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INLEIDING

In dit boekje maken we de balans op van vier jaar samen werken en samen leren in de

Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA). Samen, want de AcOA is een
samenwerkingsverband tussen het Instituut voor Lerarenopleiding van de Universi-

teit van Amsterdam, het domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van
Amsterdam, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, het Montessori College Oost en
het Montessori Lyceum Amsterdam. Inzet van deze samenwerking is het bevorderen

van de kwaliteit van het opleiden van nieuwe leraren, het stimuleren van praktijkon-
derzoek in de deelnemende scholen, en het aanjagen en evalueren van onderwijsinno-

vatie – met als uiteindelijk doel uiteraard dat onze leerlingen en onze docenten, aan-
komend en zittend, het beste uit zichzelf weten te halen.

Leraren opleiden, onderzoek (laten) doen en onderwijsinnovaties in gang zet-
ten: voor vernieuwingsscholen als de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, het Montes-

sori Lyceum Amsterdam en het Montessori College Oost zijn het geen nieuwe onder-
nemingen. Nieuw is wel dat in de Academische Opleidingsschool Amsterdam deze

ambities in verregaande mate met elkaar verknoopt zijn; dat ze gezien worden als
kerntaken van de school, die, elk op hun eigen wijze maar ook in onderlinge samen-
hang, van wezenlijk belang zijn voor het realiseren van goed onderwijs voor leerlin-

gen en een uitdagende werkomgeving voor docenten. Niet eerder waren bij deze am-
bities zoveel docenten tegelijk betrokken: als schoolopleider, onderzoeksdocent,

innovatiedocent, opleidingsdocent, instituutsopleider, leraar-in-opleiding of anders-
zins. Niet eerder stond in een project het voornemen zo vast om daar naast de mensen

met specifieke taken of functies ook zoveel mogelijk anderen bij te betrekken. En niet
eerder werkten de vijf partners in dit samenwerkingsverband onderling zo nauw met

elkaar samen.

In deze publicatie staan niet de tastbare producten centraal die vier jaar samenwerken
in de Academische Opleidingsschool Amsterdam hebben opgeleverd. Die producten
zijn te divers, te talrijk en te omvangrijk om ze in één compacte publicatie tot hun
recht te laten komen. Wie kennis wil nemen van de uitkomsten van alle onderzoek
dat door docenten en studenten is gedaan, van de lessenreeksen die zijn ontwikkeld,
van de kleine en grote experimenten die zijn ondernomen en geëvalueerd, kan daar-
voor in tal van afzonderlijke interne rapporten en verslagen terecht.
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In deze publicatie staan we stil bij een ander soort opbrengsten: bij het proces dat in

gang is gezet, bij de veranderingen die zichtbaar zijn geworden in de kijk op opleiden,
professionaliseren en innoveren. De auteurs van dit boekje beschrijven niet alleen het

elan waarmee die veranderingen zijn omgeven. Ze hebben ook oog voor de proble-
men en hindernissen waarmee zo’n proces gepaard gaat.

Academisch werk in uitvoering bestaat uit drie hoofdstukken en negen portretten. De
hoofdstukken belichten de Academische Opleidingsschool vanuit het perspectief van
opleiden, onderzoek doen en schoolontwikkeling en zijn onafhankelijk van elkaar
– dus ook in willekeurige volgorde – te lezen.

In hoofdstuk 1 staat het opleidingsperspectief centraal. Twee schoolopleiders

leggen hier uit welke invloed de Academische Opleidingsschool heeft op het opleiden
van nieuwe docenten. Voor Nathalie Out, schoolopleider voor leraren-in-opleiding in

het eerstegraadsgebied op het Montessori Lyceum Amsterdam, is het hernieuwde
partnerschap de meest in het oog springende opbrengst – voor studenten, maar ook

voor de kring van docenten om die studenten heen. ‘Niemand’, stelt zij, ‘zal beweren
dat er rond het begeleiden van studenten in de AcOA geen kleine en grote problemen
meer zijn, maar de student die heen en weer wordt geslingerd tussen irreële eisen van

het instituut en de particuliere normen van een opleidingsdocent, dat probleem begin-
nen wij echt achter ons te laten.’ Ook Joop van Helvoort, schoolopleider op de Open

Schoolgemeenschap Bijlmer en docent aan de Hogeschool van Amsterdam, ervaart
de toegenomen samenwerking als een ‘breuk’met het verleden. Was hij op zijn school

jarenlang de enige die zich met stages en stagiaires bezighield, de afgelopen jaren deed
hij dat ‘in tandem en team’. Het voordeel van een meerjarige samenwerking is dat je

samen echt een flinke stap verder komt, stelt Van Helvoort. Van Helvoort beschrijft
ook hoe de houding tegenover onderzoek onder docenten begint te kantelen, al is dat
een geleidelijk proces. ‘Onderwijsonderzoek is behoorlijk complex. Het duurt even

voor je die complexiteit kunt waarderen – voor je begrijpt waarom dat onderzoek zo
ingewikkeld is: omdat het probeert recht te doen aan de complexiteit van de praktijk.

Incidenteel in aanraking komen met onderzoek is niet genoeg om dat effect te be-
werkstelligen. Nu onze opleidingsdocenten het hele jaar door onderzoek voorbij zien

komen en er af en toe zelf bij betrokken worden, begint hun houding te veranderen.’
In hoofdstuk 2 overziet Tanja Janssen het werk van de onderzoekdocenten op

de drie scholen dat zij de afgelopen jaren heeft begeleid. Janssen legt uit hoe binnen de
drie scholen een community of learners (leergemeenschap) ontstaat, een proces dat
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veel meer waard is dan het opdoen van onderzoeksvaardigheden en het doen van

praktijkonderzoek op zichzelf. Ze beschrijft dat proces overigens zoals je van een on-
derzoeker mag verwachten: analytisch en nuchter, met oog voor de valkuilen en be-

perkingen van praktijkonderzoek in een omgeving waar dat van de grond af opge-
bouwd moet worden. Niettemin neemt ook Janssen bij docenten even subtiele als

wezenlijke veranderingen waar: ‘(…) het verkrijgen van professionele distantie, meer
zicht hebben op schoolvisie en onderwijsconcepten, een dieper inzicht in eigen be-

kwaamheden en mogelijkheden.’
In hoofdstuk 3 blikken twee schoolleiders en een hoogleraar in een rondetafel-

gesprek terug op de weg die de partners tot hier gevolgd hebben. In hun perspectief
staat de vraag centraal hoe je complexe ondernemingen als die van de Academische
Opleidingsschool – zoals gezegd waren niet eerder zoveel docenten betrokken bij zo-

veel verschillende en toch op elkaar afgestemde projecten – aanjaagt, bij elkaar houdt
en verankert in je onderwijs- en schoolorganisatie. Uiteraard blikken zij, zoals het

beleidsmakers betaamt, aan het einde van hun gesprek ook vooruit op de ambities
die de AcOA nog koestert: meer gekwalificeerde onderzoekdocenten opleiden, het

verlengen van de opleiding van leraren door hen na het eerste semester een betaalde
duale aanstelling van een jaar te geven, meer uitwisseling van personeel tussen de vijf

AcOA-partners, en de bestaande samenwerking verbreden en organisatorisch nog be-
ter stroomlijnen.

Tussen de drie hoofdstukken door zijn ‘portretten’ opgenomen. Negen hoofd-

rolspelers – vier leraren-in-opleiding, twee schoolopleiders, twee onderzoeksdocenten
en één onderwijsdirecteur – zijn gevraagd hun persoonlijke ervaringen met de Acade-

mische Opleidingsschool Amsterdam kort op papier te zetten. Het enthousiasme dat
in hun bijdragen doorklinkt, over hun werk en hun werkomgeving, vormt misschien

wel de beste getuigenis van het elan dat de Academische Opleidingsschool Amster-
dam de afgelopen jaren heeft gegenereerd.

I
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1

Opleiden in een innovatieve omgeving

Nathalie Out, Joop van Helvoort & Michael Rubinstein

Nieuwe leraren opleiden in een academische opleidingsschool, wat is daar de meer-
waarde van? Het antwoord komt in dit eerste hoofdstuk van twee ervaren opleidings-

docenten. Nathalie Out is schoolopleider voor het eerstegraads gebied op het Mon-
tessori Lyceum Amsterdam. Zij legt uit welke rol onderzoek en innovatie speelt in de

opleiding van eerstegraads docenten in de Academische Opleidingsschool Amster-
dam (paragraaf 1). Joop van Helvoort is schoolopleider op de Open Schoolgemeen-

schap Bijlmer en docent in het domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool
van Amsterdam – en daarmee leverancier en afnemer van leraren-in-opleiding inéén.

Hij vertelt welke rol de onderzoekcomponent speelt in de opleiding van studenten in
het tweedegraadsgebied; Michael Rubinstein tekende zijn verhaal op (paragraaf 2).

1.1 De eerstegraads lerarenopleiding

Opleiden van eerstegraads studenten in een academische opleidingsschool is waarde-
vol voor de studenten én docenten. Op het Montessori Lyceum Amsterdam en de

Open Schoolgemeenschap Bijlmer bekijken we samen met het Instituut voor de Lera-
renopleiding van de Universiteit van Amsterdam hoe we voor leraren-in-opleiding

een zo goed mogelijke opleiding kunnen verzorgen. We doen dit samen, met school
en universiteit als gelijkwaardige partners. Dat is de kracht van de Academische Op-

leidingsschool Amsterdam.
Zelf ben ik begonnen als student op het Montessori Lyceum Amsterdam. Ik

heb ervaren hoe het is om als student op deze school rond te lopen. De ervaring die

ik toen heb opgedaan, gebruik ik nu in mijn werk als schoolopleider. De Academische
Opleidingsschool Amsterdam leidt studenten op die na hun opleiding (idealiter) inge-

werkt en direct inzetbaar zijn op de scholen in het samenwerkingsverband. Uiteraard
worden deze studenten niet exclusief voor onze scholen opgeleid. Ze hebben zich op
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een breed vlak (op alle ‘competenties’) bekwaamd en zijn breed inzetbaar, dus zonder

meer ook op andere scholen in en buiten Amsterdam.
Op de volgende pagina’s beschrijf ik wat de academische opleidingsschool be-

tekent voor eerstegraads leraren-in-opleiding, hun opleidingsdocenten, de instituuts-
opleiders en de schoolopleiders. Samenwerking is daarin het sleutelwoord.

Opleiden: dagelijkse praktijk

De Academische Opleidingsschool Amsterdam heeft voor het eerstegraads gebied

twee instituutsopleiders, twee schoolopleiders (één op het Montessori Lyceum Am-
sterdam en één op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer), en voor elk schoolvak een
of twee opleidingsdocenten.

De twee instituutsopleiders zijn medewerkers van de universitaire lerarenop-
leiding ILO: een onderwijskundige en een breed onderlegde vakdidacticus. Samen

met de schoolopleider proberen zij een brug te slaan tussen opleiding en school. Zo
ongeveer zal het op vrijwel iedere opleidingsschool zijn. Maar in de Academische

Opleidingsschool Amsterdam gaat de samenwerking nog een stap verder. De insti-
tuutsopleiders en schoolopleiders denken samen na over het traject dat de leraar-in-

opleiding volgt, zowel op school als op het instituut, en geven dat traject vervolgens
ook zelf vorm. De schoolopleider coördineert de stages op school. Als schoolopleider
op het Montessori Lyceum zorg ik er bijvoorbeeld voor dat iedere student een eigen

stagebegeleider krijgt toegewezen, de ‘opleidingsdocent’. Ik ben het aanspreekpunt
voor alle niet vakspecifieke vragen waar studenten mee zitten, maar ook voor vragen

van opleiders van het ILO over het praktijkdeel van hun studenten in de Academische
Opleidingsschool.

Als schoolopleider verzorg ik de wekelijkse bijeenkomst van de zogeheten
schoolgroep. Hier komen alle eerstegraads leraren-in-opleiding samen die op onze

school werken. Bijeenkomsten van de schoolgroep vormen hét moment om de stu-
dent kennis te laten maken met de verschillende kanten van onze school, met name

natuurlijk die kanten waar ze in hun eigen lessen – waar ze zich op de eerste plaats
bekwamen als vakdocent – niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen. Studenten
vinden het bijvoorbeeld interessant om de zorgcoördinator van de school te horen

vertellen over haar werk. De zorgstructuur in scholen is ingewikkeld en behelst
enorm veel. Haar verhaal roept veel vragen op, het zet studenten aan het denken
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over de rol die zij als vakdocent kunnen en willen spelen in de zorgkant van het on-

derwijs.
In de schoolgroep vindt ook intervisie plaats. Intervisie is een vorm van des-

kundigheidsbevordering waarbij docenten elkaar helpen nadenken over de eigen pro-
fessionele ontwikkeling, vooral door casussen in te brengen en vragen te stellen. Het

intervisietraject op school is afgestemd op de supervisie die studenten op het ILO
krijgen; onze studenten volgen bijvoorbeeld een verkort supervisietraject – reflecteren

is buitengewoon belangrijk, maar het moet wel in verhouding staan tot de werklast
van de opleiding als geheel.

Het programma voor intervisie in de schoolgroep omvat tien bijeenkomsten
en kent een gefaseerde opbouw. In de eerste sessies treedt de schoolopleider op als
gespreksleider en als ‘bewaker’ van de methodiek die bij intervisie hoort. In de daar-

opvolgende sessies is de schoolopleider alleen nog als observator aanwezig. In de
derde en afsluitende fase van het programma doen de studenten het helemaal zelf, en

rapporteren zij daarover bij de schoolopleider.
Intervisie vindt op dit moment plaats per school binnen de Academische Op-

leidingsschool. Een volgende stap die we willen zetten is dat de leraren-in-opleiding
van het Montessori Lyceum Amsterdam en die van de Open Schoolgemeenschap Bijl-

mer hun intervisieprogramma samen volgen.

Videoportfolio en teamwerk

Elke student krijgt een docent in het eigen vak toegewezen als opleidingsdocent. De

opleidingsdocent verzorgt de ‘dagelijkse’ begeleiding van de leraar-in-opleiding: het
voorbespreken, observeren en nabespreken van lessen (en gaandeweg het ‘nabespre-

ken op afstand’, dus zonder de les zelf geobserveerd te hebben), het wegwijs maken in
de sectie en in de deelschool, en het bespreken van het vakcurriculum dat leerlingen

doorlopen, inclusief werkwijzers en het programma van toetsing en afsluiting.
In gesprekken over de ontwikkeling van de leraar-in-opleiding en ook in de

uiteindelijke praktijkbeoordeling, speelt het videoportfolio dat de student bijhoudt
een belangrijke rol. Doordat studenten hun handelen in de klas zichtbaar maken met
videofragmenten, kunnen opleidingsdocenten en opleiders op het instituut – met

name de onderwijskundige en de vakdidacticus die daar het leeuwendeel van het in-
stituutsprogramma verzorgen – hun feedback goed op elkaar afstemmen. Door el-

kaars feedback te bekijken en dezelfde videofragmenten vanuit verschillende perspec-
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tieven te benaderen, leren zij ‘één taal te spreken’: opleidingsdocenten pikken dingen

op uit de koppeling tussen praktijk en theorie waar onderwijskundigen en vakdidac-
tici op aansturen, en raken meer vertrouwd met het ILO-jargon; ILO-opleiders krij-

gen beter zicht op de praktijk waarin hun studenten zich bewegen, inclusief de feed-
back die zij van hun opleidingsdocent krijgen. Daarmee heeft het videoportfolio voor

onze samenwerking een grote toegevoegde waarde ten opzichte van het lesbezoek
vanuit het ILO, waarvoor de mogelijkheden nu eenmaal beperkt zijn – bedenk daar-

bij goed dat de universitaire lerarenopleiding in voltijd maar één jaar omvat.
Overigens bekijken leraren-in-opleiding ook elkanders videoportfolio en voor-

zien zij elkaar van feedback. Evaluaties laten zien dat zij het leren van video – jezelf
bekijken, en vanuit verschillende perspectieven feedback krijgen op handelen dat nog
is terug te halen – als een van de krachtigste bronnen van hun opleiding ervaren.

Zoals iedere opleidingsdocent lid is van een sectie en een team, is ook iedere
leraar-in-opleiding dat. Studenten nemen dan ook actief deel aan de taken die er in

sectie en team te verdelen zijn. Bovendien oriënteren zij zich uitgebreid op de verschil-
lende stijlen van lesgeven die er op school te vinden zijn. Zal in het begin van de stage

de nadruk liggen op het observeren van lessen van de eigen opleidingsdocent, al vrij
snel schuiven zij ook aan bij lessen van collega’s binnen en buiten de sectie, onder

meer door van één klas een hele dag lang alle lessen te volgen en zo een schooldag te
beleven vanuit het perspectief van de leerlingen.

Ontwerpen in een leergemeenschap

Een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt het onderzoeksmatig ontwerpen
van een lessenserie. Dat gebeurt in het tweede semester. Bij Ontwerpen gaat het om

het verbeteren van het onderwijs op microniveau, het niveau van de (eigen) klas. Zo-
wel de colleges als de werkbijeenkomsten voor Ontwerpen vinden plaats in school.

Daar werken de instituutsopleiders, schoolopleiders, onderzoeksdocenten, leraren-in-
opleiding en, als het lukt, ook de opleidingsdocenten van beide scholen samen aan het

ontwerpen van een lessenserie. Daarbij gaat het niet om het bedenken van allerlei
leuke nieuwe lessen of projecten, maar om het inzoomen en stapsgewijs aanpakken
van een probleem of wens uit je eigen lespraktijk: een grondige probleemanalyse ma-

ken, criteria vaststellen waaraan de oplossing voor dat probleem zou moeten vol-
doen, een reeks lessen ontwerpen die aan die criteria voldoen, de lessen uitvoeren, en

data verzamelen over de effectiviteit van je interventie – waarmee je kunt onderbou-
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wen of de analyse van het probleem en de oplossing die daarvoor gekozen is, vol-

doende steekhoudend was. Door dit ontwerpproces stapsgewijs en gezamenlijk te
doorlopen, ontstaat een community of learners (leergemeenschap) waarin docenten

en studenten met en van elkaar leren. Dat lukt overigens lang niet altijd. Roosters en
lesverplichtingen van opleidingsdocenten zijn het voornaamste obstakel om bijvoor-

beeld van werkbijeenkomsten echt gezamenlijke werksessies te maken. Maar ook als
een opleidingsdocent er slechts een deel van die werkbijeenkomsten bij kan zijn, is dat

voor alle partijen vaak al erg waardevol.

Investeren en bakens verzetten

Henri Merkx, tweedegraads leraar-in-opleiding

Standplaats: Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

Daar zit ik dan in het aardrijkskundelokaal. Aan mijn bureau, ingesloten door min-

stens tien leerlingen die om me heen staan en met dwingende blikken nu iets van me

willen. Van alle kanten klinkt het steeds luider: eerst ik, nee ik was eerst, Henri! Af-

tekenen, asjeblieft, mijn blok moet af! Kom, de bel gaat zo. Help!

Help! Dat slaat op zowel de leerlingen als op mijzelf: zij willen op tijd klaar zijn

met hun blok en dan moet hun werk wel op tijd bekeken en goedgekeurd zijn door de

docent; en ik probeer mij niet te laten intimideren door deze overmacht aan dwin-

gende pubers, rustig te blijven en de zaak (en mijzelf) onder controle te houden.
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Zucht, dit moet ik toch anders aanpakken. Vanaf volgende week moeten leerlingen

die willen ‘aftekenen’ eerst maar eens keurig hun namen in een lijstje op het bord

schrijven, dan roep ik ze als ik daar klaar voor ben wel een voor een naar voren. Hoe

simpel eigenlijk – en het werkt. Had ik dat maar eerder bedacht.

Dit voorbeeld van mijn poging om een onverwachte golf dwingende leerlin-

gen op afstand te houden, geeft aan dat ik na een korte vorming als stagiaire zelf in

een betaalde functie op het MLA in de praktijk mocht gaan zwemmen. ‘Spring maar,

zwemmen kun je vast en anders roep je maar.’ De basis ligt er, de praktische vaardig-

heden leer je vooral door kilometers te maken: dat uitgangspunt onderschrijf ik van

harte. Dat maakt voor mij het MLA tot een academische opleidingsschool: goede

feedback tijdens de stage door mijn begeleider op al mijn stagelessen in de eerste

maanden. Dat zorgde voor een goede basis. Ruimte voor eigen ideeën en uitprobeer-

sels, waarbij maar al te vaak bleek hoe belangrijk een goed doordachte praktische

voorbereiding van een les is – bijvoorbeeld dat het niet handig is om een plattegrond

in beide handen vast te moeten houden als je daar vervolgens iets op wilt aanwijzen.

Die kans om snel in het diepe te mogen duiken bracht ook het risico kopje onder te

gaan met zich mee. Maar dat hoort bij het leraarschap-in-wording.

Mijn eigen stijl ontwikkelen kan vervolgens volop op het MLA. Met een

smartboard bij de hand kan ik mijn lessen nog leuker en gevarieerder maken. Een

academische opleidingsschool moet je de randvoorwaarden bieden om je verder te

kunnen ontwikkelen en dat doet het MLA zeker. Binnenkort begin ik met de opleiding

tot eerstegraads docent aardrijkskunde en richt ik me op de bovenbouw. Wie weet

wat voor inspirerends me dat weer brengt? Ik voel steun en enthousiasme vanuit het

MLA om mezelf als docent verder te ontwikkelen. Het MLA wil investeren in zijn

personeel. Met mijn inmiddels vaste aanstelling kan ik me professioneel verder ont-

wikkelen en nieuwe wegen binnen en misschien ook buiten de school gaan inslaan.

Ook dat maakt het MLA voor mij tot een academische opleidingsschool waar ik

graag werk.

Het MLA gaat zich de komende jaren net als andere middelbare scholen in en

om Amsterdam profileren. Als Technasium, met de Sportklas, met de Kunstklas, of

toch meer als het Gymnasium? Er wordt nog druk over nagedacht. Wij als docenten

mogen hierover meedenken en meepraten. Ik ben benieuwd wat het MLA van de

toekomst gaat worden!
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Profielproduct: de school als opdrachtgever

Een ander belangrijk en omvangrijk onderdeel van de opleiding is het zogeheten pro-

fielproduct. Hier werken studenten aan een door school verstrekte opdracht op
mesoniveau, waarbij studenten zelf kunnen kiezen voor de rol (vandaar het woord

‘profiel’: met dit onderdeel ‘profileren’ studenten zich) van schoolorganisator, leer-
lingbegeleider, ontwikkelaar (meestal binnen het eigen schoolvak) of cultuur- en erf-

goededucator.
De kern van opleiden in de Academische Opleidingsschool Amsterdam is stre-

ven naar beter onderwijs (voor leerlingen) en een betere opleiding (voor leraren-in-
opleiding) door het verbinden van onderwijs(innovatie) en (school)ontwikkeling met
onderzoek. Het profielproduct is daar een goed voorbeeld van.

De profielproducten komen tot stand in samenwerking met de onderzoeksdo-
centen van de scholen. De scholen hebben sinds enkele jaren een onderzoeksteam van

docenten die in school (betaald) onderzoek doen naar het eigen onderwijs en de leer-
lingbegeleiding. Het onderzoek dat onze leraren-in-opleiding doen voor hun profiel-

product, ligt vrijwel altijd in het verlengde van het onderzoek van onze onderzoeks-
docenten. Zo wordt lopend onderzoek aangevuld of geflankeerd door nieuw

onderzoek van de leraren-in-opleiding. Het zijn ook de onderzoeksdocenten die de
studenten begeleiden bij hun onderzoek.

Deze ontwikkeling – het verbinden van onderzoek dat studenten doen aan

lopend onderzoek in school – heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Leraren-in-
opleiding hebben uiteraard ook eigen ideeën over wat ze zouden willen onderzoeken,

en ‘ruimte voor eigenheid’ is een van de pijlers waarop het curriculum van onze eer-
stegraads lerarenopleiding rust. Toch hebben instituut en school in samenspraak be-

sloten dat wij als school de opdrachtgever van het onderzoek moeten zijn. Het is
soms best even zoeken naar een onderzoeksvraag waarmee zowel de school als de

leraar-in-opleiding tevreden is. Daar staat een groot pluspunt tegenover, ook voor de
studenten zelf: zij weten zeker dat hun onderzoek niet in een la belandt. De school

heeft zelf om dit onderzoek gevraagd, het sluit aan bij een breder programma van
onderzoek, en met de uitkomsten zal altijd iets zinnigs gedaan worden. De studenten
presenteren hun onderzoek voor het innovatieteam, aan de schoolleiding en soms

ook op een studiedag voor de rest van de collega’s. Bovendien wordt elk onderzoek
na afronding gepubliceerd op een website van de school en het instituut, waarmee het

ook voor anderen toegankelijk is.
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Op het Montessori Lyceum Amsterdam is de afgelopen drie jaar veel onderzoek ge-

daan naar de leerlingbegeleiding op school. Onderzocht werd onder meer wat een
mentor per jaarlaag met zijn klas kan en moet doen. In het verlengde daarvan hebben

twee studenten onderzoek verricht naar het mentoraat in klas 4 en 5 van het havo: ze
brachten de bestaande praktijk in kaart en onderzochten hoe leerlingen en docenten

dat ervaren. Vervolgens kwamen ze met aanbevelingen om het mentoraat in deze
twee klassen te verbeteren. Dergelijk onderzoek is voor de school bijzonder waarde-

vol. Leraren-in-opleiding kijken met een frisse blik naar onze schoolpraktijk. De re-
sultaten kunnen dan ook verrassend zijn.

Eén team, een schoolspecifiek programma

Welke invloed heeft de Academische Opleidingsschool op de aard en kwaliteit van de
begeleiding van leraren-in-opleiding? Studenten hebben niet langer te maken met wat

voorheen in wezen twee trajecten waren: een op het instituut en een op school. In de
Academische Opleidingsschool Amsterdam verzorgen school en instituut de oplei-

ding echt samen. Een mooi voorbeeld hiervan is de pilot met de zogeheten MLA-
OSB-klas. Deze ‘klas’ bestaat uitsluitend uit studenten van het Montessori Lyceum

Amsterdam en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, en krijgt ook op het instituut
als afzonderlijk team college. De theorie die daar aan bod komt, is waar mogelijk
vertaald naar en toegespitst op de dagelijkse praktijk in beide scholen. Een deel van

die colleges wordt dan ook verzorgd door de schoolopleiders.
Een collegedag voor studenten in deze pilot kan er als volgt uitzien: In het

ochtendprogramma is er een algemeen college over de belevingswereld van leerlin-
gen, verzorgd door een onderwijskundige. In het middagprogramma verzorgen de

schoolopleiders een werkcollege over de specifieke leefwerelden van leerlingen op het
Montessori Lyceum Amsterdam en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. De theorie

die ’s ochtends is besproken, komt ’s middags dus opnieuw aan bod, maar dan toege-
spitst op de twee scholen en hun leerlingenpopulatie. Het idee hierachter is dat lera-

ren-in-opleiding de theorie hierdoor nog beter kunnen toepassen in hun eigen les-
praktijk.

Instituutsopleiders en schoolopleiders organiseren ook bijeenkomsten voor

vakdidactici en opleidingsdocenten. Beter contact tussen deze twee komt de kwaliteit
van het opleiden ten goede. Niet alleen kunnen zij – op een veel efficiëntere manier

dan uitsluitend via e-mailverkeer – informatie uitwisselen over de student, ze kunnen
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ook het nodige van elkaar leren. En natuurlijk hopen we dat op deze manier de le-

raar-in-opleiding uiteindelijk niet meer de boodschapper hoeft te zijn tussen vakdi-
dacticus en opleidingsdocent.

Lerende opleidingsdocenten

In de Academische Opleidingsschool leren zoals gezegd niet alleen de leraren-in-op-

leiding. Ook de opleidingsdocenten blijven leren. Ze leren van hun studenten: door
de vragen die ze stellen, de dingen die ze doen en maken. Maar ze leren ook door het

contact met het instituut. Wanneer een opleidingsdocent contact heeft met de vakdi-
dacticus van het instituut, kunnen zij bijvoorbeeld samen bespreken in welke mate
een student zich een bepaalde competentie eigen heeft gemaakt. Dit zijn vaak interes-

sante gesprekken, want welk handelen verwachten we nu precies van een leraar-in-
opleiding die voldoende pedagogisch competent is? Dat is minder eenvoudig dan het

klinkt. Natuurlijk zijn er per competentie allerlei gedragsindicatoren opgesteld en zijn
die zelfs in niveaubeschrijvingen uitgewerkt. Maar hoe hoog leg je nu eigenlijk de lat

om een leraar-in-opleiding als ‘startbekwaam’ te kwalificeren? Laten we eerlijk zijn:
daar is geen vaste maat voor die op alle gevallen ‘blind’ kan worden losgelaten. Daar-

over het gesprek aangaan, je eigen opvattingen over wat een startbekwame docent is
zichtbaar maken en ter discussie stellen, dat is voor opleidingsdocenten óók een vorm
van professionalisering.

Het contact tussen vakdidacticus en opleidingsdocent is vooral frequent wan-
neer het niet goed gaat met een student. Al in een vroeg stadium van de opleiding, na

pakweg negen weken, worden daarover de eerste bevindingen uitgewisseld. Bij stu-
denten waarover zorg bestaat, zal er daarna intensiever contact zijn. In de regel zal de

vakdidacticus dan ook extra lesbezoek plannen.
Uiteraard onderhouden opleidingsdocenten en vakdidactici ook contact over

studenten met wie het goed gaat. Ook die gesprekken zijn waardevol, voor beide par-
tijen, maar uiteindelijk natuurlijk vooral voor de leraar-in-opleiding zelf. De twee be-

geleiders met wie deze op school en op het instituut het meest te maken heeft, wisselen
hun ervaringen en indrukken uit en stemmen hun begeleiding daarop af. Niemand zal
beweren dat er rond de begeleiding van studenten in de Academische Opleidings-

school Amsterdam geen kleine en grote problemen meer zijn, maar de student die
heen en weer wordt geslingerd tussen irreële eisen van het instituut en de particuliere

normen van een opleidingsdocent, dat probleem beginnen wij echt achter ons te laten.
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Ruimte en aandacht

Tristan Mostert, eerstegraads leraar-in-opleiding

Standplaats: Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

‘Vandaag hebben we Willem Don te gast in de les! Hij doet onderzoek naar beeldvor-

ming rondom de Bijlmer, en wil graag dat jullie een enquête invullen.’ De leerlingen

van de 4 havoklas kijken er niet van op; ze vullen wel vaker een enquête in.

Maar nadat de enquêtes zijn rondgedeeld, betrekken algauw de gezichten.

Hier en daar gaan vingers de lucht in. ‘Gaat het bij vraag 3 nou om afval of om veilig-

heid?’ ‘Wat staat er nou – is het ongevaarlijk of juist gevaarlijk?’ De meeste leerlingen

blijven de enquête nog onwaarschijnlijk lang serieus nemen, maar her en der begint

men toch een list te vermoeden. Bright kids. Na een paar minuten roepen we de leer-

lingen terug in de kring en stellen de vraag die de eigenlijke kern van de les vormt:

‘Wat is er nu allemaal mis met deze enquête, en hoe zou je hem beter kunnen ma-

ken?’

Na mijn studie geschiedenis en wat werkzaamheden in de museumeducatie,

koos ik voor het onderwijs. Ik had gemerkt dat ik ook in musea en culturele instel-

lingen het werk ‘aan het front’, dus direct in contact met een groep, veruit het leukst
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vond. In Nederland stonden de kranten vol met berichten dat ‘het vmbo was mis-

lukt’, richtten boze docenten Beter Onderwijs Nederland op en leek de overheer-

sende opinie dat de jeugd van tegenwoordig was losgeslagen. Ondertussen viel het

me in het museumwezen echter op hoe ontzettend nieuwsgierig en bereid tot na-

denken middelbare scholieren over het algemeen waren, en dat ze de tent toch elke

keer weer heel lieten. Wat in een museum mogelijk was, moest in de rest van het

onderwijs toch ook kunnen?

Ik meldde me aan als leraar-in-opleiding geschiedenis en kreeg een stageplek

op de OSB. Enkele maanden nadat ik als stagiair was begonnen, kreeg ik mijn eerste

‘eigen’ klas. Het algehele klimaat op de OSB bleek me wel goed te liggen: leerlingen

krijgen veel ruimte om zelf te werken en te plannen, werken in groepjes zodat ze

elkaar kunnen helpen en zijn in die zin dus voor een flink deel verantwoordelijk voor

hun eigen leren. Dat sluit echter niet uit dat ze soms gewoon met z’n allen naar het

bord toe zitten om naar een gedegen uitleg of interessant verhaal te luisteren. Het

beviel me prima.

Naast geschiedenis gaf ik deze klas vanaf het begin ook een vak waarvoor ik

niet had gestudeerd: Cultuur, Leven en Economie. Dit vak is voor mij de duidelijkste

manifestatie van het feit dat op de OSB innovatief onderwijs wordt bedacht en ge-

praktiseerd. Het vak wordt alleen op de OSB gegeven, en moet leerlingen met een

maatschappijprofiel trainen in onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende hou-

ding. Het is in dat opzicht de tegenhanger van Natuur, Leven & Technologie, het

landelijke onderzoeksvak voor de natuurprofielen.

Rond het vak lag nog weinig vast. Er was een werkboek voor de leerlingen,

maar van mijn begeleiders kreeg ik alle ruimte om dat los te laten en op mijn eigen

manier invulling aan het vak te geven.

Voor een leraar-in-opleiding is dat prettig. De lerarenopleidingen van Neder-

land verlangen van hun studenten een grote hoeveelheid eigen ontwerpen en experi-

menten, en hier had ik een experimenteel vak dat zich daar bij uitstek voor leende.

Meerdere opdrachten van het ILO voerde ik daar uit. Het mes sneed aan twee kan-

ten: het gaf mij ruimte om te experimenteren, en leverde voor school inzichten en

materiaal op die nuttig waren voor de ontwikkeling van het vak. Dit betekende overi-

gens niet dat Cultuur, Leven & Economie een pedagogisch experimenteeruurtje

werd. Hoewel ik ruimte kreeg om mijn eigen pad te kiezen, verloor niemand de alge-

mene doelen van het vak uit het oog. Er was op school altijd begeleiding die mee-
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keek, meedacht en begreep wat ik probeerde te doen, maar ook bijstuurde als dat

nodig was en me wees op de (on)praktische kanten van bepaalde ideeën.

De gang van zaken rondom CLE is tekenend voor hoe ik de OSB als oplei-

dingsschool heb ervaren. De begeleiding was niet heel strak, er was geen vastom-

lijnde manier waarop de school me klaarstoomde voor het leraarschap. De meer-

waarde zat hem voor mij niet in specifieke faciliteiten of trajecten, maar in de sterke

persoonlijke begeleiding, alsmede de open sfeer, houding en denkwijze die op deze

school heersen. Er was ruimte om te experimenteren, en die ruimte ging gepaard

met genoeg aandacht en begeleiding. Bij het ontwerpen en uitvoeren was er altijd

iemand die meedacht, zinnige feedback gaf en kon helpen bij het inpassen van expe-

rimentele elementen in het bestaande lesprogramma. Deze combinatie van ruimte

en goede persoonlijke begeleiding heeft me als beginnend docent echt geholpen.

Professionaliseren is investeren

Een aantal keer per jaar organiseren de schoolopleiders en de instituutsopleiders

themabijeenkomsten voor alle opleidingsdocenten van de Academische Opleidings-
school. We bespreken dan vragen als: ‘Hoe leer ik de leraar-in-opleiding beter reflec-

teren?’ of ‘Wat is een goede feedbackvraag?’. Opleidingsdocenten leren daar van de
uitgenodigde experts in het thema, maar ook van de ervaringen en expertise in oplei-

den vanuit andere scholen.
De Academische Opleidingsschool Amsterdam biedt al haar opleidingsdocen-

ten en andere docenten die hierin geïnteresseerd zijn – bijvoorbeeld omdat ze over-
wegen in de toekomst ook opleidingsdocent te worden – een tweedaagse training aan

in het opleiden van studenten. Juist door ook andere geïnteresseerden aan die trainin-
gen te laten meedoen, hopen we onder docenten een breed draagvlak te creëren voor
de grote rol die onze drie scholen spelen in het opleiden van nieuwe docenten.

Zowel de themabijeenkomsten als de training dragen bij aan de professionali-
sering van de opleidingsdocenten. Doordat alle opleidingsdocenten samen met de

twee schoolopleiders en instituutsopleiders een team vormen, staan de neuzen de-
zelfde kant op – veel meer dan in de tijd dat onze scholen wel stagiaires in huis had-

den, maar dat niet als een kerntaak zagen en begeleiders toch vooral hun eigen gang
gingen.
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De professionalisering van opleidingsdocenten vindt deels onder lestijd plaats maar

deels ook daarbuiten. Van alle betrokkenen wordt zo nu en dan om extra investerin-
gen gevraagd. De goede opkomst op de themabijeenkomsten en de hoge deelname

aan de tweedaagse trainingen laten zien dat docenten die investering de (extra) moeite
waard vinden.

Samenhang

Met ons samenwerkingsverband willen wij bereiken dat een student niet meer het ge-

voel heeft twee trajecten te doorlopen: een stage op school en een opleiding op het
ILO. Nogal wat studenten ervoeren dat in het verleden als afzonderlijke grootheden.
Dat is jammer, want meestal gaat dat ten koste van de koppeling van theorie aan

praktijk.
Om studenten vanaf dag één duidelijk te maken dat ze in de Academische Op-

leidingsschool Amsterdam met één opleiding te maken hebben, werken scholen en
instituut samen aan een handboek. Dat handboek begeleidt de leraar-in-opleiding

door het jaar heen en laat zien wat er op het ILO en op school aan bod komt. Zo
kan een student straks in één oogopslag overzien wat hij per periode kan verwachten,

en hoe dat samenhangt. De overzichten waar ze nu mee werken, zijn óf van het insti-
tuut óf van de school. Door straks samen één document aan de studenten uit te rei-
ken, willen we voor alle betrokkenen zichtbaar maken dat we met elkaar de opleiding

vormen. Het handboek geeft veel informatie over wat een student kan verwachten,
maar zal ook laten zien welke verbanden er zijn tussen de theorie uit de colleges en de

praktijk op school.

Motto

Binnen de Academische Opleidingsschool wordt kortom veel samengewerkt. Er vindt
veel overleg plaats tussen de school en het instituut. Niet alleen over de organisatie

van dit alles, maar vooral – en dat is een ontwikkeling die door de Academische Op-
leidingsschool een krachtige impuls heeft gekregen – over het opleiden zelf. Daarbij
werken de drie deelnemende scholen op onderdelen ook onderling intensief samen.

Leren van en met elkaar, dat is het motto!
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1.2 De tweedegraads lerarenopleiding

Net als in de eerstegraads lerarenopleiding stamt in het tweedegraadsgebied de sa-

menwerking tussen de drie scholen van de Academische Opleidingsschool Amster-
dam en het instituut – de Hogeschool van Amsterdam – al van ver voor het verschijn-

sel ‘opleidingsschool’. De komst van de Academische Opleidingsschool was in veel
opzichten een nieuwe start van die samenwerking. Was de relatie tussen school en

instituut er lange tijd een geweest van, oneerbiedig gezegd, leverancier en afnemer
van studenten, de afgelopen jaren heeft zich een partnerschap ontwikkeld waarin de

betrokken partijen het opleidingstraject samen opnieuw vormgaven. En waar de on-
derzoekscomponent in de eerstegraads opleiding vanzelfsprekend was, is voor de
tweedegraads opleiding het zelf doen van praktijkonderzoek, van eerstejaars tot en

met de leraren-in-opleiding in het afsluitende vierde jaar, van duidelijk toegevoegde
waarde geweest. Op de volgende pagina’s legt Joop van Helvoort uit hoe de her-

nieuwde samenwerking en het onderzoek dat studenten doen, gestalte heeft gekregen.
Hij doet dat vanuit het perspectief van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Michael

Rubinstein tekende Joops verhaal op.

Opleiden

De eerstejaars studenten zetten we in een aparte schoolgroep die wordt geleid door

een opleidingsdocent. De schoolgroep heeft in totaal 34 bijeenkomsten. Vaak is dat in
een koppeling van een workshop in de ochtend, daarna de klas in om het geleerde toe

te passen en aan het eind van de middag een bijeenkomst om met elkaar te reflecte-
ren. In de workshops besteden we veel aandacht aan de pedagogische visie en didac-

tiek van school. Vorig jaar hebben we die didactiek uitgebreid beschreven in de publi-
catie De OSB-werkwijze. De studenten gebruiken dit als studiemateriaal.

In de schoolgroep zitten alle eerstejaars studenten samen. De rest van de dag
zijn ze in tweetallen verbonden aan een deelschool. Ook in de deelschool is er een

begeleidende docent. We investeren veel in dit eerstejaars traject, omdat het voor eer-
stejaars extra belangrijk is een goed beeld te krijgen van hun toekomstige beroeps-
praktijk. Uit de evaluatie die we aan het eind houden, blijkt ieder jaar weer dat de

studenten zeer tevreden zijn over de begeleiding en de leeropbrengsten.
In het opleiden besteden we uiteraard veel aandacht aan alle facetten van het

beroep én het vak. We vinden het van groot belang dat de studenten vanaf het tweede
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jaar worden begeleid door ervaren vakdocenten. Het gesprek tussen opleider en do-

cent moet gaan over de algemene beroepsvaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied
van begeleiding van leerlingen en klassenmanagement. Maar daarnaast moet er veel

aandacht zijn voor vakinhoud en vakdidactiek.

Praktijkonderzoek

Aandacht voor onderzoek is er in alle jaarlagen van de opleiding. Het gaat om prak-
tijkonderzoek. De onderzoeksvaardigheden die studenten nodig hebben worden

stapsgewijs opgebouwd. Inhoudelijke verschuift de focus van het praktijkonderzoek
van algemeen onderwijskundige kwesties naar vakspecifieke vragen. In het eerste jaar
gaat het onderzoek vooral over leerlingen en schoolbeleving, in het tweede en derde

jaar meer over algemene didactiek en vakdidactiek.
Eerstejaars studenten beginnen met een workshop over onderzoek. Na die

workshop maken ze zelf een onderzoeksopzet en vervaardigen ze een enquête. In een
bijeenkomst bespreken we de onderzoeksinstrumenten. Daarna voeren ze hun onder-

zoek uit en presenteren ze de resultaten in de schoolgroep. Voor die presentaties wor-
den ook docenten uitgenodigd. Voor hen is daar nuttige informatie te halen. Boven-

dien draagt het bij aan het draagvlak voor onderzoek in school. Voorbeelden van
eenvoudig maar altijd nuttig onderzoek zijn het inventariseren van de hoeveelheid
tijd die leerlingen besteden aan huiswerk, of het napluizen van de achtergronden van

spijbelgedrag.
Het idee hierachter is zichtbaar te maken wat praktijkonderzoek – ook op

beginnersniveau – kan betekenen voor de school. Onze eerstejaars komen net van
het havo. Onderzoek is dan nog niet zo vanzelfsprekend voor ze. De praktijkonder-

zoeken vormen een kennismaking en eerste oefening.
Voor de tweede- en derdejaarsstudenten is de schoolgroep minder frequent; zij

komen zo’n zeven keer per jaar bijeen. Ook zij doen onderzoek in de school: in het
tweede jaar betreft het vooral algemeen didactische vragen, in het derde jaar vakdi-

dactiek en vakinhoud. We betrekken de opleidingsdocenten bij de opzet ervan; we
vragen studenten met hen te overleggen over de keuze van het onderwerp.

Een voorbeeld van onderzoek door tweedejaars studenten is dat van een stu-

dente biologie naar het gebruik van smartboards in de lessen, inclusief het oordeel
daarover van docenten en leerlingen. Een ander voorbeeld is onderzoek naar de ach-

tergronden van onze keuze om in de onderbouw met heterogene klassen te werken –
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het kan nooit kwaad om af en toe stil te staan bij de overwegingen om de dingen te

doen zoals we ze al jarenlang doen.
Het onderzoek van derdejaars studenten is meer vakspecifiek. Toen bijvoor-

beeld de sectie Engels van plan was om over te stappen naar een andere methode,
hebben derdejaars studenten uit de beoogde methode een aantal lessen uitgeprobeerd

en daarover een presentatie gehouden in de sectie.
In het vierde en laatste jaar van de opleiding voeren de leraren-in-opleiding

zelfstandig een uitgebreid onderzoek uit. Bij de keuze van het onderzoeksthema
wordt nadrukkelijk uitgegaan van een onderzoeksvraag van de school. Dit jaar bij-

voorbeeld ontwerpt een leraar-in-opleiding voor het vak Engels een aantal nieuwe
grammaticalessen. Die lessen worden uitgeprobeerd en de opbrengsten ervan geme-
ten, zodat we kunnen nagaan in hoeverre deze innovatie tot betere resultaten leidt.

De onderzoeksresultaten worden in de vaksectie gepresenteerd.

De schoolgroep, het kloppende hart

Geerte van de Groep, schoolopleider

Standplaats: Montessori College Oost (MCO)

Hoe kan ik de betekenis van mijn functie als schoolopleider op het MCO beter duide-

lijk maken dan door een dag te schetsen uit het leven van een schoolopleider? Als ik

mijn kamer binnenkom op het MCO, geniet ik eerst even van het prachtige uitzicht

op Amsterdam. In de verte de kranen van de havens en een naderende onweersbui.

Ik ben op tijd binnen. Snel de computer aan, altijd veel mail, en ik wil ook een nieuw

overzicht van al onze studenten naar zowel de Hogeschool van Amsterdam als naar

de adjuncten op school sturen. Weer aanvragen voor een stage. Helaas, we hebben

al achttien studenten in huis en zitten bomvol. Overmorgen komen daar nog vier

eerstejaars bij – we hebben onze handen echt meer dan vol. Meerdere telefoontjes

achter elkaar van studenten die wanhopig op zoek zijn. ‘Sorry, probeer het volgend

jaar weer en dan graag wat vroeger in het seizoen. Heb je meer kans.’

De deur gaat open. Een van de docenten die dit jaar voor het eerst in lange

tijd weer een student begeleidt komt binnen. ‘Kan ik volgend jaar toch meedoen aan

de opleidingsschool?’, vraagt hij. ‘Ik vind het weer erg uitdagend en interessant om

een student te begeleiden’. Wij starten een gesprek over de voorwaarden om tot ons
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opleidingsteam toe te treden. Ik wil hem er graag bij hebben, want hij heeft veel erva-

ring en staat open voor leren – een van die voorwaarden om toe te treden. Hij gaat er

verder over nadenken, want er zit toch meer aan vast dan hij zich gerealiseerd had.

Nog even verder aan de mails werken. Een volle inbox: een uitnodiging voor een

regionale bijeenkomst met andere opleidingsscholen, twee opleidingsdocenten die

raad vragen over het volgen van een cursus op de HvA, een zieke student, een vraag

van de administratie over de schaal waarin een student met eigen uren gezet moet

worden, of ik nog een student beschikbaar heb voor wat bijspijkeruurtjes wiskunde…

Ik werk mij er gestaag doorheen. Bijna vergeten, ik moet ook Violet nog mailen over

de komst van die eerstejaars en vragen of de informatieboekjes klaar zijn.

Door naar de schoolleiding waarmee ik ons driewekelijks overleg heb. Moge-

lijkheden voor goede, betaalde leerwerkplekken voor volgend schooljaar bespreken

en de koppeling maken tussen innoverende projecten en de activiteiten die studen-

ten daarin kunnen ondernemen. Daarna nog even naar de adjunct, die een student

voor een vacature heeft aangenomen. Tja, dat betekent dus ook adequate begelei-

ding regelen; die student moet ook kunnen leren op deze plek. Was nog niet aan

gedacht: de prioriteit lag bij het invullen van de vacature. Ik benadruk nog eens dat
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begeleiding door een opleidingsdocent en een coach een voorwaarde is bij het aan-

nemen van studenten op een vacature. We nemen verschillende opties door – ook

geregeld.

Vanmiddag om half vier is de wekelijkse schoolgroep. We gaan verder met

deel 2 van de montessori-module. Het is een grote groep die wij (instituutsopleider

Klaas van der Laan van de Hogeschool van Amsterdam en ik) dit jaar moeten vorm-

geven, met tweede-, derde- en vierdejaars studenten, voltijd en deeltijd. In de ander-

half uur per week is ruimte voor een breed scala aan onderwerpen, meestal inge-

bracht door de studenten zelf. Informatie krijgen en geven, theorie verwerken,

samen een probleem van een medestudent oplossen, stoom afblazen en mooie er-

varingen met elkaar delen.

Voor die tijd heb ik nog een gesprek met Klaas over de aanstaande themabij-

eenkomst die we driemaal per jaar organiseren voor opleidingsdocenten en hun stu-

denten. Het thema wordt ‘sociaal leren’, een van de karakteristieken van de middel-

bare montessorischolen en een speerpunt voor het MCO volgend jaar. We gaan ons

nu buigen over de praktische invulling van deze karakteristiek en lesontwerpen voor-

bereiden die volgend jaar als inspiratiebron kunnen dienen voor de andere docenten

op het MCO. De opleidingsdocenten van het MCO-opleidingsteam kunnen samen

met hun studenten de mouwen opstropen: er wordt weer veel van hen verwacht. Nu

maar hopen dat ze allemaal kunnen komen, want dat lukt helaas niet altijd.

Nog een snelle kop koffie en dan samen met Klaas naar de schoolgroep. Voor

ons is dat het hart van de opleidingsschool, een wekelijkse bron van motivatie en

inspiratie.

Docenten in beweging

Voor studenten komen door het uitvoeren van onderzoek de theorie van het instituut

en de stagepraktijk dichter bij elkaar. Het onderzoek helpt hen ook bij de competen-
ties die ze moeten verwerven: ze komen in een meer gelijkwaardige positie tegenover

de docenten in de sectie, en dat helpt bij het samenwerken in een team. Onderzoek
geeft ook input aan het reflecteren op het eigen handelen, je afvragen waarom je de

dingen zo doet en of je ze zou moeten veranderen of andere dingen zou moeten on-
dernemen.
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Het onderzoek dat studenten doen, brengt ook zittende docenten in beweging. Het

effect ervan op de opleidingsdocenten die dat onderzoek van nabij volgen is twee-
ledig. Op de eerste plaats denken ze: handig dat dit gebeurt, ik heb daar zelf eigenlijk

geen tijd voor. Het uitproberen van een nieuwe methode is daar een goed voorbeeld
van. Daarnaast worden zij zich meer bewust van vragen als: Wat zou ik zelf eigenlijk

willen onderzoeken? En hoe pak je dat aan? Doordat ze de onderzoeken van studen-
ten volgen – het ene van dichtbij, het andere wat meer op afstand – zou je kunnen

zeggen dat ze indirect ook zelf ervaring opdoen met het opzetten van onderzoek.
Het bewustzijn over de rol die onderzoek kan spelen in het verbeteren van je

eigen onderwijs is toegenomen. Dat is een geleidelijk proces. Onderwijsonderzoek is
behoorlijk complex. Het duurt even voor je die complexiteit kunt waarderen – voor
je begrijpt waarom dat onderzoek zo ingewikkeld is: omdat het probeert recht te

doen aan de complexiteit van de praktijk, van jouw dagelijkse werkelijkheid in de
klas. Incidenteel met onderzoek in aanraking komen is niet genoeg om dat effect te

bewerkstelligen. Nu onze opleidingsdocenten het hele jaar door onderzoek voorbij
zien komen en er af en toe zelf bij betrokken worden, begint hun houding te verande-

ren.

Stageboek

Een van de uitdagingen van opleiden in de school was van meet af aan om de kloof

tussen school en instituut te verkleinen. Overigens wordt die kloof wel eens overdre-
ven: soms berust ze gewoon op een gebrek aan overzicht bij studenten. Zij kunnen

niet altijd de verbinding maken tussen wat ze op de opleiding leren en wat ze op
school doen, dat wil zeggen: niet uit zichzelf. Als je er met ze over doorpraat, zien ze

vaak wel hoe dingen samenhangen.
Een van de instrumenten waarmee we de koppeling tussen het instituutsleren

en het werkplekleren willen versterken is het stageboek. Ons stageboek heeft net als
dat voor de eerstegraads studenten twee doelen. We hebben informatie over het curri-

culum van het instituut kort en bondig bij elkaar gezet. Zo geeft het snel inzicht aan
opleidingsdocenten en studenten over wat er behandeld wordt en wat er van ze ge-
vraagd wordt. Daarnaast geeft het houvast om goed op een rij te hebben welke acti-

viteiten er in de loop van een jaar allemaal moeten plaatsvinden. Dat zijn er heel wat,
en nu staan ze, keurig verdeeld over een aantal gebieden, allemaal concreet beschre-

ven.
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Het stageboek is geen kookboek: er staan geen recepten in die je letterlijk moet uit-

voeren. Het geeft een beeld van mogelijke activiteiten, en van het kader waarbinnen
die activiteiten plaatsvinden.

Sneeuwbal in mijn nek

Douwe van Domselaar, student tweedegraads lerarenopleiding

Standplaats: Montessori College Oost (MCO)

6 januari, 17.05 uur. Er is een dik pak verse sneeuw gevallen en ik glibber over het

schoolplein naar mijn fiets. Ik pieker nog wat over het onderwerp in de schoolgroep,

als een sneeuwbal precies mijn nek raakt. Kleine brokjes ijs glijden langs mijn rug-

gengraat naar beneden. ‘He, meester’, hoor ik een vrolijke stem, ‘die was raak he?!’

Ik draai me om. Het is een van mijn leerlingen. Snel schraap ik wat sneeuw van mijn

zadel en gooi terug. We gooien al lachend een paar ballen heen en weer. Ik realiseer

me nog eens hoe erg ik dit ga missen. Als deeltijdstudent aan de HvA met een ver-

korte opleiding ga ik in minder dan anderhalf jaar op drie verschillende scholen stage
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lopen. Mijn eerste stage, op het MCO, zit er eind januari alweer op. Deze leerling, de

twee klassen waaraan ik lesgeef, de school zelf, maar ook de schoolgroep ga ik mis-

sen.

De schoolgroep is een wekelijkse bijeenkomst van alle MCO-stagiaires die

hun opleiding volgen op de HvA onder leiding van schoolopleider Geerte van de

Groep en instituutsopleider Klaas van der Laan. Het doel van de wekelijkse bijeen-

komst is om binnen de school iets extra’s te bieden. Onderwerpen uit te diepen,

praktisch te maken, extra inzichten te geven.

Ik moet bekennen dat ik er begin september nogal sceptisch tegenover stond.

Naast de colleges op de HvA en mijn stage heb ik nog een betaalde baan van dertig

uur buiten het onderwijs (ook mijn schoorsteen moet roken) en de schoolgroep zag

ik als nog een extra belasting van mijn toch al overvolle agenda. En wat zou het me

opleveren? Ja, ik was sceptisch – tot de bijeenkomsten begonnen.

Een van de eerste bijeenkomsten was het onderwerp: wij zelf. Preciezer ge-

zegd: onszelf in relatie tot onze motivatie voor het docentschap. Ingeluid met een

aantal vragen: Wat maakt mij nu goed als docent? Wat kan ik de leerlingen bieden?

Wat maakt mij kwaad en wat is mijn drive, waar maak ik me nu druk om in het onder-

wijs en voor mijn leerlingen?

Vragen waar je vrij gemakkelijk een oppervlakkig antwoord op kan geven.

Maar daar namen Klaas en Geerte geen genoegen mee. Zij vroegen door. En door.

En door. Net zo lang tot er iets in mij bovenkwam dat ik er anders nooit uit had

gekregen: de kern van mijn motivatie voor het onderwijs. Het maakte me in één klap

duidelijk waarom ik zoveel tijd stop in het aantrekkelijk, gevarieerd en zelfs spannend

maken van een les. Waarom ik een globe, vuurwerk, kranten, de raadseed, foto’s van

mijn reis naar de Noordpool en nog veel meer had meegenomen in mijn lessen.

De motivatie bleek samen te hangen met een combi van iets uit mijn eigen

middelbare schooltijd (vreselijk saaie lessen, die mijlenver van mijn leefwereld af

stonden) en iets van een woede nu: het gegeven dat zo’n vijftigduizend vmbo’ers

per jaar zonder diploma van school komen, dat vmbo’ers het vaak toch al zo moeilijk

hebben, dat je zonder goede opleiding in onze maatschappij niet meer meetelt. En

dat je er werkelijk alles aan moet doen om veertien-, vijftienjarigen in de schoolban-

ken te houden. En dat daarbij veel afhangt van de docent. Het zal voor u geen nieuws

zijn, maar voor mijzelf was deze emotie een eye-opener.
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Letterlijk elke week daarna werd in de schoolgroep wel een onderwerp aan de orde

gesteld waardoor ik vooral mijzelf beter leerde kennen in relatie tot mijn docent-

schap. Neem de discussie over een simpele opdracht zoals we die tientallen malen

per jaar in de les aan leerlingen geven. Klaas liet ons erbij stilstaan, maar dan wel met

de vraag: wat vraag je nu eigenlijk van ze? Wederom food for thought. Net als de keer

erop dat we met Geerte aan de praat gingen over ‘rust in de klas en rust in jezelf’.

Ook daar ontdekte ik iets in mezelf waar ik nu nog wekelijks mijn voordeel mee doe.

Kortom, essentiële zaken die in de ‘waan van de dag’ in je stage en in de

hectiek van de colleges, toetsen en opdrachten op de HvA, niet snel aan bod komen.

Wel in deze schoolgroep, op deze opleidingsschool. Nu maar hopen dat mijn vol-

gende stageschool ook een schoolgroep heeft. Ja, daar heb ik nog wel een paar ijs-

ballen in mijn nek voor over.

Tandem en team

Vroeger kwamen vakdidactici naar school om te kijken. Dat bezoek was waardevol,

maar ook incidenteel. Tegenwoordig is er een vast tandem van schoolopleider en in-
stituutsopleider. De lijnen zijn korter. De instituutsopleider is vaker op school omdat

hij alle studenten begeleidt. Daardoor kent hij de school goed, de mogelijkheden
maar ook de onmogelijkheden. Omdat ik zelf ook op de hogeschool werk en toevallig

in hetzelfde team zit als mijn instituutsopleider, zien we elkaar extra vaak – een bij-
komend voordeel.

Voor mij als schoolopleider is de instituutsopleider een gesprekspartner om de
kwaliteit van het werkplekleren te borgen en te verbeteren. We praten bijvoorbeeld

over de oefeningen voor studenten, of over de klassen waar we iemand willen plaat-
sen om de stage zo gevarieerd mogelijk te maken.

Het voordeel van een meerjarige samenwerking is dat je samen echt een flinke

stap verder komt. Een voorbeeld daarvan is het stageboek dat we nu gemaakt heb-
ben. Dat berust op gemeenschappelijke kennis en ervaringen vanuit het werk en ge-

tuigt van een betere afstemming tussen de eisen van de opleidingen en de ervaringen
op school.

Het tandem van schoolopleider en instituutsopleider vormt samen met de op-
leidingsdocenten in de schoolvakken het opleidingsteam. Soms is het wel lastig om al
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die docenten bij elkaar te krijgen, maar het teamoverleg is een goede manier om in-

formatieoverdracht, scholing en intervisie te combineren.
Binnen de opleidingsteams maken we onderscheid tussen opleidingsdocenten

van eerste- en tweedegraads studenten; die invalshoek verschilt toch nogal. Maar alle
opleidingsdocenten worden geschoold in begeleidingsvaardigheden en activerende di-

dactiek. En als schoolopleider heb ik zelf bijvoorbeeld een cursus gevolgd van het
Centrum voor Nascholing Amsterdam, gericht op de specifieke taken van de school-

opleider. Daarnaast heb ik het registratietraject voor schoolopleiders van de Vereni-
ging van Lerarenopleiders Nederland gevolgd.

Als tandem en team sluiten we ons niet op in de Academische Opleidings-
school Amsterdam. We richten onze blik ook naar buiten. In het platform tweede-
graads opleiden komen schoolopleiders en instituutsopleiders van de verschillende

scholen regelmatig samen. In dat platform staat inhoudelijke inspiratie voorop. Zon-
der het platform was bijvoorbeeld het stageboek er niet gekomen. We praten er over

zaken als het programma voor de schoolgroep en de professionalisering van oplei-
dingsdocenten en wisselen ervaringen uit.

Ambities

Ik zou graag willen dat in de toekomst studenten nog meer rouleren in onze Acade-
mische Opleidingsschool. We hebben nu jaarlijks één bijeenkomst voor alle studenten

van de drie deelnemende scholen samen, maar er zijn natuurlijk meer mogelijkheden
om studenten ervaring te laten opdoen bij elkaar op school.

Wat ook nog in een beginstadium verkeert, is het naar de scholen brengen van
de expertise van de vakdidactici van de opleiding, bijvoorbeeld waar het gaat om

recente ontwikkelingen in de didactiek. Op dat punt moeten we ons als leergemeen-
schap nog verder ontwikkelen.
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De onderzoekende docent

Tanja Janssen

Toen de Academische Opleidingsschool van start ging, in 2006, was er binnen de
betrokken scholen al veel ervaring opgedaan met het opleiden van aankomende do-

centen in de school. Er bestond op dat vlak een goede samenwerking tussen de scho-
len en de lerarenopleidingen (zie hoofdstuk 3).

Het doen van onderzoek in de school door docenten was daarentegen hele-
maal nieuw. Niet alleen voor docenten, maar ook voor de school, de schoolleiding en

de betrokken onderzoekers van het ILO. Gezamenlijk moesten we dit onderdeel van
de grond af opbouwen. Daarbij dienden zich nogal wat vragen aan. Wat verstaan we

onder onderzoek? Wie bepaalt wat er onderzocht wordt? Voor wie is het onderzoek
bedoeld? Op welke wijze kunnen we onderzoek verbinden met opleiden, ontwerpen

en innoveren? Hoe kunnen we bovenschoolse samenwerking tot stand brengen tus-
sen de betrokken scholen? Welke onderzoeksvaardigheden zijn nodig? Hoe kan de
professionalisering van docenten en de begeleiding vanuit de universitaire lerarenop-

leiding het beste vorm krijgen? Hoe kunnen we de kwaliteit van het onderzoek en de
impact van het onderzoek het beste waarborgen?

Gaandeweg hebben we op sommige vragen antwoorden en werkbare oplos-
singen gevonden. Maar er zijn ook kwesties nog onopgelost. Onderzoek doen in de

school blijft ‘werk in uitvoering’. In dit hoofdstuk schetsen we de keuzes die de afge-
lopen vier jaar gemaakt zijn met betrekking tot het onderzoek en de onderzoekende

docent. We gaan daarbij achtereenvolgens in op de organisatie van onderzoek en het
streven naar een leergemeenschap (paragraaf 1), de onderzoeksthema’s en soorten
onderzoek (paragraaf 2 en 3), het onderzoeksproces (paragraaf 4) en het waarborgen

van de kwaliteit van het onderzoek (paragraaf 5). We besluiten het hoofdstuk met de
mogelijke opbrengsten en de impact van het onderzoek (paragraaf 6) en enkele con-

clusies (paragraaf 7).
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2.1 Naar een leergemeenschap van onderzoekende docenten

Het streven van de Academische Opleidingsschool Amsterdam is om een krachtige

leergemeenschap te creëren waarin docenten onderzoek doen naar de eigen en ander-
mans onderwijspraktijk en leraren-in-opleiding begeleiden bij het doen van onder-

zoek in het kader van hun opleiding. Brown en Campione (1996) noemen zes ken-
merken van zo’n community of learners of leergemeenschap:

– Docenten en studenten zijn deelnemers aan het proces van kennisontwikkeling.
– Kennisontwikkeling vindt plaats door onderzoekend leren.

– Hoofdvragen en kernbegrippen (zogenoemde big ideas) staan centraal.
– Docenten en studenten raken vertrouwd met de cultuur van onderzoek doen en

samenwerken.

– Kritische oordeelsvorming door reflectie.
– Algemene toegang tot bronnen en voorzieningen.

De wijze waarop geprobeerd is zo’n leergemeenschap vorm te geven, verschilde bin-

nen de Academische Opleidingsschool aanvankelijk van school tot school. Iedere
school vulde ‘onderzoek doen’ op haar eigen manier in.

Het Montessori Lyceum Amsterdam startte vanuit drie thema’s (big ideas):
activerende didactiek, thema-onderwijs en leerlingbegeleiding. Het ging om thema’s
die breed gedragen werden door docenten en schoolleiding en die aansloten bij het

innovatieproces dat al liep op de school. Per thema is een team van drie docenten
aangesteld dat, onder begeleiding van een onderzoekscoördinator, met het thema aan

de slag ging. De teams waren gemengd samengesteld: ze bestonden uit docenten die
lesgaven in verschillende schooltypen en leerjaren – zowel onderbouw als boven-

bouw. Er is voor gekozen om onderzoek en innovatie niet van elkaar te scheiden. De
teams hielden zich zowel met onderzoek als met ontwerpen en innovatie bezig.

In de Open Schoolgemeenschap Bijlmer koos men aanvankelijk voor een wat
andere organisatievorm. Iedere deelschool stelde één onderzoeksdocent aan. De zes

docenten en een onderzoekscoördinator vormden samen het onderzoeksteam. Het
onderzoeksthema verschilde daar per docent. Dat thema werd meestal bepaald door
de deelschoolleider, maar soms ook door de onderzoeksdocent zelf. Schoolbreed koos

men voor één type onderzoek: ontwerponderzoek. Onderzoek en innovatie waren
nauw met elkaar verbonden, maar – anders dan op het Montessori Lyceum Amster-

dam – niet verenigd in een en dezelfde persoon. De onderzoeksdocent was verant-
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woordelijk voor het doen van onderzoek en voor het aansturen van drie innovatiedo-

centen. Daarnaast waren er nog ontwerpdocenten die voor een klein stukje gefacili-
teerd waren.

Het Montessori College Oost ten slotte koos voor een model dat leek op dat
van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer: er werden individuele onderzoeksdocenten

aangesteld, die ieder een thema kozen in overleg met de schoolleiding, en die ieder een
groepje innovatiedocenten met kleine aanstellingen ‘onder zich had’. Anders dan op

de Open Schoolgemeenschap Bijlmer werd geen nadruk gelegd op ontwerponder-
zoek.

In de beginperiode verschilden de drie scholen dus in veel opzichten: in type onder-
zoek, in wie het onderzoeksonderwerp bepaalde, in de verhouding tussen onderzoek
en innovatie, en in de mate van samenwerking tussen docenten (individuele onder-
zoeksdocenten versus werken in teams). Nu, drie jaar later, lijkt het erop dat de scho-
len naar elkaar zijn toegegroeid en dat er een gemeenschappelijke structuur is gevon-
den. Die structuur wordt gekenmerkt door het werken in teams van onderzoeks-
docenten gekoppeld aan duurzame thema’s die nauw verbonden zijn aan de identiteit
en de pedagogisch-didactische visie van de school.

Gaandeweg bleek het model waarin de onderzoeksdocent ook fungeert als
‘aanstuurder’ van innovatiedocenten, zoals op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer

en op Montessori College Oost, minder goed te werken. Op de schouders van de
onderzoeksdocent rustte met onderzoek doen én aansturen een te grote last. Boven-

dien raakte de beschikbare tijd versnipperd over te veel docenten. Ook het individu-
eel werken aan een eigen onderzoek bleek moeizaam te gaan, met als gevolg dat de
docent er niet altijd in slaagde het onderzoek op tijd af te ronden.

In plaats van individuele docenten onderzoek te laten doen, bleek het beter het
onderzoek te laten plaatsvinden in kleine teams van gelijkwaardige partners. De on-

derzoeksdocent staat er dan niet alleen voor, maar weet zich voortdurend gesteund
door collega’s die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Teamgenoten vullen elkaar

aan. Onderzoek doen is zo een gezamenlijke activiteit in plaats van iets waar een
individuele docent zich mee bezig houdt.

Ook de vraag wie het onderzoeksthema kiest, bleek een succesfactor van belang.
Vanuit de school bezien moeten het duurzame thema’s zijn: thema’s die enkele jaren
mee kunnen en die ten goede komen aan de schoolontwikkeling. Docenten daarente-
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gen geven vaak de voorkeur aan onderzoeksonderwerpen die hen persoonlijk interes-
seren en die antwoorden kunnen geven op onmiddellijke praktijkproblemen. Om ei-
genaar te worden van het onderzoek, is persoonlijke betrokkenheid en interesse on-
ontbeerlijk. Dat eigenaarschap ontbreekt als de docent slechts uitvoerder is van
onderzoeksopdrachten van de schoolleiding. Die onderzoeksopdrachten bleken bo-
vendien niet altijd even goed uitvoerbaar, onder meer door overschatting van wat
‘onderzoekbaar’ was binnen de gegeven tijd.

Binnen de Academische Opleidingsschool is een tussenweg gezocht tussen het school-
belang en de persoonlijke interesse van de onderzoeksdocent. De school(leiding) stelt
duurzame thema’s vast, maar teams van onderzoeksdocenten krijgen voldoende vrij-
heid om hun onderzoek binnen dat thema op eigen wijze vorm te geven, eigen onder-
zoeksvragen te formuleren en zo eigenaar te worden van hun onderzoek.

Figuur 1 bevat een schematische weergave van het organisatiemodel voor on-
derzoek waarvoor de scholen hebben gekozen.

Figuur 1 – Organisatiemodel van het onderzoek binnen de AcOA-scholen, 2009-2010

Het model geeft geen uitsluitsel over de positie van studenten binnen de teams, noch

over de manier waarop de samenwerking tussen teams en tussen scholen is geregeld.
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ILO-studenten worden zoveel mogelijk gestimuleerd een onderzoeksonderwerp te

kiezen dat past binnen één van de thema’s waar onderzoeksdocenten mee bezig zijn.
Soms kan het zijn dat docenten een deel van hun onderzoek ‘uitbesteden’ aan studen-

ten van het ILO of een gerichte onderzoeksopdracht geven, maar de student kan ook
een eigen onderwerp kiezen in aansluiting op het thema – bijvoorbeeld Hoe kun je

differentiëren bij geschiedenis? binnen het onderzoeksthema differentiatie. Het onder-
zoeksteam van docenten begeleidt de student bij het doen van zijn onderzoek. Ideali-

ter wordt de student volwaardig lid van het onderzoeksteam. In de praktijk gebeurt
dit nog weinig, onder andere doordat studenten op het vaste overlegmoment andere

verplichtingen hebben, college moeten volgen, lessen geven en dergelijke. Studenten
kunnen door de duur van hun opleiding bovendien vaak maar een beperkt deel mee-
maken van het onderzoekstraject dat docenten doorlopen.

Ook de tweedegraads leraren-in-opleiding, de vierdejaars studenten van de
Hogeschool van Amsterdam, worden gestimuleerd om aan te sluiten bij de door

school gekozen onderzoeksthema’s. Zij voeren meestal geen zelfstandig onderzoek
uit, maar kunnen wel een bijdrage leveren aan de dataverzameling van docenten. Zo

hebben HvA-studenten lesobservaties uitgevoerd in het kader van een onderzoek
naar leerlingmotivatie bij thema-onderwijs op het Montessori Lyceum Amsterdam.

De teams van onderzoeksdocenten binnen een school voeren wekelijks overleg om
onderzoekservaringen uit te wisselen en problemen te bespreken. Binnen de Academi-
sche Opleidingsschool Amsterdam wordt daarnaast veel belang gehecht aan boven-
schoolse samenwerking op het gebied van onderzoek, maar zulke samenwerking
blijkt in de praktijk toch lastig te realiseren. Om bovenschoolse samenwerking moge-
lijk te maken, zijn alle onderzoeksdocenten van de drie scholen op dezelfde dag
(maandag) uitgeroosterd voor onderzoekswerk. Verder worden er per jaar zes tot
acht bovenschoolse bijeenkomsten georganiseerd, waarop docenten van de verschil-
lende scholen hun onderzoeksplannen en -resultaten met elkaar uitwisselen. Inciden-
teel komt het voor dat docenten hun onderzoek presenteren op een van de andere
scholen. De bovenschoolse samenwerking bestaat dus vooral uit: uitwisselen van on-
derzoekservaringen en onderzoeksresultaten. Gezamenlijk onderzoek doen door do-
centen van verschillende scholen of onderzoek doen op elkaars scholen gebeurt nog
niet; dat zou een volgende stap kunnen zijn.
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Synchroon en uit balans

Jos van den Bongaardt, onderzoeksdocent

Standplaats: Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

Ik ben docent, maar op andere momenten onderzoeker. Die momenten lopen steeds

vaker synchroon. In mijn dagelijkse lespraktijk sta ik vanwege mijn onderzoektaak

veel meer op scherp in de aandachtspunten van ons onderzoek naar differentiatie.

Zo kijk ik tegenwoordig veel kritischer en met een onderzoekerbril naar mijn eigen

lesaanbod: zowel naar de inhoud als naar de manier waarop ik het aanbied. Ik zoek

naar uitbreiding van de differentiatiemogelijkheden, kijk hoe mijn leerlingen met de

opdrachten overweg kunnen en wat ze mij aanreiken. Ik kijk automatisch en vaker op

die manier ook naar lessen van collega’s en eigenlijk naar alle binnen- en buiten-

schoolse ontwikkelingen en publicaties over differentiatie. Mijn algehele focus op

differentiatie is toegenomen sinds ik dit onderzoek doe – ik loop als het ware door

de school met differentiatie-antennes op. Eigenlijk had dat allang zo moeten zijn…

De wens en opdracht om door onderzoek naar differentiatie een positieve en

stimulerende bijdrage te leveren aan onze heterogene onderwijspraktijk, brengt mij

anderzijds ook uit balans. Als onderzoekers nemen we een bijzondere positie in op
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onze school. Collega’s zijn nieuwsgierig wat zo’n onderzoek gaat opleveren. Zij zijn

onze informatiebron, hun dagelijkse onderwijspraktijk vormt de basis van het onder-

zoek. Door de interviews en observaties hopen we veel collega’s bij het onderzoek te

betrekken. Idealiter levert dit een gevoel van vertrouwen en solidariteit op. We zoe-

ken tenslotte met z’n allen naar inzichten en manieren om de differentiatiebelofte

van de school optimaal vorm te geven. Anderzijds hebben collega’s een wat gereser-

veerde houding. We komen tenslotte een kijkje nemen in hun onderwijskeuken, we

zijn pottenkijkers, die willen proeven van hun gerechten. We doen dat in onze rol van

onderzoeker. Dit vergt van beide kanten enige gewenning.

Zoals gezegd moet je als onderzoeker dicht bij je collega’s staan, vanwege

het gezamenlijk doel en de noodzaak van elkaars input en vertrouwen. Anderzijds

heb je de helikopterview van een onderzoeker en die positie moet je ook bewaken.

Het is daarom van belang dat we geregeld de voortgang van het onderzoek aan de

collega’s melden, zodat iedereen op de hoogte is en zich betrokken voelt: waar zijn

we mee bezig, wat is het gezamenlijke doel en wat kan ieder daaraan bijdragen? Zo

heb ik afgelopen jaar collega’s bij een evaluatieonderzoek betrokken door hún ver-

wachtingen van een nieuwe lessenserie in kaart te brengen en deze te vergelijken

met het geobserveerde leerlinggedrag. De resultaten van deze evaluatie zijn in de

deelschool gepresenteerd.

De Academische Opleidingsschool, het ILO, onze schoolleiding en de colle-

ga-onderzoekers van drie partnerscholen geven de gezamenlijkheid en het belang

van het onderzoek handen en voeten. Facilitering voor gezamenlijke scholing en uit-

wisseling, overleg en onderzoek, verslaglegging en alles wat er verder bij komt kijken

stimuleert mij als onderzoeksdocent en is een voorwaarde voor het welslagen van dit

onderzoek. Tegelijk is het ook een echt eigen OSB-onderzoek, bedoeld om de identi-

teit van onze breed heterogene school te versterken. Onderzoek naar de manier

waarop differentiatie gestalte krijgt in de dagelijkse praktijk, wat daarvoor bevorde-

rende factoren zijn en wat belemmerend werkt, kortom, onderzoek waaraan op

school behoefte bestaat.

D  

–  –



2.2 Onderzoeksthema’s

In de periode 2006–2009 hebben docenten, verspreid over de drie scholen, zestien

verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd. Elf daarvan zijn afgerond. Vijf onder-
zoeken zijn niet afgerond, dat wil zeggen dat ze niet geresulteerd hebben in een eind-

verslag of presentatie. Tabel 1 bevat een overzicht van de elf afgeronde onderzoeken
(zie voor de onderzoeksverslagen: http://ilo.publication-archive.com/start).

Tabel 1 –Overzicht van afgeronde onderzoeken in AcOA, 2006-2009

School Onderzoek Onderzoeker(s) Onderzoeksvragen Methode(n)

MLA Leerlingbegelei-

ding:

evaluatie van

het vernieuwde

mentoraat

Noeke van

Duijne,

Nathalie Out,

Anke van den

Tempel

Welke knelpunten ervaren men-

toren en leerlingen met betrek-

king tot het mentoraat?

Hebben innovaties van de afge-

lopen drie jaar invloed op het

ervaren van deze knelpunten?

- interviews

- vragenlijsten

MLA Thema-onder-

wijs

Volkert Stolk,

Marijs Touber,

Piek Knijff,

Anouk ten Peze

Welke thema’s komen aan bod

op MLA? Zijn leerlingen meer

gemotiveerd tijdens themales-

sen dan tijdens reguliere lessen?

Is er verband tussen het slagen

van themalessen en de door do-

centen gebruikte ontwerp-

regels?

- lesobservaties

- interviews

- vragenlijst

MLA Activerende

didactiek

Hester

Steinberg,

Martin

Rodermans,

Jaap ten Napel

Wat is het effect van het syste-

matisch bespreken van good

practices binnen de school op

gezamenlijke onderwijsontwik-

keling?

- teamgesprekken

- interviews

- vragenlijst

MCO De Brede

School

Els Weijnen Wat zijn de wenselijke en feite-

lijk gerealiseerde leeropbreng-

sten van Brede Schoolactivitei-

ten?

- interviews

- vragenlijsten
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MCO De Leswerk-

plaats

Mirjam

Wagener

Hoe kunnen de participatie en

samenwerking van docenten, en

de kwaliteit van opbrengsten

van de Leswerkplaats verbeterd

worden?

- interviews

- vragenlijst

MCO POP-gesprek-

ken: een ont-

werponderzoek

Mei-mei

Koekkoek

Zijn de POP-gesprekken een

goede manier om het competen-

tiegerichte leren te beoordelen?

Hoe verliep de voorbereiding

op de gesprekken? Voldeed het

materiaal aan de eisen?

- interviews

- observaties

- vragenlijst

OSB Werken in

didactische

groepen

Mascha van

Houteghem

Wat is het effect van meer (pro-

cesgerichte) sturing op het wer-

ken aan onderwijsinnovatie

binnen didactische groepen?

- interviews

- vragenlijsten

OSB Evaluatie van

NLT-module

Marco van den

Berge

Dragen de ontwikkelde NLT-

lessen bij aan de doelen die voor

NLT zijn gesteld m.b.t. een on-

derzoekende houding? Hoe

waarderen leerlingen de lessen?

- literatuurstudie

- lesobservaties

- lesverslagen

- learner report

- adviesbrief

- vragenlijst

OSB Vragen stellen

tijdens NLT-les-

sen

Marco van den

Berge

In hoeverre stellen leerlingen

‘verwondervragen’ tijdens NLT-

lessen?

- literatuurstudie

- lesobservaties

OSB Leerlingmotiva-

tie tijdens lessen

Mens & Na-

tuur

Jos van den

Bongaardt

In hoeverre zijn leerlingen ge-

motiveerd tijdens lessen M&N?

Voldoet de motivatie aan de

verwachtingen van de betrok-

ken docenten?

- interviews

- lesobservaties

OSB Loopbaan-

oriëntatie en

-begeleiding in

vmbo-t

Monica Sien-

ders

Aan welke criteria moet LOB

voldoen volgens de literatuur,

volgens mentoren en volgens

leerlingen?

- literatuurstudie

- interviews

- vragenlijst
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Bij alle inhoudelijke verscheidenheid die uit het overzicht blijkt, zijn er toch ook enke-

le overeenkomsten in de onderzoeken aan te wijzen. Opvallend is dat de meeste on-
derzoeken vakoverstijgend van aard zijn. Zelden of nooit gaat onderzoek over een

specifiek vakdidactische of vakinhoudelijke probleemstelling. Ook als de individuele
docent het onderwerp bepaalde, koos men meestal voor brede, vakoverstijgende on-

derwerpen.
Verder valt op dat het onderzoek vooral gericht is op docentgedrag en docent-

opvattingen of op innovatieprocessen in de school – bijvoorbeeld: ‘Hoe zorgen we
ervoor dat docenten bij innovaties efficiënter en effectiever met elkaar samenwerken?’

of ‘Hoe zorgen we ervoor dat er meer over didactiek wordt gesproken door docen-
ten?’ Voor zover er onderzoek gedaan is naar leerlinggedrag richtte dit zich vooral op
de motivatie van leerlingen tijdens lessen, meer dan op cognitieve leerprocessen of op

leerprestaties.
Opmerkelijk is tenslotte dat leerlingbegeleiding op elk van de drie scholen ob-

ject van onderzoek is, of het nu gaat om het mentoraat (Montessori Lyceum Amster-
dam), persoonlijke begeleidingsgesprekken (Montessori College Oost) of loopbaan-

oriëntatie en -begeleiding in vmbo-t (Open Schoolgemeenschap Bijlmer).
De verrichte onderzoeken zijn soms kwantitatief, soms kwalitatief van aard,

soms beide. In een aantal gevallen gaat het om ontwerponderzoek, bijvoorbeeld van
NLT-modules of van POP-gesprekken met leerlingen. De meest gehanteerde onder-
zoeksmethoden zijn zelfrapportages, zoals interviews en vragenlijsten. In enkele pro-

jecten is gebruik gemaakt van observaties, met name van observaties van lessen, of
van literatuurstudie. Van alternatieve onderzoeksmethoden (toetsen, learner report,

logboek, hardopdenken, stimulated recall, concept mapping, enzovoort) is niet of
nauwelijks gebruik gemaakt.

Ondanks de genoemde overeenkomsten ontbrak het in het onderzoek dat in de pe-
riode 2006-2009 is verricht aan samenhang. Er gebeurde van alles, maar een duide-
lijke lijn zat daar nog niet in. Vanaf 2009 kozen de scholen voor drie speerpunten in
het onderzoek: didactiek (Montessori Lyceum Amsterdam), leerlingbegeleiding
(Montessori Lyceum Amsterdam en Montessori College Oost) en differentiatie
(Open Schoolgemeenschap Bijlmer). Deze keuzes zijn uiteraard geen toeval: ze sluiten
aan bij de pedagogisch-didactische visie van de scholen. Voor de beide montessori-
scholen zijn dit de montessori-uitgangspunten, voor de Open Schoolgemeenschap
Bijlmer is dat de heterogene onderbouw ofwel het werken met gemengde klassen,
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van vmbo tot en met vwo. Teams van docenten formuleerden binnen deze thema’s
onderzoeksvragen en een onderzoeksopzet. De verwachting is dat de keuze voor een
beperkt aantal thema’s aan de samenhang ten goede zal komen. De betrokken school-
leiders zijn daar in elk geval optimistisch over (zie hoofdstuk 3).

Ten slotte: hoe zit het met de relatie tussen het onderzoek zoals dat binnen de Acade-
mische Opleidingsschool wordt verricht en het onderzoeksprogramma van het ILO?
Dit programma (‘Vaardigheden in relatie tot kennisverwerving in het voortgezet on-
derwijs’) is vooral gericht op onderzoek naar leerprocessen van leerlingen, met als
doel deze leerprocessen te verbeteren via vernieuwend onderwijs. Zoals boven aange-
geven, is binnen het onderzoek van de AcOA wel veel aandacht voor vernieuwend
onderwijs, maar deze is dan toch vooral gericht op docentgedrag en docentopvattin-
gen. Er is nog weinig aandacht voor leerprocessen van leerlingen. Wanneer we meer
aansluiting willen zoeken bij het ILO-programma, dan is dit een aandachtspunt.

2.3 Drie voorbeelden van onderzoek

Om een indruk te geven van het onderzoek dat docenten binnen de Academische

Opleidingsschool Amsterdam verrichten, schetsen we in deze paragraaf drie onder-
zoeken die in de periode 2006-2009 zijn afgerond. Elk van de drie onderzoeken heeft

praktische resultaten opgeleverd waar de scholen iets mee kunnen.

Leerlingbegeleiding: innovatie en onderzoek

Leerlingbegeleiding wordt op het Montessori Lyceum Amsterdam van oudsher erg
belangrijk gevonden en is daarom een van de speerpunten van het innovatieproces
op deze school. Er zijn aanwijzingen dat de mentortaak in toenemende mate als be-

lastend wordt ervaren. Drie docenten, Noeke van Duijne, Nathalie Out en Anke van
den Tempel, voerden een onderzoek uit naar het mentoraat. Hun hoofdvraag was

welke knelpunten mentoren en leerlingen ervaren. Ook wilden zij onderzoeken of
innovaties die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd (zoals de invoer van een website

voor mentoren en scholingbijeenkomsten voor mentoren) een positief effect hebben
gesorteerd.

De onderzochte groep werd gevormd door leerlingen uit alle leerjaren, de de-
canen en de mentoren van onder- en bovenbouw van het Montessori Lyceum Amster-
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dam. Met deze groepen zijn eerst gesprekken gevoerd. Op basis hiervan werd een

lijstje met tien knelpunten opgesteld. Deze zijn vervolgens verwerkt in een digitale
vragenlijst die tweemaal – met een tussenpoos – aan alle mentoren is voorgelegd. Ge-

vraagd werd in welke mate men de genoemde knelpunten zelf ervoer.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat mentoren twee knelpunten het sterkst

ervoeren: te weinig uren voor de mentortaak, en te weinig tijd voor het voeren van
individuele gesprekken met leerlingen. Dit tweede knelpunt werd ook door de leer-

lingen benadrukt. Tussen het eerste en het tweede afnamemoment van de vragenlijst
werden nagenoeg geen verschillen gevonden. Of de innovaties een positieve uitwer-

king hebben gehad, kon niet worden vastgesteld. De belangrijkste conclusie was dat
de factor tijd – dat wil zeggen het gebrek hieraan dat werd ervaren – een belangrijke
rol speelde binnen het mentoraat op het MLA.

Een van de praktische opbrengsten van het onderzoek is de digitale vragenlijst
voor mentoren: dit instrument zou regelmatig gebruikt kunnen worden om ervarin-

gen van mentoren te peilen.

Onderzoekend leren bij Natuur, Leven en Technologie

Een belangrijke doelstelling van het nieuwe vak Natuur, Leven en Technologie (NLT)
op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer is leerlingen te stimuleren tot een onderzoe-
kende houding. De vraag was in hoeverre docenten hierin slagen met de nieuwe NLT-

modules die op school ontwikkeld zijn.
Om antwoord te vinden op deze vraag heeft Marco van den Berge, docent

natuurkunde, onderzoek gedaan in het kader van de Academische Opleidingsschool.
Hij nam als indicatie dat leerlingen inderdaad een onderzoekende houding aanne-

men: de mate waarin zij vragen stellen tijdens de les. Van den Berge maakte onder-
scheid tussen drie soorten leerlingvragen: verwondervragen; basiskennisvragen (weet-

jes en feiten); en buiten-de-orde-vragen (over andere zaken dan lesinhouden).
Vooral het eerste type vragen is belangrijk bij onderzoekend leren. Dit zijn

vragen die voortkomen uit verwondering, verbazing of nieuwsgierigheid. Vaak zijn
het waarom-vragen: vragen naar verklaringen, oorzaken en gevolgen van complexe
verschijnselen. Leerlingen die veel van zulke verwondervragen stellen, leren diepgaan-

der en zijn enthousiaster met hun taak bezig dan leerlingen die weinig of geen ver-
wondervragen stellen, zo blijkt uit de onderzoeksliteratuur.
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Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid en het type vragen dat leerlingen stellen bij

NLT, observeerde Marco lessen van twee verschillende docenten in 4 havo. De lessen
maakten deel uit van een NLT-module over ‘geluid’. Tijdens de lessen maakten de

leerlingen kennis met verschillende geluidsdragers, zoals een ouderwetse akoestische
grammofoon en een blikjestelefoon. Alle vragen die leerlingen tijdens de les stelden

werden genoteerd en geanalyseerd op vraagtype.
Uit de resultaten kwam naar voren dat leerlingen in beide klassen zeer veel

vragen stelden. Eén klas produceerde zelfs meer dan honderd verschillende vragen,
een aantal dat ver boven de verwachtingen van de docenten lag. Soms gebeurde dit

op expliciete uitnodiging van de docent (‘Wie heeft vragen?’), maar vaak ook spon-
taan. Bij ongeveer de helft van alle leerlingvragen bleek het om verwondervragen te
gaan. Leerlingen wilden bijvoorbeeld graag weten hoe de grammofoon precies

werkte, hoe geluid kon worden voortgebracht (‘Hoe kan dat ding werken, zit er een
batterij in ofzo?’; ‘Moet je hem niet opladen?’; ‘Maar ik snap niet, hoezo, wat is de

naald?’; ‘Wat is het verschil tussen vinyl en plaat?’). Het grote aantal verwondervra-
gen van leerlingen is een indicatie dat NLT-docenten er inderdaad in slaagden de leer-

lingen aan het denken te zetten en een onderzoekende houding aan te laten nemen.

Leerervaringen in de Brede School

Sinds enkele jaren is er op het Montessori College Oost een zogeheten Brede School,

een plek waar buitenschoolse leeractiviteiten verzameld worden. Het gaat daarbij om
activiteiten op cultureel gebied (beeldende vorming, dans, muziek), sociaal gebied

(sport, stages, schoolreisjes) en ondernemend gebied (het organiseren van een dagje
uit voor ouderen uit de buurt). Het Montessori College Oost hecht veel belang aan

een goedlopende Brede School. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat er weinig lijn
zat in de activiteiten, en dat er geen overeenstemming bestond over de doelstellingen

van de Brede School.

Els Weijnen, coördinator van de Brede School, inventariseerde alle bestaande activi-
teiten en deed vervolgens onderzoek naar de gewenste en de gerealiseerde leerop-
brengsten bij leerlingen. Haar onderzoeksvraag was drieledig: Wat nemen leerlingen
naar eigen zeggen mee van de Brede School? Wat zouden zij graag willen leren in de
Brede School? En welke leeropbrengsten vinden docenten wenselijk?
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Op basis van interviews met docenten en groepjes leerlingen ontwikkelde Weijnen

twee parallelle vragenlijsten: een voor docenten en een voor leerlingen. De vragen-
lijsten bevatten een groot aantal leeruitspraken, met de vraag hoe wenselijk men ieder

van de leerervaringen vond. De docentenvragenlijst werd gestuurd aan alle docenten
van het Montessori College Oost. De leerlingvragenlijst werd afgenomen aan alle

leerlingen van de tweede klas (negen klassen) en aan enkele eerste klassen.
Leerlingen zeggen veel verschillende dingen te leren van de Brede Schoolactivi-

teiten. Ook hun leerwensen lopen sterk uiteen, variërend van het opdoen van sociale
vaardigheden tot het ontdekken en ontwikkelen van eigen talent, op verschillend ge-

bied (zang, dans, sport, enzovoort). Zoals was te verwachten, hebben meisjes en jon-
gens verschillende leerwensen. Terwijl meisjes attitudes en het opdoen van zelfver-
trouwen belangrijk vinden, zijn jongens meer gericht op het opdoen van kennis. Zelf

muziek leren maken is een leerwens van zowel meisjes als jongens.
Docenten vinden méér leerervaringen wenselijk dan leerlingen, en docenten

zijn het onderling ook meer eens over de wenselijkheid van bepaalde leeropbrengsten.
Het meest wenselijk vinden docenten dat leerlingen sociale vaardigheden opdoen

door activiteiten binnen de Brede School, zoals open staan voor anderen, leren luis-
teren en leren omgaan met kritiek.

Het onderzoek geeft een overzicht van mogelijke doelstellingen van de Brede
School, die door zowel leerlingen als docenten onderschreven worden. De resultaten
bieden ook een handvat bij het programmeren van activiteiten binnen de Brede

School.

‘Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek’
Albert Einstein

Wendie Raap, eerstegraads leraar-in-opleiding

Standplaats: Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

De bel gaat. Leerlingen stormen de lokalen uit en lopen me zowat omver op de trap.

Ik ben blij als ik eenmaal rustig in de lerarenkamer zit. Hier heb ik afgesproken met

een collega. Ze is er nog niet, dus ik begin vast aan mijn nakijkwerk. Ongeveer twin-

tig minuten later stormt ze binnen, druk pratend met een leerling. Ze zijn opgewon-
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den over een voorval tijdens de les. Na een tijdje keert ze zich naar mij en zegt: ‘Oh

sorry, ik geloof dat we vandaag een afspraak hadden’.

Onderzoek in het onderwijs is iets heel anders dan wetenschappelijk onder-

zoek zoals ik dat op de universiteit gewend ben. Je moet je neus uit de boeken halen

en letterlijk de school ingaan. Maar hoe doe je dat? Waar begin je als je net komt

kijken? Docenten zijn druk en zitten waarschijnlijk niet te wachten op een of andere

‘lio’ die hen komt interviewen over hun lessen. Leerlingen geven hun mening te pas

en te onpas, maar zullen ze ook serieus antwoord geven in een enquête?

Met al mijn vragen klop ik aan bij collega’s uit het innovatieteam. Zij stellen me ge-

rust, helpen me bij onduidelijkheden en zorgen er tegelijkertijd voor dat ik meer

motivatie krijg. De probleemstelling die ik heb geformuleerd bestaat namelijk niet

alleen op papier, het probleem leeft echt in de school. Mentoren en leerlingen van 4

havo ervaren moeilijkheden met het mentoraat en ík kan daarbij helpen. Opeens lijkt

het me bijzonder zinvol om deelvragen op te stellen, interviews te houden, enquêtes

af te nemen en alles zo precies mogelijk te verwoorden.

Als mijn theoretisch kader eenmaal op papier staat en ik tevreden ben over

mijn vragenlijsten, ga ik op pad. Mijn planning past helaas niet helemaal binnen het

jaarrooster van de school. Het einde van het jaar is in zicht, dus iedereen is bezig

met deadlines. Leerlingen stressen om hun werk op tijd af te krijgen, docenten heb-
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ben stapels nakijkwerk, moeten vergaderen, verslagen maken en hun administratie

in orde maken. Gelukkig werken alle mentoren mee. Iedereen maakt tijd vrij voor een

interview, vertelt open over zijn ervaringen en zorgt dat ook de leerlingen de tijd

nemen om mijn vragenlijst te beantwoorden.

Deze medewerking doet me goed. Het stimuleert me nog meer om goed

werk af te leveren. Het verwerken van alle gegevens is een flinke klus. Het kost me

veel tijd alle informatie samen te brengen en overzichtelijk op te schrijven. Ik kom

veel interessants te weten. Zo leer ik de school op een nieuwe manier kennen. Ik krijg

allerlei inzichten en ideeën voor verder onderzoek, maar ik moet me helaas beperken

tot mijn huidige onderzoeksvraag.

Nu ik heb achterhaald hoe het mentoraat verbeterd kan worden, is mijn on-

derzoek afgerond. Ik overhandig mijn resultaten aan het innovatieteam. Verder publi-

ceer ik een samenvatting van mijn werk in De Kleine Pionier (het personeelsblad) en

geef ik de mentoren een exemplaar van mijn verslag. Jammer genoeg zit mijn werk er

op. Het is een geruststelling dat de uitkomsten niet onderin een la verdwijnen. Me-

zelf troost ik met de gedachte dat ik in de toekomst meer van dit soort onderzoek

kan gaan doen.

2.4 Het onderzoeksproces

Onderzoek doen heeft een ander tempo en een andere gerichtheid dan waar docenten
in hun dagelijkse praktijk aan gewend zijn. Je zou kunnen stellen dat het bij onder-

wijs geven gaat om ‘doen’, om sociale relaties en communiceren met anderen (leer-
lingen, collega’s, ouders, schoolleiding). Als docent moet je vaak onmiddellijk, ter

plekke reageren en beslissingen nemen. Veel tijd voor reflectie is er niet.
Onderzoek doen vergt daarentegen niet alleen ‘doen’, maar vooral: nadenken

over het ‘doen’, afstand nemen, dingen kritisch bezien en tegen elkaar afwegen. Het is

een langzaam proces, waar veel tijd en rust voor nodig is. Snel resultaten behalen –

eventjes een vragenlijst maken en afnemen – is er niet bij. Een onderzoeker brengt

veel tijd door achter zijn bureau, bijvoorbeeld om zich te verdiepen in de literatuur of
een onderzoeksplan uit te werken.

Dit is een van de moeilijkheden waar onderzoeksdocenten tegenaan lopen: de
tijd en rust die nodig zijn voor onderzoek, ontbreken in de hectische onderwijsprak-
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tijk. Daar komt bij dat de school(leider) of collega’s soms druk uitoefenen om snel

met resultaten te komen. Er zijn immers praktijkproblemen die om een oplossing
schreeuwen. Collega’s begrijpen niet altijd waar een onderzoeksdocent zo lang mee

bezig is.

Het onderzoeksproces is een planmatig proces, met een aantal min of meer vaste
stappen:
– Verkennen van (de achtergrond van) het probleem
– Formuleren van een probleemstelling

– Formuleren van onderzoeksvragen (eventueel deelvragen, hypotheses, verwach-
tingen)

– Maken van een onderzoeksopzet (onderzoeksgroep, variabelen, meetinstrumen-
ten, wijze van analyseren, enzovoort; ook het maken van een planning)

– Verzamelen van gegevens
– Verwerken en analyseren van gegevens

– Interpreteren en conclusies trekken
– Evalueren en beoordelen van het onderzoek
– Rapporteren en presenteren

Deze stappen worden doorlopen in ieder onderzoek, of het nu gaat om een vragen-

lijstonderzoek, een case study of een experiment. Bij een ontwerponderzoek wordt de
ontwerpcyclus doorlopen, met als stappen: probleemdiagnose, het opstellen van een

ontwerpplan, het eigenlijke ontwerpen (van een lessenserie, project of taak), het be-
proeven van het ontwerp in het eigen onderwijs en het terugblikken op de uitkomsten

(Handboek Ontwerpen Talen, 2008).
De stappen in het onderzoeksproces kan men beschouwen als aan te leren on-

derzoeksvaardigheden, maar ze komen daarmee niet precies overeen. Iedere stap doet
een beroep op meer dan één vaardigheid, en er zijn vaardigheden (bijvoorbeeld kri-
tisch denken, reflecteren, kunnen analyseren) die bij alle stappen nodig zijn (Stokking

& Van der Schaaf, 1999).
Van alle stappen is het formuleren van een goede probleemstelling en goede

onderzoeksvragen waarschijnlijk de lastigste. Onderzoeksdocenten hebben hier veel
moeite mee. Zij staan daarin overigens niet alleen: ook promovendi zijn vaak niet in

staat een goede probleemstelling te formuleren, zo wijst een analyse van proefschrif-
ten uit (Oost, Brekelmans, Swanborn & Westhoff, 2002).
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In het onderzoek zoals dat binnen de Academische Opleidingsschool wordt verricht,

komt er nog een belangrijke stap bij: nadenken over de manier waarop de onderzoe-
ker anderen binnen de school (schoolleiding, collega’s, leerlingen) bij het onderzoek

kan betrekken, hoe het onderzoek dienstbaar kan zijn aan de school en hoe men
bevordert dat men het onderzoek ook echt zichtbaar maakt binnen de school. We

zouden dit de ‘strategische’ stap kunnen noemen. Het is een stap die in iedere fase
van het onderzoek een rol speelt: niet alleen in de eindfase, bij het presenteren van de

resultaten, maar vanaf het allereerste begin, bij het verkennen en formuleren van het
probleem.

Naast onderzoeksvaardigheden en strategisch inzicht, heeft een docent een
aantal persoonlijke kwaliteiten nodig om een onderzoek tot een goed einde te kunnen
brengen. Te denken valt aan kwaliteiten als nieuwsgierigheid, openheid, vasthou-

dendheid, bereidheid nieuwe dingen te leren, geduld, precisie, nauwkeurigheid, (zelf)
kritisch zijn, kunnen omgaan met kritiek, kunnen samenwerken met anderen. Een

onderzoeksdocent moet bovendien beschikken over een goede schrijfvaardigheid en
– in het geval van kwantitatief onderzoek – niet bang zijn voor statistiek. Dit zijn

andere kwaliteiten en vaardigheden dan die in de regel van een goede docent worden
verwacht.

De meeste docenten hebben geen of weinig ervaring met het doen van onderwijson-
derzoek. Hoe kunnen zij de benodigde onderzoeksvaardigheden en -houdingen ver-
werven? Binnen de Academische Opleidingsschool Amsterdam wordt géén aparte
cursus ‘onderzoeksmethoden en technieken’ aangeboden. Onderzoeksvaardigheden
komen steeds ‘in context’ aan bod, dat wil zeggen: op het moment dat een docent
bepaalde vaardigheden ook echt nodig heeft binnen het eigen onderzoek. Dit gebeurt
in individuele begeleidingsgesprekken met een onderzoeker van het ILO en in intervi-
siegesprekken met de begeleider en mede-onderzoekers. Individuele begeleiding en
intervisie zijn de belangrijkste instrumenten. Daarnaast gebruiken we een digitale
leeromgeving, vooral voor het uitwisselen van concepten en achtergrondliteratuur.

De bovenschoolse bijeenkomsten worden benut om onderwerpen uit te diepen
of een specifieke training te geven, afhankelijk van wat er op dat moment speelt bin-

nen het onderzoek. Zo zijn bijeenkomsten gewijd aan het ontwikkelen van een onder-
zoeksplan, aan interviewtechnieken, het analyseren van kwalitatieve data en het wer-
ken met SPSS (een programma om statistische gegevens te verwerken en analyseren).
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Kortom, gestreefd wordt naar begeleiding ‘op maat’, toegesneden op het eigen onder-

zoek en op de specifieke problemen die zich onderweg voordoen. Volgens een evalua-
tie uit juni 2009 waarderen onderzoeksdocenten deze individuele benadering.

Leren onderzoek doen blijft niettemin een lange, intensieve weg. Of, zoals een
van de docenten na afloop verzuchtte: ‘Achteraf zou ik dingen anders hebben aange-

pakt, als ik de valkuilen had gekend’. Iedere onderzoeker herkent dit: pas wanneer je
je onderzoek hebt afgerond, weet je hoe je het beter, efficiënter had kunnen aanpak-

ken. Het liefst zou je dan opnieuw beginnen: met een beter geformuleerde onder-
zoeksvraag, andere instrumenten, een betere opzet…

Vanuit de school bezien is het de vraag hoeveel docenten men binnen een school tot
onderzoeksdocent wil en kan opleiden. Op het Montessori Lyceum Amsterdam is ge-
kozen voor rouleren, waarbij een docent twee jaar de tijd krijgt om zich tot onder-
zoeksdocent te ontwikkelen. Na die twee jaar wordt een deel van de onderzoeksdo-
centen vervangen door nieuwe docenten, waardoor er binnen de teams een mix van
meer ervaren en onervaren onderzoeksdocenten ontstaat. De achterliggende idee is
dat men zoveel mogelijk docenten de kans wil geven onderzoekservaring op te doen,
en tegelijkertijd goed gebruik kan maken van de expertise die ervaren onderzoeksdo-
centen hebben opgebouwd. In de Open Schoolgemeenschap Bijlmer is men iets voor-
zichtiger met rouleren en wil men docenten wat langer de tijd geven om zich te speci-
aliseren tot onderzoeksdocent.

2.5 Kwaliteitsbewaking

De opleidingsschool is een Academische Opleidingsschool. Dit houdt in dat we ‘goed

onderzoek’ willen doen, met enige theoretische verdieping en met gebruikmaking van
wetenschappelijke methoden en technieken.

Het is de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat het onderzoek van docenten
aan deze normen voldoet. Stellen we niet te hoge eisen? Het tot nu toe verrichte on-

derzoek is vooral praktijkgericht onderzoek binnen de eigen school geweest. Zulk
onderzoek is belangrijk en interessant, maar kent zijn beperkingen. Theoretische ver-
dieping, bestudering van de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en het over de

muren van de eigen school heenkijken: dit alles gebeurt nog te weinig.
De eisen die we stellen aan de Academische Opleidingsschool lijken dan ook

tegengesteld. Enerzijds moet het onderzoek dienstbaar zijn aan de school en tastbare
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resultaten opleveren die bijdragen aan de schoolontwikkeling. Anderzijds stellen we

wetenschappelijke eisen. De uitdaging is om deze eisen met elkaar te verbinden en zo
een nieuw type onderzoek te creëren: praktijkgericht-wetenschappelijk onderzoek.

Tot nu toe zijn er verschillende instrumenten ingezet om de kwaliteit en de
voortgang van het onderzoeksproces te bewaken. Zo moeten docenten na drie maan-

den een uitgewerkt onderzoeksplan inleveren; eerder mogen zij met hun onderzoek
niet aan de slag. Ook voeren de onderzoekscoördinator en de ILO-begeleider halver-

wege het jaar voortgangsgesprekken met alle onderzoeksdocenten. Beoordeling van
onderzoeksverslagen van docenten heeft tot nu toe nog niet plaatsgevonden, maar de

intentie is om dit in de toekomst te gaan doen. Zo kunnen we de kwaliteit van het
onderzoek nog beter waarborgen.

2.6 Opbrengsten van het onderzoek

Erica Moens (2008) verrichtte onderzoek naar de ervaringen van docenten binnen de
Academische Opleidingsschool Amsterdam met het doen van onderzoek in de eigen

school. Op basis van diepte-interviews met onderzoeksdocenten van de drie betrok-
ken scholen onderscheidt zij vier soorten opbrengsten:

a. Concrete onderzoeksresultaten die de gezamenlijke visie van de school verhelde-
ren of zicht geven op de effectiviteit van nieuwe (of bestaande) onderwijsontwik-
kelingen.

b. De ontwikkeling van een bredere professionaliteit bij de betrokken onderzoeksdo-
centen.

c. De ontwikkeling van hechte innovatieteams in de school met vertrouwen in el-
kaar, gezamenlijke kennis en betrokkenheid bij- en overzicht over de school.

d. Het slaan van een brug in de ‘wij-zij’-verhoudingen tussen docenten en het mana-
gement van de school.

Van de onderzoeksresultaten (a) hebben we hierboven, in de paragrafen 2 en 3, een

beeld geschetst. Onder meer heeft het onderzoek allerlei concrete instrumenten opge-
leverd, die de scholen kunnen gebruiken en voor een deel al gebruiken – denk aan het
mentorweb, de digitale vragenlijst, een procedure voor POP-gesprekken met leerlin-

gen, een procedure voor het bespreken van good practices in teams, enzovoort. On-
derzoek heeft ook inzicht gegeven in doelstellingen en in de effectiviteit van bepaalde

onderwijsvernieuwingen, zoals NLT-modules en thema-onderwijs.
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De bredere professionaliteit (b) verwijst naar uitspraken van onderzoeksdocenten

over wat zij persoonlijk geleerd hebben van het doen van onderzoek. Het gaat daarbij
niet alleen om het opdoen van (technische) onderzoeksvaardigheden of het verkrijgen

van inzicht in het onderzoeksobject, maar ook om dingen als: het verkrijgen van meer
professionele distantie, meer zicht hebben op schoolvisie en onderwijsconcepten,

meer inzicht in de school als complexe organisatie, meer begrip voor collega’s, en een
dieper inzicht in eigen bekwaamheden en mogelijkheden. Sommige docenten meld-

den dat zij het doen van onderzoek ervaren als een persoonlijke verrijking en wel-
kome aanvulling op het lesgeven: ‘Je krijgt anders nooit de gelegenheid om eens rustig

over de onderwijspraktijk na te denken’.
De leeropbrengsten onder (c) hebben betrekking op de community of learners

die binnen de scholen gevormd is. Zoals eerder aangegeven strekt deze leergemeen-

schap zich – in de beleving van onderzoeksdocenten – niet uit over de scholen heen:
van bovenschoolse samenwerking aan een gezamenlijk doel is op dit moment nog

niet echt sprake.
Het laatste punt (d) is vermoedelijk een gevolg van het feit dat onderzoeksdo-

centen en schoolleiding regelmatig overleg voeren over de onderzoeksthema’s. Er is
een gezamenlijk doel. Dit kan leiden tot meer wederzijds begrip tussen docenten en

management.

Niet meer zonder

Anouk ten Peze, onderzoeksdocent

Standplaats: Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

De bel bepaalt vandaag even niet mijn dag. Als ik het verregende schoolplein op

loop, dringt hij eigenlijk nauwelijks tot me door. Terwijl ik mijn fiets op slot zet,

neem ik in gedachten even de dag door: de Engelse artikelen lezen over montessori-

didactiek en constructivisme, een uitnodiging schrijven naar de docenten die active-

rende lessen maken en een overleg met de onderzoeksgroep. Ik haast mij naar bin-

nen en verheug me op een kopje thee en de artikelen in een warm en leeg klaslokaal.

Het contrast tussen die ene onderzoeksdag in de week en de overige dagen

als docent Nederlands kan eigenlijk niet groter zijn. Op een onderzoeksdag is er

geen rooster en heb ik de rust en de ruimte om mij in vakliteratuur te verdiepen. Als

D  

–  –



docent Nederlands kom ik altijd tijd te kort: lessen volgen elkaar op en de stapels

nakijkwerk groeien mijn tas uit. Daarom moet ik ervoor waken dat de tijd die ik krijg

om onderzoek te doen niet wordt overvleugeld door alle lesgevende taken. Dat is

niet altijd eenvoudig.

Als onderzoeksdocent sta je op een andere manier in de school dan als vakdocent: je

werkt samen met onderzoeksdocenten uit andere teams en zelfs van andere scho-

len. Je wordt betrokken bij beleid en werkt mee aan de visie van de school. Dat is

inspirerend, uitdagend en stimulerend, ook voor je werk als vakdocent.

Zo ontwerpen wij met een groepje enthousiaste docenten van verschillende

vakken activerende lessen. Samen formuleren we ontwerpregels voor actieve lessen

bij ons op school. ‘Ok, volgens deze ontwerpregel mogen we dus zelf maar hooguit

vijftien minuten praten, maar hoe pakken we dat aan als we geen kader hebben?’. ‘Ze

weten natuurlijk zelf ook al wat over de romantiek, maar de Max Havelaar wordt zo

wel heel lastig’. Nadat we een aantal opties afgewogen hebben, zien we ineens het

licht: we maken een literatuurles waarin leerlingen zelf op zoek gaan naar de kenmer-

ken van literaire genres, die ze vervolgens aan elkaar presenteren. Door het onder-

zoek worden we gedwongen stil te staan bij het resultaat van onze nieuwe lesopzet

en reflecteren we op ons handelen als vakdocent. Daarnaast draagt onze les ook bij

aan het formuleren van de ontwerpregels. Ik vind dat deze synthese tussen onder-

zoek en praktijk steeds beter begint te werken binnen onze school.
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Je merkt dat het een paar jaar duurt voordat je als onderzoeksdocent in staat bent

om deze synthese te bewerkstelligen. Daarvoor moet je eerst uitzoeken welk soort

onderzoek het meest effectief is en aanslaat bij je collega’s. Je kunt wel een prachtig

onderzoek uitvoeren ergens in een ivoren toren, maar als niemand er wat mee doet,

zijn al je inspanningen voor niets geweest. Dat stadium zijn wij ruimschoots gepas-

seerd: het is inmiddels ‘gewoon’ dat we onderzoek doen bij ons op school, als on-

derzoeksdocent, maar ook als docent en als leraar-in-opleiding.

Hoewel de combinatie van onderzoek doen en lesgeven niet altijd eenvoudig

is, kan ik ondertussen niet meer zonder.

2.7 Conclusies

In de inleiding stelden we vast dat toen we in 2006 begonnen, onderzoek doen in de

school iets geheel nieuws was. Voor sommige vragen en problemen hebben we in de
afgelopen vier jaar werkzame oplossingen gevonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
bepalen van de onderzoeksthema’s, het werken in teams van docenten en de wijze van

onderzoeksondersteuning. Met zijn allen – onderzoeksdocenten, studenten, schoollei-
ders, betrokken opleiders van HvA en ILO – vormen we nu, in 2010, een hechtere

leergemeenschap dan toen we in 2006 begonnen. De verschillende scholen zijn ook
duidelijk naar elkaar toegegroeid.

Aan de andere kant zijn sommige dingen nog niet goed uitgekristalliseerd. In
de nabije toekomst willen we meer aandacht besteden aan vragen die tijdens het

werkproces naar boven komen, vragen zoals: Hoe zorgen we voor nog meer inhoude-
lijke samenhang binnen het onderzoek? Hoe bevorderen we onderzoek dat tegelijk

wetenschappelijk verantwoord èn praktijkgericht is? Hoe kunnen we de kwaliteit
van de output nog beter waarborgen? En hoe kunnen we de bovenschoolse samen-
werking verder uitbreiden – bijvoorbeeld door gezamenlijk onderzoek te doen? Ten

slotte is het van belang om meer en vaker evaluatieve gegevens te verzamelen over het
onderdeel ‘onderzoek’ binnen de Academische Opleidingsschool. Kortom: we moe-

ten meer onderzoek doen naar onszelf!
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3

De innoverende school

Michael Rubinstein & Herman Vernout

‘Onze scholen vormen een stimulerende onderwijsomgeving die alle elemen-

ten bevat om een goede academische opleidingsschool te zijn. Er vindt ver-
nieuwing plaats van (aspecten van) onderwijs, er worden studenten opgeleid,

er zijn interventies gericht op innovatie, er is ruimte voor evaluatie en reflectie
op de onderwijspraktijk en de beoogde vernieuwingen, en er is een ontwikke-

lingsgerichte sfeer voor alle betrokkenen.
We stellen onszelf vragen, gekoppeld aan de innovaties die de onderzoeksdo-

centen en de leraren-in-opleiding, samen met de begeleiders van het ILO, als
team in een onderzoek uitwerken en die ons daarmee feedback geven op ons
schoolbeleid. Maar de ruimte en rust om dat allemaal te realiseren, moeten we

wel goed bewaken.’

Met deze conclusie besluiten twee schoolleiders en een hoogleraar een rondetafelge-
sprek over de waarde van opleiden, innovatie en onderzoek, bezien vanuit het per-

spectief van leidinggevenden in de Academische Opleidingschool Amsterdam. De
schoolleiders zijn Mia Verhagen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en Peter

Romein van het Montessori Lyceum Amsterdam; de hoogleraar is Gert Rijlaarsdam
van het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. In dit
hoofdstuk vatten we hun gesprek samen en schetsen we een beeld van de manier

waarop de twee opleidingsinstituten en de drie scholen samen werken aan de kwali-
teit van hun onderwijs.
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3.1 Hoe alles samenkwam: een korte geschiedenis

Aanloop naar de AcOA

Binnen de Academische Opleidingschool Amsterdam werken drie scholen – de Open

Schoolgemeenschap Bijlmer, het Montessori Lyceum Amsterdam en het Montessori
College Oost – samen met het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit

van Amsterdam en de tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool van Am-
sterdam. De partners kennen elkaar al van langer terug. De drie scholen hebben van

oudsher veel aandacht voor het begeleiden van studenten, al ging dat ‘vroeger’, vóór
1990, wel heel anders dan tegenwoordig. Romein legt uit: ‘De vroegere hospitanten
meldden zich meestal zelf aan en werden – vaak via persoonlijke contacten, zo ging

dat met mijzelf indertijd – door een docent in de school begeleid. Het ging voorname-
lijk om het leren lesgeven in je eigen vak, de rest van de school kwam veel minder in

beeld. We waren toen een echte stageschool. Pas later zijn we een vaste partner van
het ILO geworden en uiteindelijk opleidingsschool.’

In 1988 werd de universitaire lerarenopleiding opgericht. Aan de Universiteit
van Amsterdam werden de 22 eerstegraads lerarenopleidingen samengebracht in één

instituut: het ILO. Het Montessori Lyceum Amsterdam was vanaf de start een van de
acht contractscholen in de regio Amsterdam waar het ILO mee samenwerkte. Vanaf
midden jaren negentig werd ook de samenwerking met de Open Schoolgemeenschap

Bijlmer intensiever. Rijlaarsdam: ‘Het opleiden in de scholen is toen eigenlijk begon-
nen. Het ILO heeft zich vanaf de start gericht op een nauwe samenwerking met de

scholen. Dat was een overtuiging van het ILO toen, en ook de scholen zagen de waar-
de daarvan. Er ontstond een goede samenwerking. Dat hielp bijvoorbeeld erg toen er

een einde kwam aan de vergoedingen die docenten kregen voor het opleiden van een
hospitant.’ Toch ervoeren de studenten zelf hun opleiding vaak nog als een tweestro-

menland: er was een ILO-programma en er was een schoolprogramma, en dat kwam
min of meer onafhankelijk van elkaar tot stand.

De tweedegraads studenten op de drie scholen kwamen aanvankelijk uit veel
verschillende richtingen. In Amsterdam was ‘d’Witte Lelie’ de toonaangevende twee-
degraads lerarenopleiding. Zij werkte samen met verschillende scholen en had budget

om docenten daar een aantal taakuren te geven om de opleiding van tweedegraads
studenten te waarborgen. Maar de keuze voor d’Witte Lelie, die begin jaren negentig

zou opgaan in de Hogeschool van Amsterdam, was ook een heel pragmatische, legt
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Verhagen uit. ‘Fusies in het hoger onderwijs leidde tot grote hogescholen. Op een ge-

geven moment moest elke school voor zichzelf bepalen met welke nieuwe hogeschool
ze van oudsher het meeste deed. Het was onmogelijk om de stroom studenten uit

verschillende hogescholen te plaatsen; dat was simpelweg een capaciteitsprobleem.’
Voor zowel de Open Schoolgemeenschap Bijlmer als voor het Montessori Col-

lege Oost en het Montessori Lyceum Amsterdam bleek de Hogeschool van Amster-
dam de meest logische keus. Het was niet alleen de meest ‘Amsterdamse’ hogeschool,

ze ging ook al snel banden aan met de Universiteit van Amsterdam.
De drie AcOA-scholen hebben ook onderling traditionele banden. Het Mon-

tessori Lyceum Amsterdam en het Montessori College Oost vallen als montessori-
scholen onder hetzelfde centrale bestuur, en tussen Montessori Lyceum Amsterdam
en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer waren er al banden op schoolleidingniveau.

Ook op onderwijskundig gebied is er duidelijk verwantschap, zegt Romein. ‘Beide
scholen hanteren een pedagogisch concept waarin leerlinggerichtheid centraal staat.

Beide scholen geven het individu veel aandacht.’

Start van de AcOA

De start van het project ‘opleidingsschool’ vond plaats in 2002. Verhagen: ‘Het was
onderdeel van het veel grotere project Initiatiefrijke Scholen van het ministerie. Daar-
in participeerden de twee montessorischolen en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer

met verschillende deelprojecten, samen met de diverse opleidingen.’
Opleiden in de school kreeg daar eerst vooral organisatorisch vorm; daarna

volgde ook een meer inhoudelijke uitwerking. Dat kwam mede door de facilitering
die ermee gepaard ging.

Gezien de nauwe samenwerking van de drie scholen met het ILO en de HvA
was het niet meer dan logisch dat deze twee instituten bij het opleiden in school de

partners zouden worden. Rijlaarsdam: ‘In feite heeft de AcOA de samenwerking tus-
sen de vijf partners die er op allerlei gebied al was, geformaliseerd.’

De aanvraag voor de pilot academische opleidingsschool die begin 2005 werd
goedgekeurd door het ministerie, was een logisch vervolg op de bestaande samenwer-
king van de vijf partners. Toch bracht de pilot ook verandering, want plotseling

moest er een organisatie uit de grond worden gestampt om het project in goede banen
te leiden. Romein: ‘Aanvankelijk bestond hier en daar wel enige scepsis over “weer

een nieuw project”. We hadden de jaren ervoor al meerdere projecten gedraaid en
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zoiets vraagt altijd veel tijd, vaak zonder iets tastbaars op te leveren voor het werk in

de klas zelf. Het was mij meteen duidelijk dat dit project meer gestructureerd aange-
pakt moest worden, wilde het betekenis hebben voor de dagelijkse schoolpraktijk.’

Het lag niet in de aard van de drie scholen om op de pilot een centralistisch
organisatiemodel los te laten. Verhagen legt uit dat het gewoon ook praktischer was

dat de scholen het project op hun eigen manier zouden invullen: ‘Elk van de drie
scholen had immers al jarenlang ervaring met het opleiden van studenten en had

daarvoor zijn eigen infrastructuur opgebouwd.’
Het eerste jaar van de pilot stond dan ook in het teken van uitwisselen en el-

kaar leren kennen; inhoudelijk stond de samenwerking tussen de drie scholen nog in
de kinderschoenen. Het partnerschap tussen de afzonderlijke scholen en de leraren-
opleidingen had al veel meer contouren gekregen.

3.2 Onderzoek in praktijk: het heden in vogelvlucht

Leraren opleiden

De scholen en opleidingen formuleerden een gemeenschappelijke visie op de plaats

van het opleiden in de school. Verhagen: ‘Een visie op het opleiden van leraren is be-
langrijk, het vormt mede het beeld over wat onderwijs moet zijn. In de loop der jaren
is het opleiden van een nieuwe docent dan ook veel meer geworden dan leren hoe je

jouw vak moet overbrengen op leerlingen. Op onze school was het altijd al de ge-
woonte dat studenten die stage liepen, deel uitmaakten van een van de teams binnen

school en op die manier betrokken werden bij de pedagogisch-didactische visie van
school.’

Inmiddels is dit de praktijk op alle scholen. Studenten worden niet meer on-
dergebracht bij één docent, maar zijn tijdelijk lid van de vaksectie en kunnen ook

door meerdere docenten uit zo’n sectie begeleid worden. Daarnaast maken ze deel uit
van een vast deelschoolteam. Alle drie de scholen werken met zulke deelschoolteams:

kleine eenheden in de school die meestal bestaan uit een aantal klassen in verschil-
lende jaarlagen. Een deelschoolteam heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor
de eigen afdeling.

Het structureel opnemen van leraren-in-opleiding in de schoolorganisatie
heeft een aantal voordelen. Verhagen: ‘Niet alleen de vakdocent die de nieuwe leraar

opleidt profiteert van de nieuwe blik, ook de sectie en het team hebben er baat bij.
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Bovendien vraagt het om meer samenwerking binnen de sectie en binnen het deel-

schoolteam, want een leraar-in-opleiding mag je niet laten zwemmen binnen je orga-
nisatie.’

‘Een bijkomend voordeel’, voegt Romein toe, ‘is dat je als school beschikt over
een proeftuin waaruit het makkelijk plukken is. Op alle drie de scholen werkt inmid-

dels een behoorlijk aantal oud-leraren-in-opleiding als vaste docent.’
Het opnemen van substantiële aantallen leraren-in-opleiding in de school was

een proces van vallen en opstaan. Aanvankelijk kon elk lid van de sectie zelf aange-
ven of het zich geschikt achtte een leraar op te leiden. Het gevolg hiervan was dat in

sommige secties geen leraren-in-opleiding geplaatst konden worden. Dat leidde tot
fricties tussen de school en de opleidingen, voor wie investeren in een beperkt aantal
opleidingsscholen alleen haalbaar was wanneer daar ook grotere aantallen studenten

– en van zoveel mogelijk verschillende schoolvakken – geplaatst konden worden.
De laatste jaren is het steeds gebruikelijker geworden dat álle secties leraren

opleiden – een niet te onderschatten verandering ten opzichte van de samenwerking
die er van oudsher al was. De schoolleidingen faciliteren de opleidingsdocenten en

zorgen ervoor dat ze voor deze taak worden opgeleid en bijgeschoold. ‘Competenties
en loopbaanbeleid spelen hierin een veel grotere rol dan voorheen’, zegt Verhagen.

‘Een sectie kan nu niet meer zonder meer nee zeggen als hen gevraagd wordt een
leraar in opleiding te begeleiden’, vult Romein aan. ‘Ze moeten dan wel met hele
goede argumenten komen, zoals teveel wisselingen in de sectie of andere personeels-

problemen. We gaan er vanuit dat elke sectie leraren opleidt.’

Weg is de scepsis

Franca van Alebeek, onderwijsdirecteur

Standplaats: Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO), Universiteit van Amsterdam

Een studente biologie die onlangs op een ILO-afstudeermiddag terugblikte op haar

lerarenopleiding, zei: ‘Ik heb me wel eens gevoeld als een chirurg-in-opleiding die

hele dagen staat te opereren en dan af en toe een dag uit de operatiekamer gehaald

wordt om te oefenen in het zetten van hechtingen op een sinaasappel’. Dat klinkt

kritisch, maar ze gebruikte dit beeld om uit te leggen hoe waardevol het achteraf ge-

zien is geweest voor haar opleiding tot een heel goede leraar om zowel op school als
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op het instituut te leren. Zij voerde haar praktijkdeel van de opleiding uit op een

academische opleidingsschool.

Als elke beroepsopleiding worstelen wij sinds jaar en dag met de door stu-

denten ervaren kloof tussen school en instituut tijdens hun opleiding tot leraar. Die

kloof heeft z’n nut, maar mag niet als zo groot worden ervaren dat die het leren en

ontwikkelen belemmert. De kracht van een opleidingsschool is dat opleiders/bege-

leiders op school én instituut er samen aan werken om een brug over die kloof te

leggen. School trekt altijd: leraren-in-opleiding besteden meestal substantieel meer

tijd aan schoolwerk dan aan instituutswerk – begrijpelijk, want ze doen het uiteinde-

lijk voor die praktijk. Maar klachten over de kloof hoor ik steeds minder. Ik ben ervan

overtuigd dat het ‘opleiden in en met de school’ (en het huidige curriculum van het

ILO dat daar mede op is afgestemd) daarin een belangrijke factor is.

Maar er is meer. Als universitaire lerarenopleiding hebben wij lang moeite gehad om

het studieonderdeel dat destijds ‘verdiepingsonderzoek’ heette – nu verwerkt in het

ontwerponderzoek en het onderzoek voor het profielproduct – tegenover studenten

te legitimeren. Wij kunnen het wel belangrijk vinden dat zij tijdens hun opleiding

leren hun academische expertise in te zetten voor schoolvak-, onderwijs- of school-

ontwikkeling, maar te vaak kregen wij te horen: ‘Waarom? Ik heb al een afstudeer-
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onderzoek gedaan om een master in mijn vak te behalen. En trouwens: ik zie nooit

eerstegraads collega’s in de school onderzoek doen’. Geef daar maar eens een over-

tuigend weerwoord op! De komst van de Academische Opleidingsschool brengt hier

grote verandering in. Natuurlijk, het is een verandering die tijd kost, die met stappen

en hink-stap-sprongen gaat en waarin ook nog lang niet alle scholen meegaan. Maar

voor het eerst sinds lang zien leraren-in-opleiding wat onderzoek door docenten in

scholen kan bijdragen aan kwaliteit van onderwijs én aan werkplezier. Wij zeggen dat

natuurlijk wel, maar nu zien ze het ook én ze doen eraan mee. De opdrachten die ze

tijdens hun opleiding uitvoeren met inzet van hun academische vorming, ontlenen

ze aan vragen in de school. De resultaten ervan presenteren ze in de school en krij-

gen betekenis in de schoolpraktijk. En dan hoor ik geen scepsis meer. Integendeel, ze

werken er hard aan, zetten hun tanden erin, genieten ervan en zijn trots. De mooiste

voorbeelden hiervan zie ik waar het werk dat leraren-in-opleiding op dit punt doen,

past in de visie en het beleid van de school. Geen onderzoek naar een individuele

‘hobby-vraag’, maar binnen een groter en langlopend geheel waar school, leraren en

leerlingen beter van worden. Daar deel van uitmaken stimuleert en motiveert enorm.

Dat laatste geldt vanzelfsprekend net zo goed voor ons als universitaire lera-

renopleiders, want ook wij hebben onze beelden en idealen over fantastische leraren,

geweldig onderwijs en goede scholen. Ik ben ervan overtuigd dat het fenomeen ‘aca-

demische opleidingsschool’ daaraan kan bijdragen, dat ook zal bewijzen en zich dus

zal blijven ontwikkelen, zelfs tegen de (reële) klippen van tijd, ruimte en geld op.

Onderzoeksdocenten

Het Montessori Lyceum Amsterdam en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (met
een verleden van twintig jaar als middenschool) hebben als vernieuwingsscholen een
traditie van onderzoek naar innovaties en leren. Verhagen: ‘Onderzoekers van univer-

siteiten werkten en werken veelvuldig samen met docenten om onderzoek te doen
naar aspecten van de schoolpraktijk, soms vanuit subsidiegevers, soms vanuit eigen

wensen en onderzoeksvragen. Reflectie en evaluatie zaten en zitten geïntegreerd in het
onderwijssysteem. Dat betekende dat de scholen op het moment dat de Academische

Opleidingsschool kon starten, ook graag mee wilden gaan werken aan nieuwe vor-
men van onderzoek.’
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Romein beaamt dit: ‘Toen het ministerie met het project Academische Opleidings-

school kwam, zijn we daar meteen ingestapt. Dat idee paste heel goed bij wat wij
wilden.’

De nieuwe en meest in het oog springende component in het project Academi-
sche Opleidingsschool was – ten opzichte van de pilot met opleidingsscholen uit de

periode 2002-2005 – het onderzoek. Veel academische opleidingsscholen richtten
hun onderzoek op het opleiden in de opleidingsschool. Aanvankelijk werd de aan-

vraag van de Academische Opleidingsschool Amsterdam ook in die richting geschre-
ven, maar het Montessori Lyceum Amsterdam, waar net een grootschalige onderwijs-

innovatie van start was gegaan, wilde iets anders. Romein: ‘In onderzoek zagen wij
op onze school een goede mogelijkheid om een al eerder gestart innovatieproces dui-
delijk vorm te geven. Wij wilden het onderzoek primair benutten voor de innovatie.’

De andere scholen gingen akkoord met dit plan. Iedere school formeerde een
onderzoeksteam van docenten, geleid door een coördinator. De onderzoeksdocenten

werden op jaarbasis een dag per week vrijgemaakt voor hun onderzoekswerk. Door
de ‘ingreep’ van het Montessori Lyceum Amsterdam en de uitwerking daarvan is nu

onderzoek ontstaan waarin vragen vanuit de scholen zelf centraal staan.
Voor het Montessori Lyceum Amsterdam sloot deze werkwijze direct goed

aan. Romein: ‘Het integreren van het onderzoek in de eigen schoolinnovatie heeft het
onderzoek handen en voeten gegeven, een vaste plek in de school.’

Voor de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Montessori College Oost

was de start lastiger, legt Verhagen uit. ‘Op onze school werd gekozen voor onder-
zoek gekoppeld aan de deelscholen, dus gelieerd aan de directe praktijk onder leiding

van de deelschoolleider. Er was een groepje innovatie/ontwerpdocenten en een onder-
zoeksdocent per deelschool. Dat leidde tot teveel versnippering en kwaliteitsverschil.

Het jaar erop zijn we daarom met een vast groepje onderzoeksdocenten gaan wer-
ken.’Op het Montessori College Oost werden vier onderzoeksdocenten en een onder-

zoekscoördinator benoemd. Dit vijftal vormde een hecht team, dat uitstekend werk
heeft geleverd. Door wisselingen in de schoolleiding liet de verspreiding van hun on-

derzoek in school aanvankelijk echter te wensen over.
Uiteindelijk – na twee jaar – leverde het onderzoek in elk van de drie scholen

interessante resultaten op; dat ‘oude’ onderzoek wordt er ook nu nog gebruikt. Wel

ontbrak nog samenhang, zegt Rijlaarsdam. ‘Het waren te veel deelonderzoeken, er
zat nog geen gezamenlijk idee achter.’
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In het derde jaar ontstond, mede op verzoek van de onderzoeksdocenten zelf in een

evaluatieronde met functioneringsgesprekken, een bovenschoolse onderzoeksgroep
onder begeleiding van Tanja Janssen van het ILO. Deze groep schoolde zich systema-

tischer in onderzoeksvaardigheden en de onderzoeksonderwerpen werden opgehan-
gen aan een gezamenlijke kapstok. ‘Onderzoek moet je niet decentraal onderbrengen

maar centraal, er moet een visie achter zitten, een idee’, legt Rijlaarsdam uit.
Halverwege het gesprek formuleren Romein, Verhagen en Rijlaarsdam drie

voorwaarden voor het slagen van onderzoek in school: het onderzoek moet geïniti-
eerd en gesteund worden door de schoolleiding, er moet een goede leiding en begelei-

ding zijn, en onderzoeksresultaten moeten zichtbaar zijn in de school.

Onderzoek door studenten

Leraren-in-opleiding die onderzoek doen: eigenlijk is dat niets nieuws. Al sinds de

start van de universitaire opleiding in 1988 is het een vast onderdeel van het curricu-
lum. In de tweedegraads opleiding is het van recenter datum. Scholen hadden er dus

al voor de start van de Academische Opleidingsschool de nodige ervaring mee.
Romein: ‘Soms leverde dat een aardig onderzoek voor de school op. Veel on-

derzoeksresultaten verdwenen echter in een la en er gebeurde verder weinig mee. Het
was in feite het afstudeerproject van de student. Op toepasbaarheid binnen de school
werd minder gelet.’

Daarin is de afgelopen jaren verandering gekomen, legt Rijlaarsdam uit. ‘Nu
is de onderzoeksgroep in elke school veel actiever, gerichter ook. De studenten maken

daardoor meer werk van hun onderzoek. Het studentenonderzoek heeft een veel be-
tere functie en rol gekregen in de school.’

De scholen maken nu een overkoepelend onderzoeksprogramma. Daaronder
hangt per school een eigen programma. Studenten overleggen met de schoolleiding en

de onderzoeksgroep over hun onderzoeksvragen. Op de keuze van die vragen hebben
zij invloed, maar in overleg wordt geprobeerd hun onderzoeksvragen in te bedden in

het lopende onderzoek op hun school. Het doel is dat er een leergemeenschap ont-
staat van instituutsopleiders, onderzoeksdocenten, leraren-in-opleiding, en docenten
binnen de eigen school die een vervolgopleiding doen (bijvoorbeeld een Master of

Education). Daar wordt de vraag naar onderzoek van de diverse scholen in overleg
ontwikkeld. Dat werkt, zegt Verhagen: ‘De wisselwerking tussen de school en studen-

ten levert duidelijk meer op. De vraagstelling komt echt uit de school.’ Romein sluit
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zich daarbij aan: ‘Kennis over onderzoek – vragen als wat is onderzoek, hoe doe je

dat – leeft veel meer in de school.’ Rijlaarsdam tot slot geeft aan dat ook het curricu-
lum van de lerarenopleiding zelf in deze richting is aangepast. ‘Het onderzoek dat

studenten doen moet bijdragen aan school- of schoolvakontwikkeling. Zij verwerven
het onderzoek daarom als opdracht van de school: van de schoolleiding, een deel-

school, een sectie. In de ondersteunende colleges en literatuur is de afgelopen jaren
veel meer aandacht gekomen voor de levensvatbaarheid van onderzoek. Studenten

denken vooraf goed na over het draagvlak dat nodig is om onderzoek goed te laten
landen. Ze kijken vooruit naar knelpunten rond de implementatie van resultaten en

communiceren gedurende hun onderzoek voortdurend met hun “opdrachtgevers”.
Die opdrachtgevers beoordelen het onderzoek niet alleen op inhoudelijke merites,
maar ook op de kwaliteit van de communicatie die gedurende het onderzoek is on-

derhouden.’

Teamwerk en innovatie

Hoe verhoudt het onderzoek in de scholen zich tot ‘echt’ wetenschappelijk onder-
zoek? En welke wetenschappelijke eisen kun je stellen aan docenten die een dag per

week uitgeroosterd zijn om onderzoek te doen?
Rijlaarsdam: ‘In feite zijn we een heel nieuw soort onderzoek aan het ontwik-

kelen. In de theorievorming is nog ruimte voor verbetering, de meeste onderzoeken

zijn nu nog erg naar binnen gekeerd. Maar het onderzoek moet dienstbaar zijn aan de
opdrachtgever, de school. Het mag dus niet te ver van de dagelijkse praktijk af staan.’

Op de AcOA-scholen heeft de ervaring geleerd dat het uitvoeren van een on-
derzoek in een team van docenten veel bijdraagt aan het proces – in hoofdstuk 2 is

beschreven hoe. Individueel onderzoek is kwetsbaar. Alle scholen werken nu met on-
derzoeksteams van twee of drie docenten rond een onderzoeksvraag. Rijlaarsdam:

‘Het is leuk om te zien dat ze elkaar aanvullen en gebruik kunnen maken van speci-
fieke kwaliteiten. Er komt nogal wat om de hoek kijken als het gaat om het doen van

onderzoek.’

Op het Montessori Lyceum Amsterdam bestond het onderzoeksteam en het innova-
tieteam uit dezelfde personen. Een bewuste keuze, zegt Romein. ‘Dat heeft een
enorme impact op de school gehad. Opeens was het niet alleen de schoolleiding die
vertelde wat er moest gebeuren en hoe, maar waren er “gewone” docenten die op
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basis van metingen en onderzoeksresultaten de schoolleiding adviseerden en die op
studiedagen hun resultaten aan het hele personeel presenteerden.’

Bij de combinatie van onderzoek en innovatie zijn ook kanttekeningen te
plaatsen. Voor onderzoek is rust nodig; goed onderzoek doe je er niet zomaar even
bij. De onderzoeksdocenten op de drie scholen ervaren vrijwel voortdurend hoe de

waan van de dag de voortgang van hun onderzoek kan verstoren. Neem alleen het
formuleren van een heldere onderzoeksvraag: dat lijkt een eenvoudige eerste stap,

maar in werkelijkheid is het de uitkomst van een hoop denkwerk, inclusief tijd voor
bezinning en bezinking. Die tijd moet je kunnen nemen – iets wat in de gejaagdheid

van de dagelijkse lespraktijk een kunst apart is. Ook het verzamelen van data wordt
geregeld verstoord door het simpele feit dat lessen soms niet doorgaan of plotseling in

andere lokalen plaatsvinden – kortom: de dagelijkse schoolpraktijk. Tot slot wordt
tegen resultaten van onderzoek wel eens sceptisch aangekeken. Onderzoek levert zel-
den pasklare oplossingen. Het biedt geen zekerheid, levert geen garanties en roept

vaak meer vragen op dan het beantwoordt.
Romein geeft een voorbeeld: ‘Een van de eerste onderzoeken op onze school

ging over de waarde van thema-onderwijs. Metingen van effectieve werktijd (time-

on-task) wezen uit dat de aandacht van leerlingen bij thema-onderwijs en regulier

onderwijs niet wezenlijk verschilt. Onder collega’s leverde dat nogal eens de opmer-
king op dat thema-onderwijs dus niks toevoegt.’

Verhagen: ‘Bij ons loopt op dit moment een onderzoek naar differentiatie, van
oudsher een belangrijk onderwerp omdat wij nog met echt heterogene klassen wer-

ken. Ik denk dat dit voor ons een belangrijk onderzoek is, dat ook komend jaar zal
worden voortgezet. Alle vakgroepen hebben in hun vakwerkplannen beschreven hoe
in hun vak de differentiatie gestalte krijgt. Het onderzoek richt zich op wat daar in

praktijk van terug is te zien. Dat maakt het mogelijk om de aanpak per vakgroep te
vergelijken en echt iets met de uitkomsten te doen.’

Meerwaarde voor leerlingen en docenten

Wat merken leerlingen van het feit dat hun school onderdeel uitmaakt van een acade-

mische opleidingsschool?
Verhagen: ‘Ze maken in de drie scholen veel studenten mee en zien hoe jonge

mensen kiezen voor het vak van leraar, dat alleen al is zeer stimulerend.’ Romein deelt

die ervaring. ‘Leerlingen merken dat er veel aandacht is voor hun functioneren. Ze
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worden geregeld bevraagd met enquêtes en leerverslagen. Ze worden veel meer dan

daarvoor geobserveerd in het kader van lopend onderzoek. Bovendien heeft binnen
het Montessori Lyceum Amsterdam het innovatietraject geleid tot een opleving van

de leerlingenraad. Een eigen inbreng kunnen leveren bij aanpassingen in organisatie
en inhoud, dat leeft wel bij de leerlingen.’

De AcOA-scholen willen leerlingen de komende jaren actief laten deelnemen
aan de onderzoeksgemeenschap die zij vormen. Op het Montessori Lyceum Amster-

dam kunnen zij dan bijvoorbeeld in plaats van het profielwerkstuk een profielover-
stijgend onderzoek doen dat in het verlengde ligt van de overkoepelende onderzoeks-

vragen. Onderzoeksdocenten en leraren-in-opleiding kunnen hen daarbij begeleiden.
Verhagen: ‘Het ontwikkelen van een onderzoekende houding van de leerlin-

gen is een van de pijlers van onze werkwijze. Leerlingen doen veel onderzoek in

groepjes en leren onderzoeksvaardigheden in verschillende vakken. In de profielen
van de tweede fase zijn twee onderzoeksvakken opgenomen waarin de leerlingen in

het kader van hun profielwerkstuk zelf een groot onderzoek doen.’
Betaalt zich dat in praktijk ook uit? Verhagen denkt van wel. ‘Ik merk de laat-

ste tijd dat leraren-in-opleiding maar ook zittende docenten steeds meer activerende
didactische vormen toepassen, vormen waarin de leerlingen zelf dingen moeten uit-

zoeken, vragen moeten leren stellen. Een van onze docentonderzoeken ging ook over
deze materie.’ (Zie hoofdstuk 2, paragraaf 3.)

De AcOA-scholen merken dat onder hun docenten de belangstelling voor on-

derzoek is toegenomen. Niet alleen voor de resultaten ervan, ook voor het proces dat
dit met zich meebrengt. Verhagen: ‘Resultaten van internationaal onderwijsonder-

zoek worden pas na zeer lange tijd in het onderwijs toegepast, vaak na tien jaar of
meer. Onze vorm van praktijkonderzoek biedt goede mogelijkheden om dat proces,

op kleine onderdelen weliswaar, te versnellen. Ik zie toenemende aandacht voor re-
flectie op het eigen lesgeven van docenten. We willen graag meer docent-onderzoe-

kers binnen de school om dit te bestendigen en te versterken.’
Belangstelling is mooi. Maar hoe breng je docenten in aanraking met het on-

derzoek dat op school plaatsvindt? Presentaties en discussies in teams en op studie-
dagen vergroten de betrokkenheid, menen Verhagen en Romein. Ook leraren-in-op-
leiding presenteren steevast hun onderzoek en onderzoeksresultaten: in de sectie, in

de deelschool, in het kernteam of in de projectgroep. Dat werkt aanstekelijk. Romein:
‘Ik merk dat docenten meer aandacht hebben voor scholing, meer leergierigheid. Bo-

vendien komt het vaker uit de docenten zelf. Onze didactiekgroep doet deze twee jaar
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een onderzoek naar eenvoudige ontwerpregels voor meer activerende didactiek: hoe

kunnen docenten hun eigen bestaande lessen met simpele ingrepen meer activerend
maken? Op een studiedag in oktober 2009 presenteerde het didactiekgroepje zijn on-

derzoeksvraag. Docenten die zelf een les of lessenserie wilden verbeteren, konden zich
aanmelden om mee te doen met het onderzoek. Zo’n 25 docenten meldden zich aan,

van jong tot oud en gespreid over vrijwel alle secties.’

Overdraagbaarheid

Een van de eisen die het ministerie verbindt aan het project Academische Opleidings-
school is dat de resultaten ervan overdraagbaar zijn. Hoe reëel is dat?

‘Het zal vooral het systeem zijn, het proces, dat je overdraagt – meer dan de

inhoud en resultaten van de onderzoeken’, meent Rijlaarsdam. ‘De onderzoeken
moeten wel landelijk bekend zijn, bijvoorbeeld door een databank van bestaande on-

derzoeken en een platform voor andere scholen die met dergelijke zaken bezig zijn of
aan de slag willen.’

Ook conferenties, publicaties en een website zijn manieren om inhoud en pro-
ces van de Academische Opleidingsschool overdraagbaar te maken. Een stap verder

gaat het verzorgen van voorlichting op andere scholen over het proces en de produc-
ten. Ook losse, projectmatige samenwerking met andere scholen hoort tot de moge-
lijkheden. Romein: ‘Ik kan me voorstellen dat een school die met een onderzoeks-

vraag zit, besluit om een of twee docenten een paar jaar te laten meedraaien in de
bovenschoolse onderzoeksgroep van de AcOA. Ook op die manier kunnen we onze

expertise overdragen.’

Van eenmanstaak tot schoolbrede zaak

Joop van Helvoort, schoolopleider

Standplaats: Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)

Het is 8.15 uur. De grote pauzeruimte van school is aan het begin van de lesdag

volgestroomd met leerlingen. Als ik aan kom lopen zie ik de nieuwe stagiaire er wat

onwennig tussen staan. Nog niet zo lang geleden was zij zelf een van die leerlingen,
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nu wordt ze een van de docenten. We hebben via de e-mail al even contact gehad,

maar dit is de echte kennismaking, de start van het leerwerktraject.

Als schoolopleider op de OSB krijg ik alle stageverzoeken van de tweede-

graads lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam binnen. Op de jaarlijkse

stagemarkten geef ik voorlichting over onze Academische Opleidingsschool. Ook op

de website van de hogeschool presenteren wij onszelf, en de mogelijkheden om bij

ons stage te lopen. Sinds 2002 als opleidingsschool, de afgelopen vier jaar als Aca-

demische Opleidingsschool Amsterdam, bieden we ieder jaar twintig tot dertig stu-

denten van de Hogeschool van Amsterdam gelegenheid bij ons op de werkplek te

leren. Ik zie het als mijn taak om voor iedere student een leeromgeving te zoeken

waarin veel te ontdekken en te leren valt. Net als voor leerlingen is het voor een

stagiaire van belang dat hij zich snel thuis voelt op school. De indeling in een deel-

school en de begeleiding door een ervaren opleidingsdocent staan garant voor een

veilige en prettige leeromgeving.

Studenten begeleiden bij hun opleiding tot docent doe ik al meer dan 25 jaar. Tot

2002 was dat een taak die ik in mijn eentje uitvoerde. Met de start van het ‘opleiden

in de school’ is het aandeel van het leren op de werkplek belangrijker geworden.

Opleidingsdocenten stippelen samen met de stagiaire een leerwerktraject op maat

uit. Via een persoonlijk ontwikkelingsplan geeft de student aan wat zijn leerpunten

zijn. Regelmatig voer ik gesprekken met opleidingsdocent en student over de uit te
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stippelen activiteiten en de voortgang van de stage. Daarnaast organiseer ik samen

met de instituutsopleider bijeenkomsten voor opleidingsdocenten waarin geschoold

wordt en intervisie plaatsvindt.

Opleiden is de afgelopen jaren uitgegroeid van de taak van een individuele

begeleider tot een verantwoordelijkheid van de gehele school. Naast de opleiding

van de tweedegraads studenten ben ik medeverantwoordelijk voor de begeleiding

van nieuwe collega’s en van onbevoegde docenten. Samen met collega’s verzorg ik

workshops voor nieuwe collega’s en leraren-in-opleiding over de pedagogische di-

dactiek van het werken in gemengde groepen.

De Academische Opleidingsschool heeft een nieuwe dimensie aan het oplei-

den toegevoegd. Studenten leren in hun opleiding hoe je onderzoek kunt doen naar

de eigen onderwijspraktijk. De lerarenopleiding besteedt sinds enkele jaren meer

aandacht aan de onderzoeksvaardigheden van studenten. Zij krijgen onderzoeksop-

drachten mee vanuit het instituut, maar doen in de Academische Opleidingsschool

ook extra onderzoek. In het vaststellen en bespreken van hun onderzoeksplannen

probeer ik de wensen van school en die van de studenten te verbinden. Waar moge-

lijk proberen we onderzoeken van studenten te koppelen aan onderzoeken die al in

het kader van de Academische Opleidingsschool worden uitgevoerd.

Als Academische Opleidingsschool werken we ook aan de ontwikkeling van

onderzoeksvaardigheden in het team. De opleidingsdocent speelt bijvoorbeeld een

rol in de begeleiding van het onderzoek. Zo vergroten we het draagvlak voor het

combineren van onderzoek en opleiden. Opleidingsdocenten krijgen ook zelf ‘trek’

in onderzoek.

Met de ontwikkeling van de Academische Opleidingsschool zijn we in totaal

nu acht jaar onderweg. Als innovatieve school bieden we zonder meer een rijke leer-

omgeving. Toch denk ik dat we nog niet alle kansen van die leeromgeving voor de

student en voor de school benutten. Met name het verder ontwikkelen van program-

ma’s voor de schoolgroepen van studenten en voor de teams van opleidingsdocen-

ten blijft een uitdaging. Daarnaast is de onderzoekspraktijk nog in een pril stadium.

Het bewustzijn dat onderzoek een noodzakelijke activiteit is in een lerende organisa-

tie is nog zeker niet teambreed aanwezig. Daarin zal de komende jaren veel tijd en

energie gestoken moeten worden. Voor mij als schoolopleider ligt er vooral een taak

in de verdere professionalisering van de opleidingsdocenten, zowel op het gebied

van opleiden als onderzoek.
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3.3 Ambities: blik op de toekomst

Meer gekwalificeerde onderzoeksdocenten

Voor de komende jaren willen de AcOA-scholen meer ruimte om onderzoeksdocen-

ten te kunnen faciliteren. De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat het voor
docenten een goede zaak is om lesgeven af te wisselen met reflectie en onderzoek over

lesgeven en over de eigen organisatie. Dat is niet een conclusie van de schoolleiding
alleen, de docenten zelf ervaren die wisselwerking en onderschrijven de meerwaarde

van onderzoekstaken. Ze zien het ook als een stap in hun loopbaan: ze worden ge-
schoold in onderzoek doen met wetenschappelijke methodieken, al is het op kleine
schaal.

De AcOA-scholen hebben inmiddels een duidelijk profiel ontwikkeld voor on-
derzoeksdocenten. Docenten moeten dan ook solliciteren naar een onderzoekstaak.

‘Het is zeker niet zo dat elke docent geschikt is om onderzoeksdocent te zijn’, zegt
Verhagen. ‘Dat moet je wel in de gaten houden: om dit goed te kunnen is een aantal

specifieke competenties nodig.’ (Zie voor enkele van die competenties: hoofdstuk 2,
paragraaf 4.)

Kwalitatief nog beter opleiden in duaal traject

Wat het opleiden betreft zien de scholen en opleidingen mogelijkheden in een langere
opleiding, zowel voor leraren-in-opleiding van de universiteit als voor de tweede-

graads studenten in hun vierde en laatste jaar. Zij zouden, na een beginperiode van
een halfjaar, op school een betaalde duale aanstelling van een jaar moeten krijgen. In

dat jaar maken ze deel uit van de onderzoeksgemeenschap binnen de Academische
Opleidingsschool Amsterdam en krijgen ze meer tijd en ruimte voor hun eigen onder-

zoek. Het is een mooi model, denkt Romein. ‘Voorwaarde is wel dat de onderzoeks-
gemeenschap goed georganiseerd wordt. Als die straks gaat bestaan uit docenten en

studenten van de drie AcOA-scholen, instituutsbegeleiders en mogelijk ook nog do-
centen van andere scholen, heb je met een behoorlijk grote groep te maken. Dat
vraagt om gestroomlijnde communicatie, om regie.’
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Samenwerking op brede schaal

De gesprekspartners hameren er ten slotte op dat samenwerking ook betekent dat je

goede afspraken met elkaar maakt. Er is dan wel een mooie samenwerkingsovereen-
komst die daar het fundament voor moet vormen, maar ook hier geldt: the proof of

the pudding is in the eating. Jaarroosters moeten op elkaar afgestemd. Er moeten
stukken heen en weer, er moet vergaderd, er moeten deadlines gehaald worden – en

dat is allemaal minder flexibel dan wanneer je dat per school in eigen, afgeschermde
projectgroepjes zou doen. En ook belangrijk: in de eigen school moet er soms een rem

op spontane initiatieven die het programma overhoop kunnen halen. Dat heeft in het
verleden wel eens wrijving opgeleverd, zeggen Verhagen en Romein, en zal komende
tijd nog beter geregeld moeten worden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

van de partners in de Academische Opleidingsschool Amsterdam.

Integraal personeelsbeleid

De vervlechting van onderzoek, opleiding en innovatie op de AcOA-scholen leidt ook
tot grotere mobiliteit van docenten binnen de deelnemende partners. Rijlaarsdam:

‘Intensievere samenwerking tussen instituten en scholen zorgt ervoor dat opleiding
en veld elkaar steeds meer kennen. De laatste jaren zien we ook dat de uitwisseling
tussen personeel van instituten en scholen vanzelfsprekender wordt.’ Rijlaarsdam

doelt op het feit dat enkele docenten van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en
van het Montessori Lyceum Amsterdam deelaanstellingen hebben als onderwijskun-

dige of vakdidacticus aan de universitaire of tweedegraads lerarenopleiding. Omge-
keerd heeft in beide instituten een aantal opleiders een vaste ‘schooldag’ op een van

de drie scholen. De onderzoeksbegeleidster van het docentenonderzoek begeleidt elke
week de onderzoeksgroep op een van de drie scholen, en zesmaal per jaar zijn er

bovenschoolse onderzoeksbijeenkomsten. Ook tijdens conferenties, zowel intern als
naar buiten toe, trekken de scholen vaak samen op.

Structureel meer financiën

Ambities genoeg; geld vormt daarbij het grootste obstakel. De huidige subsidie voor
het onderzoekstraject is bij lange na niet genoeg om alle plannen echt goed vorm te

geven – teams van onderzoekdocenten, goede wetenschappelijke begeleiding van het
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onderzoek, kwaliteitscontrole. Nu al dragen de scholen een substantieel deel bij uit

eigen middelen. ‘Onderzoek doen is duur. Die keuze moet je willen maken – ook het
ministerie’, zegt Rijlaarsdam.
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