd. Bij de overige scholen is er (nog) geen sprake van een structurele inbedding van de leerlijn 

onderzoek doen door leerlingen. 

 

5.6.2 Innovatieproces 

Omdat het een aantal maanden heeft geduurd om het doel scherp te krijgen, heeft het ook even 

geduurd om het proces goed voor ogen te krijgen. Wat er moet gebeuren om het doel te bereiken, is 

meestal makkelijker gezegd, dan gedaan. De onderwijspraktijk bleek in sommige gevallen namelijk 

weerbarstig. Ondanks het feit dat de docent-onderzoekers taakuren vrijgesteld hadden gekregen voor 

de uitvoering van dit project, gaven de docent-onderzoekers ook aan dat de “waan van de dag” zoals 

proefwerken maken en nakijken, lessen voorbereiden en geven, leidend was. Juist ook omdat het 

werken aan dit project niet in losse uren te doen was. Zeker in de eerste fase van het project is er tijd 

en ruimte nodig om gezamenlijk het denkproces over het doel aan te pakken. Door de drukte van de 

reguliere onderwijspraktijk ervaren of nemen de docent-onderzoekers deze ruimte niet. 

Belemmerend hierbij was ook het feit dat bij de meeste scholen moeilijk een gezamenlijk 

overlegmoment ingeroosterd kon worden. Men had dan wel de taakuren ervoor, maar kon niet 

makkelijk fysiek overleggen. Toen eenmaal besloten was wat er gedaan moest worden, werd het 

makkelijker voor de docent-onderzoekers. Taken konden worden verdeeld naar gelang tijd en 

beschikbaarheid in de roosters, et cetera. Het doelgericht werken werd als gemakkelijker ervaren, 

maar was nog steeds niet vanzelfsprekend gezien alle andere taken die de docent-onderzoekers 

hadden. 

Door deelname aan het NRO-project waren ook externe onderzoekers van het ICLON 

betrokken. Een van die onderzoekers hield geregeld contact met de scholen, kwam tenminste twee 

keer per jaar op schoolbezoek en organiseerde daarnaast ook twee keer per jaar plenaire 

projectbijeenkomsten, waarbij de docent-onderzoekers van de zes deelnemende scholen hun plannen 

aan elkaar presenteerden en vervolgens feedback erop kregen. Volgens de docent-onderzoekers heeft 

de inzet van de externe onderzoeker op een positieve manier bijgedragen aan het proces binnen de 

scholen.  
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5.6.3 Innovatiegezelschap 

Onderwijsinnovaties kunnen niet door een docent alleen gebeuren; daarvoor zijn andere collega’s 

nodig. Niet alleen bij het verkrijgen van informatie (bijvoorbeeld tijdens de inventarisatiefase), maar 

ook om draagvlak te creëren en om interventies te ontwikkelen en uit te voeren.  

Op alle scholen is dit vanuit de directie strategisch opgepakt door docent-onderzoekers aan te 

stellen die uit verschillende domeinen (alfa, beta, gamma) komen. Op school 1 waren een aantal 

intersectievoorzitters aangesteld als docent-onderzoekers. Zij hebben zeer goed gebruik gemaakt van 

de reeds bestaande overlegstructuren om collega’s te informeren over dit project, maar ook om te 

inventariseren welke problemen m.b.t. onderzoeksvaardighedenonderwijs op de werkvloer bestonden 

en die als eerste aan te pakken in dit project. Zij werden hierbij geholpen door de directeur die 

expliciet bij de jaaropening deelname aan dit project kenbaar maakte, zodat het project meteen 

zichtbaar werd binnen deze school. 

Het belang van een verbinding hebben met andere collega’s wordt ook duidelijk als we kijken 

naar scholen 2, 5 en 6. De docent-onderzoekers van deze scholen hadden geen of nauwelijks 

aansluiting bij bestaande structuren en andere collega’s. Zij opereerden als een losstaande groep en 

hier zijn met name vakspecifieke interventies van de grond gekomen. 

Ook op school 3 is niet goed gebruik gemaakt van bestaande structuren, maar de docent-

onderzoekers hebben op een creatieve manier toch draagvlak weten te creëren door een buddy-

systeem op te zetten. Hierbij werkte iedere docent-onderzoeker samen met een collega uit een ander 

vakgebied om voor beide vakken een onderzoeksopdracht te ontwerpen. Hierdoor ontstond er een 

sneeuwbaleffect, omdat vervolgens weer andere docenten zich ook gingen bezighouden met 

onderzoeksopdrachten voor hun leerlingen. Het nadeel was wel dat de docent-onderzoekers niet 

goed overzicht hadden welke van de collega’s wel/of niet bezig waren met onderzoeksopdrachten 

voor de leerlingen. 

 

5.7 Discussie en c5.7 Discussie en c5.7 Discussie en c5.7 Discussie en conconconconclusieslusieslusieslusies        
De docent-onderzoekers hebben verschillende uitdagingen ondervonden. De eerste uitdaging werd 

ervaren doordat de docent-onderzoekers niet betrokken waren bij de projectaanvraag en daardoor in 

een later stadium een doel voor ogen kregen en proces konden gaan inrichten. De uitdaging hierbij is 

om in zulke situaties snel een helder zicht te krijgen op het doel van het project. 

Een andere uitdaging zit in het daadwerkelijk voldoende tijd kunnen besteden aan de 

uitvoering van zo’n project op de momenten die voor het project van belang zijn en niet op de 

momenten die in het rooster of andere taken uitkomen. Deze uitdaging is tweeledig. Ten eerste, de 

invulling van de taakuren worden voor de zomervakantie voorafgaand aan het nieuwe schooljaar al 

gepland. Doordat pas in de zomer bekend werd dat de aanvraag van het NRO-project was 

gehonoreerd, ontstond er een probleem om meteen vanaf september docent-onderzoekers aan te 

stellen en de vrijgestelde taakuren te geven. In de twee jaren daarna was dit – op twee scholen na- 

wel goed geregeld. Bij die twee scholen waren de faciliteiten op papier aanwezig (vrijgestelde 

taakuren) maar daadwerkelijk gezamenlijk uren om te kunnen overleggen waren er nauwelijks. Een 

school had dit wel goed gefaciliteerd, door de docentonderzoekers in het rooster iedere week 

hetzelfde uur vrij te plannen, waardoor ze gemakkelijk overleg momenten konden regelen. Het gaat 

echter niet alleen om overlegmomenten, maar ook om de tijd en rust te kunnen nemen om over het 

project en de bijbehorende mogelijke innovaties na te denken, te sparren en te heroverwegen. En dat 

dan ook op de momenten die gunstig zijn voor het project en niet op vooraf ingeroosterde 
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overlegmomenten. Gezien de taken van de docent-onderzoekers werd dit door de verschillende 

docent-onderzoekers als zeer gewenst maar niet haalbaar ervaren. 

Een andere uitdaging was om het project zichtbaar te krijgen binnen de school. Waar de 

docent-onderzoekers van de ene school goed gebruik konden maken van bestaande 

overlegstructuren, liepen andere docent-onderzoekers er tegenaan dat ze juist binnen de bestaande 

overlegmomenten geen spreektijd konden krijgen. Ook ondersteuning van de directie speelde hierbij 

een rol. Toen bij school 3 de schoolleiding vond dat dit project niet meer paste bij de speerpunten van 

de school, werkte dat ontmoedigend voor de docent-onderzoekers. 

Als we kijken naar welke scholen docent-onderzoekers tegen weinig of veel belemmeringen 

aanliepen, valt op dat de scholen waar facilitering, steun en aandacht van schoolleiding én collega’s 

het beste was, namelijk de scholen in Casus 1 en 4, ook de meest positieve resultaten gevonden 

werden bij de interventies. Dit benadrukt het belang van een goed draagvlak voor een innovatie 

binnen een school, zowel qua facilitering in bijvoorbeeld tijd als qua steun en aandacht voor het 

project (zie ook Waslander, 2007). 

Het meekrijgen van collega’s werd ook als een uitdaging ervaren. Zo hebben de docent-

onderzoekers van school 4 ervaren dat aan het begin van het project last hadden van belemmeringen 

wat betreft steun van collega’s en aandacht binnen de school, maar dit in de loop van het project 

verbeterde. Zij hebben hun strategie veranderd. Ze gaven aan dat ze veel meer persoonlijke contact 

hebben gehad met collega’s en dat ze hadden geleerd, mede door het gedeelde voorbeeld van school 

1, om beter gebruik te maken van bestaande overlegstructuren. Dit kan duiden op een flexibele en 

daadkrachtige houding van de docent-onderzoekers, waardoor belemmeringen overwonnen werden. 

Uit de data blijkt niet of dit het geval was in Casus 4, maar uit de gesprekken met de docent-

onderzoekers van deze school bleek dat ze veel gedaan hebben om het project binnen de school 

onder de aandacht te brengen en te houden. Zo’n flexibele en daadkrachtige houding zou in lijn zijn 

met wat Datnow omschrijft als een aanpak die schoolinnovaties ondersteunt, namelijk “approaching 

new demands with an efficacious attitude and continuing with Reforms” (Datnow, 2005, p.136). 

Waslander (2007) noemt dergelijke scholen ‘doorgaan’-scholen. Daarmee is overigens niet gezegd dat 

de andere vijf scholen in dit onderzoek niet in die categorie vallen. Aangezien op alle scholen de 

interventie na drie jaar nog bestaat ondanks eventuele belemmeringen, kunnen deze scholen nog 

steeds ‘doorgaan’-scholen zijn. Echter, voor alle zes de scholen geldt dat dit pas de komende jaren zal 

gaan blijken, omdat mogelijk het grootste uitdaging juist na afloop van die eerste drie jaar optreedt: 

het aflopen van de financiering vanuit NRO voor het project. Hierna zullen de scholen de innovaties op 

eigen kracht moeten doorzetten. 

Een laatste uitdaging betreft de blijvende focus op het project.  Ondanks de gemotiveerdheid 

van de docent-onderzoekers, was het soms moeilijk om gefocust te blijven op het project, omdat er 

nog vele andere zaken binnen de school aandacht vroegen. 

 

5.85.85.85.8    Aanbevelingen voor de praktijkAanbevelingen voor de praktijkAanbevelingen voor de praktijkAanbevelingen voor de praktijk    
Op basis van het huidige onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen gedaan worden voor de 

praktijk: 

1. Maak van tevoren goede afspraken over facilitering in termen van geld en tijd. 

2. Ga pas van start als je voldoende steun ervaart vanuit de schoolleiding. 

3. Probeer steun te vinden bij andere collega’s, met name door persoonlijk contact en gebruik te 

maken van reguliere overlegstructuren binnen de school. 

4. Breng en houd de innovatie breed onder de aandacht. 
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Ten eerste is het erg belangrijk dat er goede afspraken zijn wat betreft geld en tijd voor de 

betrokkenen. Als dat niet het geval is, kan er zomaar een schooljaar overheen gaan voordat het wel 

goed geregeld is, zoals bleek in het huidige onderzoek. Dit is dan nog een gunstig scenario, want het is 

op een aantal scholen vrij moeilijk gebleken om achteraf nog zulke dingen te regelen. 

Een tweede belangrijke aanbeveling ten aanzien van de start van een innovatietraject is dat de 

schoolleiding erachter staat. Op deze manier is het makkelijker om tijd en ruimte te krijgen voor de 

ontwikkeling en uitvoering van de innovatie. Verder kan de schoolleiding helpen bij het onder de 

aandacht brengen van het project, maar ook bij het (steeds) breder uitrollen van een innovatie. Dit 

kan bijvoorbeeld doordat er vanuit de schoolleiding kan worden aangestuurd dat meer docenten en of 

vakken mee gaan doen met de innovatie. 

Echter, het top-down opleggen van een innovatie bij docenten die zelf niet vanaf het begin bij 

een innovatie betrokken zijn geweest blijkt vaak niet erg effectief (Waslander, 2007). Daarom is het 

van belang om gedurende het hele project collega’s warm te maken voor deze innovatie. Dit kan door 

het onder de aandacht brengen en houden van de het project (zie ook aanbeveling 4), maar je kunt 

ook nog een stapje verder gaan door collega’s ook echt bij het project te betrekken. Zo werd op de 

school in Casus 3 van het huidige onderzoek gewerkt met buddy’s. Docenten van vakken die niet 

meededen met de betreffende interventie werden betrokken bij de ontwikkeling van de interventie bij 

een vak dat wel meedeed. Het doel was dat deze docenten later ook interventies gaan ontwikkelen 

voor hun vak en daar weer andere buddy-docenten bij betrekken. 

De vierde aanbeveling betreft het onder de aandacht brengen en houden van het project 

binnen de school. Dit is om meerdere redenen van belang. Naast het creëren van draagvlak bij 

schoolleiding en collega-docenten, zorgt het ook dat het project op de agenda blijft staan en dat het 

draagvlak behouden blijft. Doordat collega’s op de hoogte zijn en het project (hopelijk) steunen, wordt 

de kans vergroot dat er vanuit de schoolleiding ruimte blijft bestaan voor het project en dat de 

innovatie uitgebreid kan worden naar andere docenten en vakken. 

 

5.95.95.95.9    Beperkingen en toekomstig onderzoekBeperkingen en toekomstig onderzoekBeperkingen en toekomstig onderzoekBeperkingen en toekomstig onderzoek    
Het huidige onderzoek heeft veel opgeleverd voor de scholen zelf, maar ook voorbeelden en 

aanbevelingen voor de praktijk wat betreft schoolinnovaties. Dit onderzoek heeft echter geen 

concrete aanbevelingen opgeleverd wat betreft strategieën om uitdagingen die men hierbij 

tegenkomt te overwinnen. Hier zou toekomstig onderzoek zich op kunnen richten. 

De scholen in dit project hadden veel vrijheid wat betreft het ontwikkelen en uitvoeren van 

interventies en deden heel zelfstandig onderzoek. Dit had vele voordelen, zoals interventies op maat 

voor elke school en zo weinig mogelijk belasting voor de docenten en leerlingen wat betreft de 

evaluatie omdat dit niet door een externe onderzoeker werd gedaan. Echter, deze manier van werken 

had ook een nadeel, namelijk dat zowel de inhoud van de interventies als de aangeleverde data over 

de interventies erg verschilden. Dit had geen negatieve gevolgen voor het beantwoorden van de 

huidige onderzoeksvraag, maar er zouden meer directe vergelijkingen tussen scholen gemaakt kunnen 

worden als de innovaties meer gelijk aan elkaar zouden zijn. Ook dit zou in toekomstig onderzoek 

gedaan kunnen worden, bijvoorbeeld om de rol van schoolcontext op een specifieke innovatie te 

onderzoeken. 
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6. 6. 6. 6. Discussie en conclusieDiscussie en conclusieDiscussie en conclusieDiscussie en conclusie    
 

In dit slothoofdstuk zetten we de studies op een rij. Voor elke studie gaan we in op de belangrijkste 

bevindingen, de kanttekeningen die kunnen worden gezet bij het onderzoek en de implicaties. Hierbij 

combineren we studie 2 en 3, die beide de ontwikkeling van een leerlijn Onderzoek door leerlingen 

betreffen. Ten slotte rapporteren we een aantal reflecties op de werkwijze in dit project. 

 

6.1 Opvattingen over onderzoek6.1 Opvattingen over onderzoek6.1 Opvattingen over onderzoek6.1 Opvattingen over onderzoek    
In deze studie werden leerlingopvattingen over onderzoek bestudeerd door middel van twee 

associatietaken. Alhoewel diverse typologieën van onderzoeksopvattingen van academici en 

studenten beschreven staan in de wetenschappelijke literatuur, hebben we beperkt inzicht in 

onderzoeksopvattingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Inzicht in dergelijke 

leerlingopvattingen is behulpzaam bij effectieve begeleiding van onderzoekstaken, zoals practica, 

groepsopdrachten en profielwerkstukken. Daarnaast geeft inzicht in de onderzoeksovattingen van 

leerlingen ook theoretische voeding aan de discussie over onderzoeksopvattiningen. 

 

6.1.1 Belangrijkste bevindingen 

De dimensie van wederzijdse invloed van onderzoek en onderzoeker (Brew, 2001) komt niet voor bij 

leerlingen en andere onervaren onderzoekers. In wezen hebben novicen in onderzoek het beeld dat 

onderzoek geen, of een te verwaarlozen, effect heeft op wie je bent als onderzoeker. Sommigen 

beschrijven dat je door onderzoek meer te weten komt (reismetafoor), maar een ‘transformatie’ 

waardoor je de wereld anders gaat zien, of zelf een transformatie van de wereld zelf, is niet aanwezig. 

 

6.1.2 Kanttekeningen en verder onderzoek 

De data uit deze studie laat zien dat tekeningen van leerlingen zonder toelichting slechts een beperkte 

indicatie geven van de leerlingopvattingen over onderzoek. Door tekeningen aan te vullen met 

schrijfopdrachten en toelichtingen zijn meer diverse opvattingen en nuanceringen zichtbaar 

geworden. Daarom bevelen we aan voor toekomstige studies waarin associatietaken gebruikt om de 

uitkomsten van dergelijke taken altijd te trianguleren met toelichtingen en meerdere associatietaken. 

De resultaten uit deze studie impliceren dat de onderzoeksopvattingen van leerlingen in de 

voorexamenjaren gericht zijn op gefragmenteerde onderzoeksactiviteiten en op externe producten 

meer dan op onderzoek als een interne proces van waarheidsvinding. Het is te verwachten dat de 

onderzoeksopvattingen van leerlingen zich verder ontwikkelen naarmate de leerlingen, als student in 

het hbo en wo, vaker in aanraking komen met zelfstandig onderzoek. Daarom bevelen we aan voor 

vervolgonderzoek om ook in andere leerjaren de opvattingen van lerenden te onderzoeken.  

De resultaten geven geen indicaties dat er disciplinaire verschillen waren. Eerdere studies 

onder studenten en docenten in het hoger onderwijs benadrukte veelal disciplinaire verschillen (cf. 

Akerlind, 2008; Visser-Wijnveen et al., 2009). Mogelijk is dat disciplinaire verschillen in 

onderzoeksopvattingen pas in het vervolgonderwijs geïnternaliseerd worden bij de lerenden. Dit 

vraagt om vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van discipline specificiteit van 

onderzoeksopvattingen. 
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6.1.3 Implicaties 

Deze studie laat zien dat leerlingen op verschillende manieren denken over onderzoek. Dergelijke 

variatie in onderzoeksopvattingen vraagt van begeleiders van onderzoek om adaptieve strategie van 

begeleiden (Van Ginkel, Oolbekkink, Meijer, & Verloop, 2016). We zullen enkele heuristieken 

beschrijven voor het begeleiden van PWS die volgen uit de studie naar onderzoeksopvattingen van 

leerlingen in voorexamenjaar in havo en vwo. 

Aangezien de onderzoeksopvattingen van leerlingen een relatie hebben met zowel de 

motivatie voor het PWS als de aanpak die leerlingen kiezen in het project, is het relevant om een 

inschatting te maken van de onderzoeksopvattingen van leerlingen. De vier metaforen van Brew 

(2001) helpen om leerlingen in te delen in relevante subgroepen. 

Een effectieve begeleidingsaanpak zal zich moeten richten op het ondersteunen van de 

leerlingen om zich te ontwikkelen naar en rijpere opvatting over onderzoek. Ten eerste kunnen 

leerlingen verder geholpen worden door ze uit te dagen hun atomistisch kijk op onderzoek te 

verleggen naar een meer holistisch begrip. Dit kan bijvoorbeeld door leerlingen te laten reflecteren op 

de opeenvolging van verschillende onderzoeksfases, of te laten reflecteren op de resultaten uit 

verschillende onderzoeksmethoden met gelijk onderzoekobject. Ten tweede kunnen leerlingen 

stappen maken in hun opvatting van de gerichtheid op externe producten naar het interne proces van 

inzicht en leren. Aanpakken die hierbij kunnen helpen is het confronteren van het eigen leerproces 

tijdens PWS-traject, of het tonen van conceptuele controverses tussen de resultaten die leerlingen 

vinden en die anderen gevonden hebben. 

Na het intensieve traject van PWS en begeleiding is het dan tijd om te beoordelen of de 

begeleiding effect heeft gehad op de opvattingen van leerlingen over onderzoek. Hierbij kan de 

indeling van Brew (2001) gelijk als in stap 1, hulp bieden. Reflectie door leerlingen op proces van 

onderzoek is een manier waarop ook leerlingen zelf kunnen komen het besef dat hun opvatting over 

onderzoek is veranderd. 

 

6.6.6.6.2222    InterventiesInterventiesInterventiesInterventies    leren doen van onderzoekleren doen van onderzoekleren doen van onderzoekleren doen van onderzoek    
De studie die in hoofdstuk 4 wordt beschreven, gaat over de ontwikkeling van interventies “Onderzoek 

door leerlingen”. Vanuit de literatuur is er weinig bekend over samenhangende interventies met 

betrekking tot onderzoeksvaardigheden eruit zou kunnen zien. In een meervoudige gevalsstudie is in 

dit onderzoek bekeken hoe docenten op zes scholen in het voortgezet onderwijs binnen hun school 

vormgeven aan het curriculum over onderzoeksvaardigheden. 

 

6.2.1 Belangrijkste bevindingen 

De 22 interventies die door docenten zijn ontwikkeld en uitgevoerd met als overkoepelende doel om 

een doorlopende onderzoeksleerlijn te creëren, zijn onder te verdelen in drie thema’s: (1) 

onderzoeksopdrachten en lessenseries met variërende mate van zelfstandigheid over de leerjaren 

heen, (2) de instructie van de onderzoeksopdrachten en (3) de beoordeling door docenten. 

De onderzoeksopdrachten in de interventies binnen het eerste thema waren zeer gevarieerd, 

wat betreft domein (alfa, bèta, gamma), leerjaar (1 t/m 6) en inhoud (al dan niet vakspecifiek en 

besloeg al dan niet de gehele onderzoekscyclus. Uit deze interventies bleek dat het oefenen met 

uitvoeren van onderzoek het belangrijkste werkende mechanisme te zijn voor het aanleren van 

onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is het tijdens de lessen opdoen van kennis over onderzoek hierbij 
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van belang. Ten derde is het belangrijk dat er een eenduidige, vakoverstijgende, instructie is waarbij 

de fasen van de onderzoekscyclus expliciet worden besproken. Deze mechanismen hebben 

waarschijnlijk geleid tot het herkennen van de onderzoekscyclus en het toepassen ervan. Verder bleek 

bij enkele interventies de keuzevrijheid van belang voor de motivatie van leerlingen. Naast de 

positieve resultaten is ook gevonden dat leerlingen vaak nog moeite hebben met specifieke stappen 

uit de cyclus (bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeksvraag) of met het zelfstandig doorlopen 

van de gehele cyclus. 

Op verschillende manieren is er gewerkt aan het verbeteren van de instructie voor 

onderzoeksvaardigheden, bijvoorbeeld door het gezamenlijk ontwikkelen van onderzoeksopdrachten 

binnen een sectie of door middel van een buddysysteem tussen verschillende vakken. Ook zijn er op 

verschillende scholen instructiematerialen ontwikkeld voor collega-docenten. Uit de interventies met 

betrekking tot instructie van de onderzoeksopdrachten is gebleken dat (1) laagdrempelige 

kennisdeling/samenwerking tussen docenten en (2) duidelijke en eenduidige presentatie van de 

onderzoekscyclus over vakken heen belangrijke factoren zijn bij het aanleren van 

onderzoeksvaardigheden aan leerlingen. 

Op twee scholen is een beoordelingssystematiek (rubric) ontwikkeld voor 

onderzoeksopdrachten, waarbij de rubric op één van de scholen tevens gebruikt werd als 

begeleidingsinstrument door het inzetten van de rubric voor tussentijdse feedback. Net als bij de 

instructie-interventies, bleek eenduidige beoordeling een belangrijk mechanisme van de rubrics, naast 

het gegeven dat het voor de leerlingen van tevoren bekend was hoe er beoordeeld zou gaan worden. 

Zowel docenten als leerlingen rapporteerden dat de rubrics houvast bieden en goed bruikbaar zijn. Op 

een andere school was er sprake van tussentijdse evaluatie in de vorm van feedback aan de hand van 

een standaardformulier. Hierbij werd tussentijdse feedback genoemd als werkend mechanisme voor 

de verhoging van de motivatie van leerlingen 

 

6.3.2 Kanttekeningen en verder onderzoek 

In het onderzoek naar de interventies over het leren doen van onderzoek is niet specifiek rekening 

gehouden met de opvattingen van de docenten over onderzoek. Het is van belang dat een docent zich 

bewust is van zijn/haar eigen opvattingen over onderzoek, zodat ze passende begeleiding kunnen 

bieden bij het bereiken van de leerdoelen van de leerlingen. Verder onderzoek zou zich meer kunnen 

richten op de invloed van de opvattingen van de docent over onderzoek doen. 

Uit onderzoek is namelijk bekend dat (1) docenten vaak weinig wetenschappelijke kennis en/of eigen 

onderzoekservaring hebben (cf. Zion et al 2007), en dat (2) docenten met beperkte 

onderzoekservaring ook beperkte onderwijsmethoden met betrekking tot onderzoek toepassen 

(Capps, Crawford, & Constas, 2012).  

Een andere beperking binnen de onderzochte interventies was dat er bijna altijd een cijfer 

verbonden moest worden aan een onderzoeksopdracht. Dat maakt het mogelijk lastiger om 

bijvoorbeeld vakoverstijgende interventies uit te voeren, maar ook om formatieve feedback toe te 

passen. Toekomstig onderzoek zou verder uit kunnen wat de gevolgen zijn van het geven van cijfers 

voor onderzoeksopdrachten voor het slagen van een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden. 

Ten slotte zou toekomstig onderzoek zich kunnen richten op de rol van samenwerking tussen 

docenten bij het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden. In dit project 

werden dergelijke samenwerkingen als zeer waardevol ervaren. Uit de literatuur is bekend dat 

docenten, als ze samenwerken en elkaars onderzoeksopdrachten beoordelen, meer creatieve, 

theoretisch relevante en praktische onderzoeksactiviteiten ontwikkelen (Tsai, Lin, & Yuan 2002). 
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6.3.3 Implicaties 

Het onderzoek naar hoe docenten in het voortgezet onderwijs binnen hun school vormgeven aan het 

curriculum over onderzoeksvaardigheden heeft implicaties voor scholen en docenten die een 

dergelijke leerlijn willen invoeren. Het onderzoek heeft namelijk geleid tot inzichten wat betreft 

onderzoeksopdrachten (hoe je opdrachten met een geleidelijke opbouw van zelfstandigheid van 

leerlingen kunt ontwikkelen over verschillende domeinen, leerjaren en vakken heen), maar ook wat 

betreft de instructie (eenduidigheid) en beoordeling (eenduidigheid en houvast bieden) van 

onderzoeksopdrachten. 

 

6.36.36.36.3    Docenten implDocenten implDocenten implDocenten impleeeementeren onderwijsvernieuwingenmenteren onderwijsvernieuwingenmenteren onderwijsvernieuwingenmenteren onderwijsvernieuwingen    

6.3.1 Belangrijkste bevindingen 

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van interventies ten behoeve van de te ontwikkelen leerlijn was voor 

de docent-onderzoekers sprake van verschillende uitdagingen: 

Het NRO-projectvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de schoolleiding van de 

verschillende scholen en niet met de docent-onderzoekers zelf. Hierdoor was het voor de later 

aangestelde docent-onderzoekers wel helder wat de aanleiding was en dat er een geleidelijke opbouw 

in onderzoeksvaardigheden moest komen, maar het was voor hen niet duidelijk hoe het onderwijs er 

dan precies uit zou moeten zien. De uitdaging was om snel een helder zicht te krijgen op het doel van 

het project en mede de inventarisatiefase heeft hierbij geholpen. 

Een andere uitdaging zat in de beschikbare tijd die de docent-onderzoekers konden besteden. 

Met name in de inventarisatiefase was dit niet goed geregeld. In eerste instantie kwam dit omdat de 

NRO-toekenning pas in de zomer bekend werd gemaakt en toen waren de taakuren van docenten al 

ingevuld. Hierdoor waren op de deelnemende scholen niet meteen docent-onderzoekers beschikbaar 

bij aanvang van het project. In tweede instantie bleek dat, als de taakuren eenmaal wel beschikbaar 

waren, er vaak geen gezamenlijk overlegmomenten mogelijk waren gezien de verschillende roosters. 

Daarnaast is gebleken het niet alleen gaat om concrete overlegmomenten, maar ook om de tijd en 

rust te kunnen nemen om over het project en de bijbehorende mogelijke innovaties na te denken, te 

sparren en te heroverwegen. En dat dan ook op de momenten die gunstig zijn voor het project en niet 

op vooraf ingeroosterde overlegmomenten. Gezien de taakbelasting van de docent-onderzoekers 

werd dit door de verschillende docent-onderzoekers als zeer gewenst maar niet haalbaar ervaren. De 

docent-onderzoekers gaven aan dat de “waan van de dag” zoals proefwerken maken en nakijken, 

lessen voorbereiden en geven, leidend was. Juist ook omdat het werken aan dit project niet makkelijk 

in “losse uren” te doen was.  

Onderwijsinnovaties kunnen niet door een docent alleen gebeuren; daarvoor zijn andere 

collega’s nodig. Niet alleen bij het verkrijgen van informatie (bijvoorbeeld tijdens de 

inventarisatiefase), maar ook om draagvlak te creëren en om interventies te ontwikkelen en uit te 

voeren. Op alle scholen is dit vanuit de directie strategisch opgepakt door docent-onderzoekers aan te 

stellen die uit verschillende domeinen (alfa, bèta, gamma) komen. Daarnaast hebben de docent-

onderzoekers –indien mogelijk- gebruik gemaakt van bestaande overlegstructuren en andere collega’s 

(van buiten dit project) betrokken in de verschillende fasen van dit project. Het meekrijgen van 

collega’s werd ook als een uitdaging ervaren. Uit dit project is gebleken dat de scholen waar 

facilitering, steun en aandacht van schoolleiding én collega’s het beste was, ook de meest positieve 

resultaten hadden bij de interventies 
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6.3.2 Kanttekeningen en verder onderzoek 

Een beperking van deze studie is dat er alleen gekeken is naar het perspectief van de docent-

onderzoekers, we hebben niet aan collega-docenten en directie gevraagd hoe zij deze nieuwe rol van 

de docent-onderzoekers binnen hun school en dit bijbehorende project hebben ervaren. Het zou goed 

zijn om in een vervolg onderzoek de schoolcontext en de perspectieven van docent-onderzoekers, 

collega’s, leidinggevenden, en externe onderzoekers te inventariseren  en ook terug te koppelen aan 

elkaar, zodat de docent-onderzoekers sneller ondersteuning en/of aanpassingen kunnen krijgen in hun 

werkzaamheden om hun onderzoeksproject goed uit te kunnen voeren. 

De huidige studie geeft nu een globale indruk van uitdagingen die docent-onderzoekers bij het 

ontwikkelen en uitvoeren van interventies ten behoeve van de te ontwikkelen leerlijn hebben 

ervaren.. Omdat de scholen ieder hun eigen interventies hebben ontwikkeld en ingevoerd, is er geen 

goede vergelijking tussen de scholen mogelijk. In toekomstig onderzoek zouden docent-onderzoekers 

van verschillende scholen gezamenlijk een specifieke interventie kunnen ontwerpen en die vervolgens 

in hun eigen school uitvoeren. Op die manier zou de rol van de schoolcontext op het wel of niet slagen 

van de interventie misschien beter in kaart kunnen worden gebracht. 

 

6.3.3 Implicaties 

De studie naar hoe docenten in het voortgezet onderwijs binnen hun school implementaties m.b.t. 

onderwijsvernieuwingen t.b.v. een leerlijn onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en invoeren heeft 

implicaties voor scholen en docenten die een dergelijke leerlijn willen invoeren.  

Deze studie geeft inzichten in hoe docent-onderzoekers nog beter gefaciliteerd dit kunnen doen: 

1. Maak van tevoren goede afspraken over facilitering in termen van geld en tijd. Dit moet bij 

aanvang van het project geregeld zijn, want daarna is het vrij moeilijk alsnog te regelen. 

2. Ga pas van start als de docent-onderzoekers voldoende steun ervaren vanuit de schoolleiding. 

De schoolleiding kan helpen bij het onder de aandacht brengen van het project, maar ook bij 

het (steeds) breder uitrollen van een innovatie.  

3. Probeer steun te vinden bij andere collega’s, met name door persoonlijk contact en gebruik te 

maken van reguliere overlegstructuren binnen de school. Probeer collega’s daadwerkelijk te 

betrekken bij het project. 

4. Breng en houd de innovatie breed onder de aandacht, zodat het project op de agenda blijft 

staan en draagvlak behouden blijft. 

5. Betrek docenten die het project uiteindelijk gaan doen, vanaf de ideevorming en de aanvraag 

bij het project. Dat zorgt niet alleen voor betrokkenheid van deze docenten, maar ook dat zij 

alvast kunnen zorgen voor een inbedding in de school. 

 

6.6.6.6.4444    Tot slotTot slotTot slotTot slot    
De deelstudies in dit NRO-project hebben bijgedragen aan inzichten rond het ontwikkelen en 

implementeren van een leerlijn Onderzoek door leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarbij is niet 

alleen aandacht besteed aan de inventarisatie van curriculumonderdelen waarin reeds gewerkt wordt 

aan het leren doen van onderzoek door leerlingen (hoofdstuk 3), maar ook aan het ontwikkelen van 

nieuwe initiatieven en het herontwerpen van bestaande opdrachten om leerlingen te ondersteunen 

bij het leren van onderzoeksvaardigheden (hoofdstuk 4). Tevens is onderzocht hoe leerlingen 

aankijken tegen het doen van onderzoek (hoofdstuk 2), wat nodig is om in het curriculum goed te 
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kunnen aansluiten bij de beelden die leerlingen hebben bij onderzoek. Ten slotte is de werkwijze van 

het project onderzocht (hoofdstuk 5). Het grootste deel van het onderzoek in dit project is uitgevoerd 

door de 23 docent-onderzoekers in de scholen, onder begeleiding van onderzoeksmedewerkers van 

de universiteit. Hierbij is met name ingegaan op de uitdagingen die de docent-onderzoekers tegen 

kwamen bij de ontwikkelen en implementeren van de onderdelen van de leerlijn Onderzoek door 

leerlingen.  
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