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Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) 

 

Onderzoeksmatig leiden en leren 

Onderzoeksmatig werken door bestuurders, schoolleiders en leraren en de 

onderzoekende houding van leerlingen 

 

Inleiding 

Onderzoeksmatig werken draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs (Krüger 2010a) en het 

leren van leraren (Katz & Dack, 2014). Onderzoeksmatig werken houdt in dat 

onderwijsprofessionals werken met een onderzoekende houding, onderzoeksvaardigheden 

beheersen en een onderzoekende cultuur in de school vormgeven (Earl & Katz, 2006). Het doel 

van het onderzoek dat wordt gepresenteerd in dit proefschrift is inzicht te verkrijgen in het 

onderzoeksmatig werken van bestuurders, schoolleiders en leraren, in hoe een onderzoekende 

cultuur in scholen gerealiseerd kan worden en in de invloed van de leraar op de onderzoekende 

houding van leerlingen. Onder een onderzoekende houding van leerlingen verstaan we dat zij 

nieuwsgierig en kritisch zijn.  

Om na te gaan wat schoolleiders en leraren stimuleert om onderzoeksmatig te werken, 

is een survey verricht naar de relatie tussen enerzijds de psychologische factoren attitude, 

ervaren sociale druk, self-efficacy en collective efficacy en anderzijds het onderzoeksmatig 

werken van schoolleiders en leraren (beschreven in de hoofdstukken 2 en 3). Daarnaast is op 

drie scholen een casestudie uitgevoerd om de wederzijdse beïnvloeding tussen bestuurders, 

schoolleiders en leraren ten aanzien van onderzoeksmatig werken te onderzoeken (hoofdstuk 

5). Om de relatie tussen het onderzoeksmatig werken van leraren en de onderzoekende houding 

van leerlingen te onderzoeken, combineerden we de resultaten van de enquête en de casestudie 

(hoofdstuk 4). In deze samenvatting worden de belangrijkste bevindingen en conclusies van dit 

proefschrift gepresenteerd, gevolgd door een discussie waarin de bijdrage van dit proefschrift 

aan theorievorming wordt besproken. Vervolgens worden beperkingen van het onderzoek 

bediscussieerd en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. Tot slot worden  

implicaties voor de praktijk en het beleid besproken.  
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Samenvatting van de belangrijkste resultaten 

In hoofdstuk 2 wordt een studie gepresenteerd naar onderzoeksmatig leiderschap. De centrale 

vraag is als volgt geformuleerd: Wat is de relatie tussen attitude, ervaren sociale druk en self-

efficacy en onderzoeksmatig leiderschap van schoolleiders in het basisonderwijs? 

Negenenzeventig schoolleiders vulden een vragenlijst in over hun attitude ten aanzien van 

onderzoeksmatig leiderschap, de sociale druk die ze ervaren om onderzoeksmatig leiding te 

geven en hun self-efficacy met betrekking tot onderzoeksmatig leiderschap. Ook werd in de 

vragenlijst gevraagd naar drie aspecten van onderzoeksmatig leiderschap: het hebben van een 

onderzoekende houding, het beheersen van onderzoeksvaardigheden en het vormgeven van een 

onderzoekende cultuur. Self-efficacy met betrekking tot onderzoeksmatig leiderschap blijkt 

samen te hangen met alle drie de aspecten van onderzoeksmatig leiderschap. Het enige sub-

aspect waarmee self-efficacy geen specifieke samenhang liet zien was het stimuleren van de 

onderzoekende houding van leraren. Attitude ten opzichte van onderzoeksmatig leiderschap 

bleek gerelateerd aan twee sub-aspecten van het vormgeven van een onderzoekende cultuur: 

het communiceren van een visie op onderzoeksmatig werken en het stimuleren van de 

onderzoekende houding van leraren. Tussen ervaren sociale druk en onderzoeksmatig 

leiderschap werd geen relatie gevonden. Tussen de drie psychologische factoren (attitude, 

ervaren sociale druk en self-efficacy) zelf, en tussen elke psychologische factor afzonderlijk en 

alle aspecten van onderzoeksmatig leiderschap werd echter wel een sterke positieve correlatie 

gevonden. Dit betekent dat de psychologische factoren self-efficacy, attitude en ervaren sociale 

druk met betrekking tot onderzoeksmatig leiderschap soms geen unieke bijdrage leveren, maar 

desondanks wel een sterke relatie hebben met onderzoeksmatig leiderschap. 

Met deze studie werd ook de rol van verschillende achtergrondkenmerken onderzocht. 

Rekening houdend met de psychologische factoren, blijkt leeftijd gerelateerd te zijn aan twee 

aspecten van onderzoeksmatig leiderschap: schoolleiders in de leeftijdsgroep 51-60 scoorden 

hoger dan anderen op zowel het stimuleren van de onderzoekende houding van leraren, als het 

stimuleren van onderzoeksvaardigheden van leraren. Dit betekent dat de deelnemende 

schoolleiders in de leeftijdsgroep 51-60 hun scholen op een meer onderzoekende manier leiden 

dan jongere leiders, wellicht doordat zij meer ervaring hebben. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de relatie tussen psychologische factoren en het 

onderzoeksmatig werken van leraren. De centrale vraag van dit onderzoek is: Wat is de relatie 

tussen attitude, ervaren sociale druk, self-efficacy en collective efficacy en het onderzoeksmatig 
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werken van leraren in het basisonderwijs in Nederland? De vragenlijst werd ingevuld door 249 

leraren. 

Evenals in hoofdstuk 2, viel self-efficacy met betrekking tot onderzoeksmatig werken 

het meest op. Deze factor bleek gerelateerd aan alle aspecten van onderzoeksmatig werken door 

leraren. Leraren met een sterk gevoel van self-efficacy op het gebied van onderzoeksmatig 

werken hadden een sterk onderzoekende houding, beheersten in hoge mate 

onderzoeksvaardigheden en droegen sterk bij aan het vormgeven van een onderzoekende 

cultuur op zowel school- als klasniveau. Het lijkt erop dat leraren vooral onderzoeksmatig 

werken als ze echt van zichzelf geloven dat zij dat kunnen. Collective efficacy met betrekking 

tot onderzoeksmatig werken bleek samen te hangen met drie deelaspecten van het vormgeven 

van een onderzoekende cultuur: op schoolniveau samenwerken met collega’s en op klasniveau 

het stimuleren van zowel de onderzoekende houding, als de onderzoeksvaardigheden van 

leerlingen. Kennelijk is het geloof en vertrouwen dat leraren hebben in het eigen team op het 

gebied van onderzoeksmatig werken relevant voor het vormgeven van een onderzoekende 

cultuur op zowel school- als klasniveau. In tegenstelling tot self-efficacy met betrekking tot 

onderzoeksmatig werken was er geen relatie tussen collective efficacy en het hebben van een 

onderzoekende houding en het beheersen van onderzoeksvaardigheden. Daarnaast liet deze 

studie zien dat leraren in het basisonderwijs met een sterk positieve attitude ten opzichte van 

onderzoeksmatig werken hoog scoorden op het hebben van een onderzoekende houding. Tussen 

attitude en de andere aspecten van onderzoeksmatig werken werd echter geen directe relatie 

gevonden. Leraren die sterk het gevoel hadden dat anderen van hen verwachten dat zij 

onderzoeksmatig werken (ervaren sociale druk), hadden ook een sterke onderzoekende 

houding. Ervaren sociale druk had echter geen relatie met andere aspecten van het 

onderzoekmatig werken van leraren.  

We onderzochten tevens de rol van verschillende achtergrondkenmerken in relatie tot 

het onderzoeksmatig werken van leraren. Wat opviel was dat leraren in groep 5 de 

onderzoekende houding van leerlingen meer stimuleren dan leraren in andere groepen. Wellicht 

verschillen de lesmethodes per groep op dit gebied, of denken leraren in de groepen 6, 7 en 8 

dat leerlingen onderzoeksvaardigheden al beheersen. 

In de volgende studie, beschreven in hoofdstuk 4, is een mixed-method studie gebruikt 

om de volgende vraag te beantwoorden: Wat is de relatie tussen het onderzoeksmatig werken 

van leraren en de onderzoekende houding van leerlingen? Een onderzoekende houding bij 

leerlingen houdt in dat ze nieuwsgierig en kritisch zijn. Voor dit deel van de studie gebruikten 
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we data van dezelfde 249 leraren als in hoofdstuk 3 en die van 1.104 leerlingen uit de groepen 

5 tot en met 8. Op schoolniveau lieten de resultaten een relatie zien tussen het onderzoeksmatig 

werken van leraren en de nieuwsgierigheid van leerlingen. Hoe hoger leraren scoorden op het 

werken met een onderzoekende houding en het stimuleren van onderzoeksvaardigheden van 

leerlingen, hoe hoger leerlingen op die school scoorden op nieuwsgierigheid. Samenwerken aan 

onderzoek met collega’s, zelf onderzoeksvaardigheden beheersen en een onderzoekende 

houding stimuleren bij leerlingen leken geen effect te hebben op de nieuwsgierigheid van 

leerlingen. Drie psychologische factoren van leraren op het gebied van onderzoekmatig werken 

bleken belangrijk voor de nieuwsgierigheid van leerlingen: (1) een positieve attitude ten 

opzichte van onderzoeksmatig werken, (2) een sterk gevoel van self-efficacy ten opzichte van 

onderzoeksmatig werken en (3) een sterk gevoel van collective efficacy ten opzichte van 

onderzoeksmatig werken.  

Er bleek echter geen enkele relatie tussen de verschillende aspecten van 

onderzoeksmatig werken van leraren en de kritische houding van leerlingen. De casestudie 

daarentegen, liet verschillende manieren zien waarop leraren niet alleen de nieuwsgierigheid, 

maar ook de kritische houding van leerlingen kunnen stimuleren.  

Hoofdstuk 5 beschrijft de belangrijkste uitkomsten van een kwalitatieve casestudie op 

drie basisscholen, gericht op de wisselwerking tussen het onderzoeksmatig werken van 

bestuurders, schoolleiders en leraren. Elk van de drie scholen had zijn eigen redenen om op een 

onderzoeksmatige manier te werken: respectievelijk blijvend willen innoveren om zo tegemoet 

te komen aan de eisen van de veranderende samenleving, de onderzoekende houding van 

leerlingen willen stimuleren en toetsresultaten willen verbeteren. De drie scholen waren 

gesitueerd in verschillende regio’s en verschilden wat betreft hun leerlingpopulatie. Twee 

scholen stonden in kleinere steden in wijken met een gemiddeld inkomen en een gemiddelde 

werkloosheid, terwijl één school in een grote stad stond in een wijk met lage inkomens en een 

hoge werkeloosheid. Deze verschillen maken de uitkomsten van dit onderzoek relevant voor 

verschillende soorten scholen, uit verschillende regio’s en met verschillende redenen om 

onderzoeksmatig te werken. In totaal hebben we dertien verschillende manieren gevonden 

waarop bestuurders het onderzoeksmatig leiderschap van schoolleiders stimuleerden. Zo 

vonden we strategieën als: leerlingresultaten samen bespreken, stimuleren dat schoolleiders 

samenwerken met andere scholen en samen onderzoeksresultaten bespreken, vertrouwen en 

geloven in de ander en openstaan voor nieuwe ideeën met betrekking tot onderzoek. Andersom 

stimuleerden schoolleiders hun bestuurders eveneens tot onderzoeksmatig leiderschap door 
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vertrouwen en geloof in hen te hebben, door kritische vragen te stellen, en door hen bewust te 

maken van zaken die moeten worden onderzocht. 

Ook vonden we vijftien manieren waarop schoolleiders het onderzoeksmatig werken 

van leraren stimuleerden, zoals: modellen van gedrag, betrekken van externe organisaties om 

leraren te ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek, delen van leiderschap met leraren en 

creëren van een veilige omgeving. Leraren stimuleerden het onderzoeksmatig leiderschap van 

hun schoolleiders door kritische vragen te stellen en ook door het modellen van gedrag. 

We kunnen concluderen dat het potentieel voor onderzoeksmatig werken in scholen 

sterk gestimuleerd wordt door top-down initiatieven: van bestuurders naar schoolleiders en van 

schoolleiders naar leraren. Deze studie heeft echter ook laten zien dat er krachtige benaderingen 

zijn waarmee leraren hun schoolleiders en schoolleiders hun bestuurders kunnen stimuleren om 

onderzoeksmatig te werken. 

 

Discussie 

Dit proefschrift levert een aanvulling op de bestaande literatuur over onderzoeksmatig werken. 

Ten eerste doordat het zich niet alleen richt op het gebruik van data in scholen, dat in 

internationale studies wordt benadrukt (e.g. Anderson et al., 2010; Ikemoto & Marsh, 2007; 

Jimerson, 2014; Katz & Dack, 2014; Mandinach, 2012; Schildkamp et al., 2012; Schildkamp 

et al., 2014), maar ook op het belang van een onderzoekende houding, onderzoeksvaardigheden 

en een onderzoekende cultuur in de school (Earl & Katz, 2006; Krüger & Geijsel, 2011). Ten 

tweede levert dit proefschrift een aanvulling op de bestaande literatuur door te focussen op 

psychologische factoren in plaats van op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor deze 

manier van werken. Terwijl kennis en vaardigheden van schoolleiders en leraren met betrekking 

tot onderzoeksmatig werken in diverse studies zijn onderzocht, is er nog maar weinig bekend 

over de relatie hiervan met psychologische factoren (Vanhoof et al., 2014). Ten derde 

onderzochten we niet alleen de mogelijke invloed van bestuurders op schoolleiders en van 

schoolleiders op leraren, maar bestudeerden we ook de invloed van schoolleiders op het 

onderzoeksmatig werken van bestuurders en van leraren op het onderzoeksmatig werken van 

schoolleiders.  

De resultaten van hoofdstuk 2 en 3 bieden nieuwe inzichten in de manier waarop 

psychologische factoren zijn gerelateerd aan de mate waarin en de manier waarop schoolleiders 
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en leraren onderzoeksmatig werken. In ons onderzoek bleek self-efficacy met betrekking tot 

onderzoeksmatig werken een belangrijke rol te spelen bij de mate waarin schoolleiders en 

leraren onderzoeksmatig werken. Dit sluit aan bij resultaten uit eerder onderzoek (Krüger & 

Geijsel, 2011). In aanvulling daarop blijkt uit ons onderzoek dat voor leraren ook collective 

efficacy belangrijk is bij het onderzoeksmatig werken. Blijkbaar hebben schoolleiders en 

leraren een hoge mate van self-efficacy met betrekking tot onderzoeksmatig werken nodig om 

op een onderzoeksmatige manier te werken. Leraren hebben daarnaast ook een sterk gevoel van 

collective efficacy nodig. Uit onderzoek van Vanhoof et al. (2014) kwam naar voren dat voor 

schoolleiders in Vlaanderen met name een positieve attitude ten opzichte van het gebruiken van 

data belangrijk is. Uit de resultaten van ons onderzoek kwam dit minder sterk naar voren. 

Wellicht is de relatie tussen psychologische factoren en onderzoeksmatig werken 

cultuurgebonden, of spelen psychologische factoren een andere rol bij het gebruiken van data, 

dan bij onderzoeksmatig werken. Op basis van eerder onderzoek (Earl & Katz 2006; 

Schildkamp et al., 2013) vermoedden we dat ervaren sociale druk een belangrijke factor zou 

zijn bij het al dan niet onderzoeksmatig werken van schoolleiders en leraren. Ook ervaren 

sociale druk met betrekking tot onderzoeksmatig werken blijkt echter alleen een indirecte relatie 

te hebben met onderzoeksmatig werken.  

Er is niet veel onderzoek naar de manier waarop professionals op verschillende lagen in 

de schoolorganisatie elkaar beïnvloeden als het gaat om onderzoeksmatig werken (Schildkamp 

et al., 2012). Anderson et al. (2010) vonden een viertal strategieën die bestuurders kunnen 

toepassen om schoolleiders te stimuleren in hun onderzoeksmatig leiderschap: voorbeeldgedrag 

vertonen, hoge verwachtingen hebben, interne expertise van professionals in de school benutten 

en faciliteren in tijd, geld en ruimte. Onze studie die is beschreven in hoofdstuk 5 vulde aan tot 

13 verschillende strategieën waarop bestuurders onderzoeksmatig leiderschap stimuleerden. Zij 

doen dit bijvoorbeeld door leerlingresultaten met schoolleiders te bespreken, schoolleiders te 

stimuleren om onderzoeksresultaten met andere schoolleiders te bespreken en open te staan 

voor nieuwe onderzoeksideeën. Daarnaast vonden we 15 strategieën waarop schoolleiders het 

onderzoeksmatig werken van leraren stimuleerden. Jimerson (2014) geeft aan dat schoolleiders 

onderzoeksvaardigheden van leraren moeten stimuleren. We vonden vier manieren waarop 

schoolleiders dat doen, bijvoorbeeld door externen te betrekken en door stapsgewijze instructies 

over onderzoek doen aan te reiken. Omdat we breder keken dan alleen beheersen van 

onderzoeksvaardigheden vonden we daarnaast zes strategieën die gericht waren op het 

stimuleren van de onderzoekende houding van leraren (zoals leraren stimuleren om 
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leerlingresultaten met elkaar te bespreken en voorbeeldgedrag te vertonen). Tot slot vonden we 

nog vijf strategieën waarmee schoolleiders leraren ondersteunden in het onderzoeksmatig 

werken (zoals leiderschap spreiden en een veilige omgeving creëren).  

In hoofdstuk 2 en 3 kwam naar voren dat het belangrijk is om als leidinggevende ook 

aandacht te hebben voor psychologische factoren. Diverse van de genoemde strategieën sluiten 

daar op aan. Schoolleiders die leraren stimuleren om data met elkaar te bespreken bijvoorbeeld, 

kunnen met deze aanpak de collective efficacy van hun leraren stimuleren. Bestuurders 

(respectievelijk schoolleiders) die een visie op onderzoeksmatig werken communiceren, 

zouden daarmee een positieve attitude van schoolleiders (respectievelijk leraren) ten opzichte 

van onderzoeksmatig werken kunnen stimuleren. En bestuurders (schoolleiders) die eisen 

stellen op dit gebied, zouden daarmee de sociale druk die door schoolleiders (leraren) wordt 

ervaren kunnen verhogen. 

Geen enkel onderzoek tot nu toe bestudeerde de mogelijke invloed van leraren op het 

onderzoeksmatig werken van schoolleiders, of van schoolleiders op het onderzoeksmatig 

werken van bestuurders. De bijdrage van dit proefschrift aan de bestaande onderzoeksliteratuur 

is dat dit onderzoek het inzicht vergroot in de wisselwerking tussen bestuurders, schoolleiders 

en leraren ten aanzien van onderzoeksmatig werken. We vonden dat het potentieel voor 

onderzoeksmatig werken in scholen sterk top-down gestimuleerd wordt: van bestuur naar 

schoolleiders en van schoolleiders naar leraren. We vonden echter ook verschillende 

voorbeelden van invloed de andere kant op: van leraren naar schoolleiders en van schoolleiders 

naar bestuurders. Schoolleiders en leraren stelden bijvoorbeeld kritische vragen aan 

respectievelijk bestuurders en schoolleiders. Leraren toonden voorbeeldgedrag en schoolleiders 

maakten bestuurders bewust van zaken die onderzocht dienen te worden. Het gegeven dat de 

wisselwerking tussen professionals op verschillende lagen in de school van invloed is op het 

onderzoeksmatig werken is een belangrijk inzicht voor het stimuleren van onderzoeksmatig 

werken in scholen.  

We waren ook geïnteresseerd in de invloed van het onderzoeksmatig werken van leraren 

op de nieuwsgierigheid en kritische houding van leerlingen. Een meta-analyse van Furtak et al. 

(2012) wees op een verband tussen onderzoeksmatig werken in de klas en verbeterde 

leerresultaten van leerlingen. Er is echter niet eerder onderzoek gedaan naar de vraag of het 

onderzoeksmatig werken van leraren ook invloed heeft op de onderzoekende houding van 

leerlingen (nieuwsgierig en kritisch zijn). Dit onderzoek liet zien dat leraren de 

nieuwsgierigheid van leerlingen op verschillende manieren beïnvloeden, bijvoorbeeld door zelf 
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te werken met een onderzoekende houding, of door het stimuleren van onderzoeksvaardigheden 

van leerlingen. Geen enkel aspect van het onderzoeksmatig werken van leraren in de school of 

van de psychologische factoren die daarmee samenhangen, bleek echter een effect te hebben 

op de kritische houding van leerlingen in de school. Leraren die de onderzoekende houding van 

leerlingen stimuleren, bevorderen hiermee kennelijk vooral de nieuwsgierigheid van leerlingen 

en minder het kritisch denken. Aan de andere kant liet de casestudie zien dat in een school waar 

leraren sterk gericht waren op het stimuleren van de onderzoekende houding van leerlingen, de 

leerlingen zowel nieuwsgieriger als kritischer waren. De reden voor het verschil kan te maken 

hebben met de wijze waarop de informatie verzameld is: kwantitatief met een vragenlijst dan 

wel kwalitatief door middel van observaties en interviews. In het kwalitatieve onderzoek kon 

meer doorgevraagd en uitgediept worden. 

 

Beperkingen en aanbevelingen voor toekomstige studies 

Een eerste beperking van dit onderzoek is dat slechts een klein aantal van de uitgenodigde 

schoolbesturen met hun scholen aan het onderzoek heeft deelgenomen. In toekomstig 

onderzoek is het wellicht een betere optie om schoolleiders uit te nodigen om deel te nemen 

met hun bestuurders, in plaats van schoolbesturen uit te nodigen om deel te nemen met hun 

scholen.  

Een tweede beperking van dit onderzoek betreft het feit dat zelfrapportages zijn gebruikt 

(zie bijvoorbeeld Schwartz, 1999). Zelfrapportages weerspiegelen de eigen perceptie van de 

deelnemers. Het nadeel hierbij is dat mensen geneigd zijn om sociaal wenselijk te antwoorden 

(zie bijvoorbeeld Batista-Foguet et al., 2014). Het gebruik van complementair kwalitatief 

onderzoek heeft eraan bijgedragen dat meer inzicht is verkregen in de wijze waarop bestuurders, 

schoolleiders en leraren onderzoeksmatig werken daadwerkelijk vormgeven. Uitgebreider 

kwalitatief onderzoek, op meerdere scholen zou hier nog meer inzicht in kunnen bieden. 

De studie die is beschreven in hoofdstuk 4 is gericht op het stimuleren van de 

nieuwsgierigheid en de kritische houding van leerlingen. De derde beperking heeft betrekking 

op het feit dat we zowel de data van de leraren als die van de leerlingen moesten aggregeren op 

schoolniveau. De reden hiervoor was dat sommige leraren in meer dan een klas lesgaven en 

sommige leerlingen meer dan een leraar hadden en er geen duidelijke relatie gelegd kon worden 

tussen leraren en leerlingen individueel. Dit betekent dat er geen directe link gelegd kan worden 
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tussen leraren en leerlingen. Aangezien in het Nederlandse onderwijs veel gewerkt wordt in 

duobanen waarbij meerdere leraren samen een groep hebben is het lastig om dit te voorkomen. 

Op basis van de resultaten van deze studie kunnen diverse andere suggesties voor 

toekomstig onderzoek gedaan worden. Toekomstig onderzoek zou duidelijk kunnen maken of 

leraren en leerlingen elkaar wederzijds beïnvloeden op het gebied van onderzoeksmatig werken. 

Wellicht hebben niet alleen leraren invloed op de onderzoekende houding van leerlingen, maar 

hebben leerlingen ook invloed op het onderzoeksmatig werken van leraren. 

De drie scholen die in hoofdstuk 5 werden beschreven hadden verschillende redenen om 

onderzoeksmatig te werken. Het is de vraag of hun redenen representatief zijn voor andere 

scholen, of dat er nog andere redenen bestaan waarom scholen op deze manier werken. Meer te 

weten komen over dergelijke redenen en achterliggende visies en deze beschrijven kan ervoor 

zorgen dat meer scholen zich herkennen in de geschetste verhalen waardoor zij gestimuleerd 

worden om deze voorbeelden te volgen.  

Een laatste suggestie voor toekomstig onderzoek is om actieonderzoek in te zetten 

waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe aanpakken om het onderzoeksmatig werken op 

scholen te stimuleren. Op deze wijze kunnen de strategieën voor het stimuleren van 

onderzoeksmatig werken die in hoofdstuk 5 zijn beschreven, aangevuld en verder uitgediept 

worden.  

 

Implicaties voor praktijk en beleid 

Vanuit praktisch oogpunt zijn onze bevindingen niet alleen direct relevant voor bestuurders en 

schoolleiders die onderzoeksmatig werken willen stimuleren in hun scholen, maar ook voor de 

opleiders van schoolleiders en leraren en voor ontwikkelaars van initiatieven voor professionele 

ontwikkeling op dit terrein. Onze bevindingen bevestigen de conclusies van Vanhoof et al. 

(2014), dat als we het onderzoeksmatig werken van leraren willen verhogen, het niet genoeg is 

om alleen te werken aan kennis en vaardigheden met betrekking tot het gebruiken van data. We 

moeten ook de self-efficacy en collective efficacy van professionals versterken, evenals hun 

positieve attitude ten aanzien van onderzoeksmatig werken. Bovendien blijkt dat externe sociale 

druk ook helpt. Self-efficacy en collective efficacy kan worden versterkt door samen te werken 

in peer groups, door te praten over de eigen en elkaars capaciteiten en ieders sterke punten, en 

het geven van positieve feedback. Om een positieve attitude te bevorderen en leraren en 
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schoolleiders sociale druk met betrekking tot onderzoeksmatig werken te laten ervaren, kunnen 

de voordelen van onderzoeksmatig werken voor de kwaliteit van het onderwijs benadrukt 

worden door bestuurders, schoolleiders en opleiders van schoolleiders en leraren. 

Om de nieuwsgierigheid van leerlingen te bevorderen, kunnen leraren een 

onderzoekende cultuur in de klas creëren. Hoofdstuk 4 laat verschillende manieren zien waarop 

leraren de nieuwsgierigheid en het kritisch denken van leerlingen kunnen stimuleren. Leraren 

kunnen leerlingen bijvoorbeeld leren werken met leer- en onderzoeksvragen, openstaan voor 

ideeën en onderzoeksvragen van leerlingen en onderzoek faciliteren door middel van het 

verstrekken van onderzoeksmaterialen en het inzetten van werkvormen waarbij leerlingen 

kunnen samenwerken in kleine groepen. Lerarenopleiders kunnen deze benaderingen gebruiken 

in hun eigen didactische aanpak om zo model te staan voor aankomende leraren. 

De studie die is beschreven in hoofdstuk 5 laat zien dat, als we onderwijsprofessionals 

willen stimuleren om meer onderzoeksmatig te werken, er een uitdaging ligt voor bestuurders 

en schoolleiders om hun visie op onderzoeksmatig werken helder te formuleren. Daarnaast 

kunnen bestuurders hun schoolleiders en schoolleiders hun leraren meer betrekken bij hun eigen 

op data gebaseerde besluitvorming. Niet alleen als het gaat om leerlingresultaten, maar ook als 

het gaat om beslissingen op schoolniveau en bijvoorbeeld het ontwikkelen en vormgeven van 

beleid. 

Wanneer nationale beleidsmakers het onderzoeksmatig werken in basisscholen willen 

stimuleren, moeten zij zich niet alleen richten op het gebruiken van toetsresultaten in scholen, 

maar op het bredere spectrum van onderzoeksmatig werken, inclusief het hebben van een 

onderzoekende houding en het vormgeven van een onderzoeksmatige cultuur in de school. 

Opleiders van schoolleiders en leraren kunnen aandacht besteden aan interventies om 

onderzoeksmatig werken in de schoolorganisatie, niet alleen top-down, maar ook bottom-up te 

stimuleren. 
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Dankwoord 

 

De eerste die mij op het idee zette om überhaupt aan promotieonderzoek te beginnen was Ron 

de Bakker, opleidingsmanager van het Marnix Onderwijscentrum. “Maar denk eraan: het is wel 

monnikenwerk!” waarschuwde jij me nog. En dat was het af en toe zeker! Dank je wel Ron, dat 

jij dit in mij zag, nog voordat ik dat zelf deed, mij op dit spoor hebt gezet en me altijd hebt 

ondersteund om door te gaan. Ik waardeer het enorm dat de Marnix Academie mij de 

mogelijkheid heeft geboden om twee dagen per week te besteden aan dit onderzoek.  

In de kenniskring Leiderschap in het onderwijs van Penta Nova, met Meta Krüger als 

lector, kreeg het eerste idee van promotieonderzoek doen verder vorm. Meta, dank je wel dat 

je mijn copromotor hebt willen zijn. Dank voor je vertrouwen, je stimulans en je ondersteuning. 

Ik kon bij je terecht met grote en kleine vragen. We hebben heel wat keren om de tafel gezeten 

in Utrecht en Amsterdam en zaken doorgesproken. Je kon me pittige feedback geven, maar was 

ook enorm positief en enthousiast wanneer ik dan weer zaken had aangepast en verder was 

gekomen in mijn onderzoek.  

Met mijn promotor Monique Volman ben ik van begin tot eind heel erg blij geweest. 

Monique, je hebt me het vertrouwen gegeven om dit als buitenpromovendus te kunnen doen. 

We hebben, samen met de andere begeleiders, vele gesprekken gevoerd op jouw kamer op de 

UvA. Je zorgde ervoor dat ik sterker in mijn onderzoek kwam te staan, mijn stukken sterker 

onderbouwde en steeds weer verder aanscherpte. Dank je wel voor jouw betrokkenheid.  

Bonne Zijlstra, sloot zich als copromotor aan bij mijn onderzoek. Bonne, jouw 

methodologische ondersteuning heeft me grote stappen vooruit geholpen. Jij hielp me met 

ingewikkelde analyses, maar liet het me ook gewoon zelf uitvogelen wanneer je dacht dat ik 

dat wel kon. 

De leden van de kenniskring waren als een klankbord waar ik terecht kon met mijn 

vragen, mijn frustraties en mijn successen. De congressen die we samen mochten bezoeken in 

Istanbul, IJsland en Canada waren hoogtepunten waarin we elkaar goed hebben leren kennen. 

In het bijzonder wil ik twee leden van de kenniskring noemen. Allereerst Judith Amels, die 

onvermoeibaar vele uren met mij achter de computer in een kleine ruimte op de Marnix zat om 

samen interviews te labelen, een codeboom te maken en begrippen nader te definiëren. Ten 

tweede Gerlo Teunis, bij wie ik op zijn scholen en bij zijn bestuur een pilot uit mocht voeren 

om mijn vragenlijsten aan te scherpen. 
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Uiteraard wil ik ook al die bestuurders, schoolleiders, leraren en leerlingen bedanken 

die mee hebben gedaan aan mijn onderzoek. Wat heb ik vaak gehoord dat we in het onderwijs 

onderzoeksmoe raken, dat er zo veel enquêtes binnenkomen en verzoeken om deel te nemen 

aan weer een onderzoek. Dat het tijd en energie kost die jullie liever in andere zaken steken. 

Wat geweldig dat jullie de waarde van mijn onderzoek hebben ingezien en hier een bijdrage 

aan hebben willen leveren! 

In de eerste jaren van mijn onderzoek was het mijn vader die als critical friend met me 

meelas. Als leek in het onderwijs zette hij vraagtekens bij zaken die voor mij zo 

vanzelfsprekend waren. Hij haalde toch nog een laatste taal- of spelfout uit teksten die ik al 

honderd keer had doorgenomen. Wat is het ongelooflijk jammer dat hij niet bij mijn promotie 

kan zijn. Wat zou hij trots geweest zijn… Lieve mam, dank je wel dat jij en papa mij altijd 

hebben gestimuleerd om door te leren en verder te komen en dat jullie me het 

doorzettingsvermogen hebben meegegeven waardoor hier nu mijn proefschrift ligt. 

Tot slot wil ik mijn gezin bedanken. Lieve Niels, Jesse en Cherelle, jullie hebben mij 

regelmatig moeten missen als ik weer eens achter de computer kroop. Toch heb ik van jullie 

steeds alle ruimte gekregen om dit onderzoek te doen en af te ronden. Zonder jullie steun had 

ik dit nooit kunnen doen. Dank je wel, jullie zijn geweldig! 

 

 




