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Toen ik op de middelbare school zat, waren een paar 
van de leraren van wie ik les had, gepromoveerd. In 

de afgelopen tijd leek het erop alsof zij tot een uitster-
vend ras zouden behoren. Die tendens hoopt men nu 

te keren. In pogingen om de algehele kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen konden leraren tot 1 april 2011 

bij NWO een voorstel indienen voor een promotie-
beurs. Inmiddels hebben 200 leraren te horen kregen 
dat zij tot 7 september de tijd krijgen om een uitge-
werkt onderzoeksvoorstel in te dienen, waarna tien 

van deze voorstellen gehonoreerd zullen worden. Een 
mooi initiatief, maar wat levert het uiteindelijk op?

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik elk initiatief om de 
kwaliteit van het onderwijs te verhogen toejuich. Maar 
tien beurzen voor alle leraren uit het primair, voortgezet, 
middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onder-
wijs is natuurlijk niet veel. De promotiebeurs heeft dan 
ook meer het karakter van een symbolische actie om iets 
aan de kwaliteit van het onderwijs te doen dan van een 
structurele maatregel. 

Een hele klus
De werkgevers van de geselecteerde leraren ontvangen 
subsidie om hun promoverende leraren vier jaar lang 
voor 0,4 fte vrij te kunnen stellen. Dat klinkt aantrekke-
lijk, maar als we bedenken dat een reguliere promoven-
dus tegenwoordig drie jaar de tijd krijgt om in voltijds 
dienstverband een dissertatie te schrijven, dan zal duide-
lijk zijn dat de promoverende leraren er een hele klus aan 
zullen hebben om het proefschrift in relatief kortere tijd 
af te ronden, terwijl ze ook nog drie dagen per week 
voor de klas moeten staan. 
En van degenen die dit wel lukt is het maar zeer de vraag 
of ze na de promotie in het onderwijs werkzaam zullen 
blijven, laat staan gewoon les zullen blijven geven, omdat 
het behalen van het doctoraat hun nieuwe carrièreperspec-
tieven biedt. Uiteraard is er dan altijd nog het proefschrift 
dat hopelijk allerlei pedagogisch/didactische implicaties 
bevat waar het gehele veld zijn voordeel mee kan doen. 
Maar ook daar kunnen we niet bij voorbaat van uitgaan. 

Aanbevelingen voor de praktijk
Gelukkig treffen we in de gestage stroom van dissertaties 
op het gebied van Nt2 die de afgelopen jaren zijn ver-
schenen, wel regelmatig voorbeelden aan van onderzoek 
waaraan inderdaad aanbevelingen voor de praktijk zijn 
gekoppeld. Twee recente loten aan die boom vormen de 
proefschriften van Marije Michel en Catherine van Beu-
ningen. Eerstgenoemde onderzocht de zogeheten Cogni-

tiehypothese van Peter Robinson die veronderstelt dat 
een complexere taaltaak leidt tot complexer én correcter 
taalgebruik. Michel stelde vast dat die veronderstelling 
niet in alle gevallen opgaat, maar ze ontdekte wel dat het 
taalgebruik van Nt2-leerders van hogere kwaliteit is als zij 
de taak in interactie met andere Nt2-leerders uitvoeren in 
plaats van alleen. Voor de praktijk van het Nt2-onderwijs 
betekent dit dat leerders niet voortdurend alleen maar in-
dividuele opdrachten voorgeschoteld moeten krijgen, 
maar vooral taken die ze samen met een medecursist 
moeten oplossen.
Van Beuningen deed onderzoek naar het effect van feed-
back op schrijfproducten. De resultaten van haar onder-
zoek kunnen worden samengevat met de volgende woor-
den: de rode pen werkt (zie ook Les 169). Uit haar studie 
bij vmbo-t en havoleerlingen blijkt dat het effectief is om 
leerlingen feedback te geven op hun schrijfproducten. 
Wel is er sprake van een verschil in effect van feedback 

bij het soort fouten dat kinderen maken. Bij grammaticale 
fouten werkt directe feedback het best (dat wil zeggen 
expliciete correctie van de fout), terwijl bij andere fouten 
indirecte feedback een beter resultaat oplevert (daarbij 
wordt bijvoorbeeld wel de aard van de fout aangegeven, 
maar niet de correcte vorm zelf). Ook dat zijn belangrijke 
bevindingen waar docenten in de dagelijkse praktijk iets 
mee kunnen. 

Het is te hopen dat er meer van dat soort onderzoeken 
komen die praktische implicaties voor het onderwijs op-
leveren. Die hoop lijkt bij promoverende leraren met oog 
voor de praktijk gerechtvaardigd. Maar of die hoop ook 
echt bewaarheid wordt, zullen we pas over minimaal vier 
jaar kunnen vaststellen.

Folkert Kuiken




