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Daartoe zijn de resultaten van alle SLOA-projecten in drie publicaties
gebundeld. Publicatie 2 en 3 vatten samen wat de projecten aan kennis en
instrumenten hebben opgeleverd op de terreinen van ‘talentontwikkeling’ en
‘professionalisering van docenten’. Voor u ligt publicatie 1; hierin staat het
proces van samenwerking tussen scholen en onderzoekers centraal. Hoe kun
je als school de samenwerking met externe partijen vormgeven? Wat kan de
samenwerking met onderzoekers bijdragen aan schoolontwikkeling? Welke rol
speelt de schoolleider daarin?

•

Drie jaar lang werkten scholen, onderzoekers en adviseurs aan in totaal dertig
projecten gericht op onderwijsvernieuwing. Steeds was een onderzoeksvraag
van de school het uitgangspunt. De opbrengsten kwamen de projectscholen ten
goede: bijvoorbeeld doordat zij een beter gefundeerd besluit konden nemen
over hun vernieuwing of doordat het doen van praktijkgericht onderzoek een
stimulans was voor de onderzoekende en lerende cultuur op school. Maar het
was uitdrukkelijk de bedoeling dat ook collega-scholen met de opbrengsten
hun voordeel zouden kunnen doen.

Werken op dezelfde golflengte

Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om
beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de
onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De
ontwikkel- en onderzoeksprojecten uit de SLOA-regeling van de VO-raad
brengen hier verandering in.
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Voorwoord
In de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs komen tal van kwesties naar boven die om
nadere overdenking vragen. Vragen op het niveau van de les: kan ik deze oefening het best in
tweetallen laten uitvoeren, of toch individueel? Hoe kan ik leerlingen woordjes laten oefenen met
de computer? Vragen op het niveau van het team: hoe geven we vorm aan nieuwe exameneisen?
Kunnen we gezamenlijk iets doen aan de schijnbare desinteresse in klas 3B? En op het niveau van
de hele school: hoe spelen we in op de eis van meer gedifferentieerd onderwijs? Wat levert het op
als we collectief overgaan op iPads voor leerlingen?
Voor veel vragen kan een gesprek met collega’s of een duik in de beschikbare literatuur al
resulteren in een andere aanpak die beter werkt. Soms ontstaat evenwel twijfel: gaat het nu echt
beter of verbeeld ik me dat maar omdat we er al veel energie in hebben gestopt? Ook kunnen
de vragen zodanig nieuw zijn, dat gesprekken en literatuur geen antwoord bieden. Bepaalde
veranderingen zijn bovendien zo ingrijpend dat je toch wel zeker wilt weten dat die van waarde
zijn voordat je er met de hele school aan begint.
In dergelijke gevallen is een meer systematische beantwoording van de vraag geboden. Niet altijd
zijn docenten en andere schoolmedewerkers hiervoor de aangewezen personen. Het ontbreekt hen
soms aan expertise of tijd. Medewerking van derden kan uitkomst bieden. Dit geeft bovendien
meer distantie en zekerheid over de kwaliteit van het resultaat. Een gang naar universiteiten,
hogescholen, onderzoeksbureaus en/of ondersteuningsinstellingen zoals de Landelijke
Pedagogische Centra, ligt dan voor de hand. De hier beschreven projecten zijn daar voorbeelden
van.
Kloof tussen onderwijs en onderzoek?
Het is niet vanzelfsprekend dat scholen contact zoeken met onderzoeksinstellingen. Er wordt
een kloof ervaren tussen onderwijsonderzoek en –praktijk, zo is onder andere beschreven door
Broekkamp en Van Hout-Wolters.1 Evenmin moeten de verschillen in visie en aanpak tussen
onderzoekers en onderwijsgevenden worden gebagatelliseerd. Het streven naar een zodanige
onderzoeksopzet dat geldige uitspraken worden verkregen en het streven naar een goede bijdrage
aan de ontplooiing van kinderen vereisen nu eenmaal heel andere houdingen, inzichten en
vaardigheden.
Dat alles neemt niet weg dat de combinatie buitengewoon waardevol kan zijn: praktijkgericht
onderzoek kan leiden tot systematisch onderbouwde vernieuwingen binnen school en ook tot een
professionelere cultuur binnen scholen (zie bijvoorbeeld de recente publicatie van Ros e.a.2).
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Niet vanzelf
Dit betekent niet dat onderzoek vanzelfsprekend leidt tot goede resultaten zoals beter onderwijs.
Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk (van een meer sturende rol vanuit de school,
via gezamenlijke sturing naar meer sturing vanuit de onderzoeker) die elk hun eigen kenmerken,
valkuilen en mogelijkheden kennen. In deze publicatie wordt aan de hand van dertig voorbeelden
aangegeven wat belangrijke voorwaarden zijn voor een project met daadwerkelijke impact in de
school. De rollen die de schoolleider wil en kan spelen, zijn bijvoorbeeld cruciaal.
Verder komt aan de orde welke doelen nog meer kunnen worden bereikt: denk aan opbrengsten
van het onderzoeksproces en in het bijzonder de professionalisering van docenten op het terrein
van onderzoek.
Verder reikende perspectieven
Deze publicatie gaat over dertig projecten die in scholen van voortgezet onderwijs zijn uitgevoerd
om tot specifieke verbeteringen te komen. Ze bieden perspectief op drie verder reikende
ontwikkelingen.
In de eerste plaats zien we dat scholen en schoolleiders door de projecten de waarde van
onderzoeksmatig werken zijn gaan onderkennen; niet alleen voor de projecten, maar voor de
hele school. De ontwikkeling van de school tot professionele leergemeenschap komt in beeld. De
onderzoeksmatige aanpak blijft niet beperkt tot een enkel project, maar wordt onderdeel van de
cultuur. Dat maakt het gemakkelijker om de resultaten te laten beklijven en nieuwe projecten aan
te gaan.
In de tweede plaats zien we voorbeelden waarin het schoolleiders, docenten, onderzoekers en
adviseurs kennelijk is gelukt om ‘op dezelfde golflengte’ te komen. Dit sluit goed aan bij de
gedachte dat het in elk geval voor lerarenopleidingen, maar ook voor onderwijsonderzoekers
in het algemeen vruchtbaar is om met scholen meer structurele verbanden aan te gaan. Een
samenhangende aanpak van gezamenlijk opleiden, onderzoeken en onderwijs vernieuwen
biedt een meer structurele inbedding voor projecten zoals deze en kan ook leiden tot een
uitdagender en daarmee aantrekkelijker werkklimaat binnen de scholen, lerarenopleidingen en
onderzoeksinstituten.
Ten slotte verdienen de resultaten van de onderzoeken aandacht. Het zou aantrekkelijk zijn als
andere scholen van de opgedane ervaringen kunnen profiteren. Daar zitten haken en ogen aan (de
context van de school kan bepalend zijn voor het resultaat; andere scholen kunnen lijden onder
het ‘not invented here’-syndroom), maar een mooi startpunt vormt het wel. Wat de samenwerking
aan resultaten heeft opgeleverd op het gebied van talentontwikkeling van leerlingen en de
professionalisering van docenten, komt ter sprake in de andere twee slotpublicaties.
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Stand van het denken
We zien in Nederland een verheugende continuering en zelfs toename van projecten waarin
onderzoek schoolontwikkeling bevordert. De hier besproken projecten zijn daar goede
voorbeelden van. Maar ook binnen academische opleidingsscholen is sprake van een combinatie
van onderzoek en schoolontwikkeling (dikwijls bovendien gekoppeld aan het opleiden van
docenten) en daarnaast vinden onderzoekers en scholen elkaar op andere wijzen. Het Nationaal
Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft hiervoor vanaf 2014 structureel middelen beschikbaar.
Ook vanuit dit perspectief is het waardevol dat er nu resultaten zijn van een overkoepelend
onderzoek naar dit soort projecten. De lessen hieruit kunnen worden gebruikt voor de inrichting
van nieuwe projecten en voor een meer structurele aanpak van onderzoek in scholen. Last but not
least geeft deze publicatie de actuele stand van het denken over dit soort projecten weer.
Kortom: wilt u aan de slag met activiteiten waarin onderzoek moet leiden tot
onderwijsontwikkeling, lees dan eerst deze publicatie.
Jelle Kaldewaij
Directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
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1.	Onderzoek in de school
“Uit het onderzoek willen we als school informatie halen waardoor we het
onderwijs aan onze leerlingen kunnen verbeteren. De samenwerking met de
onderzoekers is een middel om dat doel te bereiken.” - schoolleiders over het
onderzoek in een SLOA-project.

Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun
eigen onderwijspraktijk. Denk aan een docent die de effecten van haar leesonderwijs onderzoekt
door toetsresultaten van leerlingen te analyseren. Of een schoolleider die onderzoekt of de
training didactische vaardigheden die hij zijn team aanbiedt, wel echt bijdraagt aan beter
onderwijs. Dit praktijkgerichte onderzoek kan vele vormen aannemen en tot veelsoortige
inzichten en resultaten leiden. Inmiddels wordt breed erkend dat praktijkgericht onderzoek
op scholen een impuls voor schoolontwikkeling kan zijn, omdat het kan leiden tot een meer
onderzoekende en lerende cultuur.
Helaas blijven de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek vaak beperkt tot de school
in kwestie; ze dringen maar zelden door tot collega-scholen. Bij de ontwikkel- en
onderzoeksprojecten die op scholen zijn uitgevoerd in het kader van de SLOA-regeling van de
VO-raad, was dat uitdrukkelijk wel de bedoeling.
In elk SLOA-project zat een ontwikkeldeel, gericht op onderwijsvernieuwing. Aan dit
ontwikkeldeel was onderzoek gekoppeld om de vernieuwing te verantwoorden, onderbouwen
en evalueren. Het proces waarin verantwoorden, onderbouwen en evalueren meer tot de
gebruikelijke gang van zaken op school gaat horen, noemen we schoolontwikkeling. Het proces
waarin gegevens uit alle projecten worden verzameld en over de scholen heen worden vergeleken,
noemen we kennisontwikkeling.
Elk SLOA-project diende te resulteren in schoolontwikkeling én kennisontwikkeling. Enerzijds
moesten de opbrengsten de scholen zelf ten goede komen; bijvoorbeeld doordat zij een beter
gefundeerd besluit konden nemen over een vernieuwing (doorgaan, stopzetten of aanpassen?)
en doordat het project het ontstaan van een onderzoekende en lerende cultuur stimuleerde.
Anderzijds moesten de opbrengsten bijdragen aan een kennisbasis voor de hele sector, zodat ook
niet-deelnemende scholen van de inzichten zouden kunnen profiteren.
Tussen 1 september 2010 en 1 september 2013 zijn dertig ontwikkel- en onderzoeksprojecten
uitgevoerd. Steeds was de onderzoeksvraag van de school het uitgangspunt. De kosten van het
ontwikkeldeel (veelal een onderwijsvernieuwing) moesten de scholen zelf dragen, maar voor het
onderzoek ontvingen ze subsidie.
De resultaten van al deze projecten zijn gebundeld in drie publicaties. Publicatie 2 en 3 vatten
samen wat de projecten aan kennis en instrumenten hebben opgeleverd op de terreinen van
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‘talentontwikkeling’ en ‘professionalisering van docenten’. Voor u ligt publicatie 1; hierin staat
het proces van samenwerking tussen scholen en onderzoekers centraal. Hoe kun je als school de
samenwerking met externe partijen vormgeven? Wat kan de samenwerking met onderzoekers
bijdragen aan schoolontwikkeling? Welke rol speelt de schoolleider daarin?
Als scholen en onderzoekers samenwerken in ontwikkel- en onderzoeksprojecten, zullen
ideeën, ambities, belangen en werkwijzen moeten worden afgestemd. Aan de SLOA-projecten
namen mensen uit de onderwijspraktijk deel, onderzoekers van universiteiten, hogescholen en
onderzoeksbureaus, en adviseurs van onderwijsadviesbureaus. Zij moesten zoeken naar een
golflengte waarop zij elkaar konden vinden, bij aanvang en gaandeweg steeds opnieuw. De
samenwerking vroeg soms om een andere taakinvulling en -verdeling. Schoolleiders moesten
bijvoorbeeld draagvlak creëren voor de afname van een vragenlijst, docenten analyseerden
gegevens uit hun eigen onderwijspraktijk. Onderzoekers raakten nauwer betrokken bij
vernieuwingen dan gewoonlijk, en adviseurs gingen meedenken over onderzoek. Maar
uiteindelijk leidde dat vaak tot een beter begrip van elkaars kijk op onderzoek en onderwijs en
tot het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. De titel van deze publicatie, ‘Werken
op dezelfde golflengte’, verwijst naar de zoektocht van schoolleiders, docenten, onderzoekers en
adviseurs naar een goede manier van samenwerking.
In hoofdstuk 2, 3 en 4 van deze publicatie beschrijven we hoe de samenwerking in de SLOAprojecten vorm heeft gekregen. We bespreken voorwaarden voor succesvolle samenwerking,
we gaan in op de verschillende samenwerkingsvormen die zijn ontstaan en we beschrijven per
samenwerkingsvorm een voorbeeld. Deze hoofdstukken zijn mede gebaseerd op informatie die
tijdens de uitvoering van de projecten is verzameld (zie kader). In hoofdstuk 5 bespreken we wat
de samenwerking met onderzoekers de scholen heeft opgeleverd: welke soorten opbrengsten zijn
er behaald? Hoofdstuk 6 gaat over de rol van de schoolleider. In hoofdstuk 7 blikken we terug op
de samenwerking in de SLOA-projecten en beschrijven we succesfactoren voor het samenwerken
aan onderzoek in de school.

12

1. Onderzoek in de school

SLOA
De afkorting SLOA staat voor Subsidiëring Landelijke
Onderwijsondersteunende Activiteiten. Naar aanleiding van de evaluatie
van de gelijknamige wet in 2006 is besloten dat een gedeelte van de SLOAmiddelen vanaf 2009 niet meer zou worden toegekend aan de Landelijke
Pedagogische Centra voor de uitvoering van Research & Developmentprojecten. Om deze middelen meer ten goede te laten komen aan de scholen,
hebben de sectorraden van PO en VO de middelen ontvangen en via een
regeling verdeeld over scholen.

Overkoepelend onderzoek
In opdracht van de VO-raad is gedurende de SLOA-regeling overkoepelend
onderzoek gedaan. Dit had een tweeledig doel: het borgen van kennis en
expertise over samenwerking tussen scholen en onderzoekers in praktijkgericht
onderzoek (publicatie 1) en het integreren en borgen van de opgedane kennis
over de onderzoeksthema’s ‘talentontwikkeling’ en ‘professionalisering van
docenten’ (publicatie 2 en 3). Bij de start, halverwege en aan het eind zijn
interviews gehouden met docenten, schoolleiders, adviseurs en onderzoekers.
Ook is drie keer een vragenlijst afgenomen. Tot slot vormden de tussen- en
eindrapportages en andere documentatie van de scholen over de SLOAprojecten een belangrijke bron voor het overkoepelend onderzoek.
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samenwerken: drie
aandachtspunten
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2.	Succesvol
samenwerken: drie
aandachtspunten
Voor een succesvolle samenwerking tussen scholen en onderzoekers zijn drie
vragen belangrijk: welke belangen zijn in het spel, hoe worden de taken verdeeld
en hoe is de communicatie geregeld?
2.1	
Vooraf: de context
Lange tijd ging het contact tussen scholen en onderzoekers vooral over informatieverstrekking:
onderzoekers vroegen de scholen gegevens te leveren voor het beantwoorden van
onderzoeksvragen. Die vragen waren niet door de scholen geformuleerd, maar ingegeven door
algemene beleidsproblemen of wetenschappelijke vraagstukken.
Geleidelijk komt hier echter verandering in. Meer en meer scholen kiezen zelf voor onderzoek, in
samenwerking met onderzoeksinstituten, over vragen die leven in hun onderwijspraktijk. “Met
de informatie die het onderzoek oplevert, kun je aan de slag om iets op te lossen of iets te verbeteren”,
zei een van de schoolleiders uit de SLOA-projecten. Zo ontstaat er, naast onderzoek naar scholen,
langzamerhand een praktijk van onderzoek door scholen en met scholen.3,4,5
Deze verandering is onder andere het gevolg van deregulering en decentralisatie van het
onderwijsbeleid. Scholen kregen meer autonomie en daarmee groeide voor hen de noodzaak
om systematisch aan kwaliteitszorg te werken, inzicht te hebben in wat ze bereiken, en zelf
onderzoek te doen naar kwaliteitsverbetering. Ook de Inspectie vraagt tegenwoordig dat scholen
systematisch en doelgericht toewerken naar betere prestaties. Dit ‘opbrengstgericht werken’
vereist onderzoeksmatig denken en werken. Een bijkomende ontwikkeling is dat steeds meer
scholen werken aan datagestuurde besluitvorming. Daarin ligt de nadruk op het verzamelen en
interpreteren van beschikbare schoolgegevens door schoolleiders en docenten.6 Ook subsidies
zoals de SLOA-middelen stimuleren dat scholen een samenwerking met onderzoekers aangaan.
Verdere impulsen gaan uit van de academische opleidingsscholen en van het toenemende aantal
leraren dat een hbo- of universitaire masteropleiding volgt. Steeds meer docenten (al of niet in
opleiding) doen onderzoek voor hun eigen professionele ontwikkeling; zij reflecteren, stellen
vragen, en ontwikkelen een kritische blik 7. Het gevolg is dat in meer en meer scholen de kennis
en ervaring aanwezig is die nodig is om gegevens te analyseren en interpreteren.
Natuurlijk is het onderzoeksmatig werken op scholen op zichzelf óók onderwerp van onderzoek.
Zo blijkt uit de literatuur dat onderzoek en datagestuurde besluitvorming worden gezien als
manieren om vernieuwingen in de school te onderbouwen.8,9 In de woorden van een schoolleider
17

uit de SLOA-projecten: “Door onderzoek te doen naar je onderwijs, kun je verbeteringen
verduurzamen.” Ander onderzoek stelt dat onderzoek en datagestuurde besluitvorming het
functioneren van professionele leergemeenschappen bevorderen 10,11,12 en meer in het algemeen
een onderzoekende cultuur creëren.13 De basis daarvoor ligt in de onderzoekende houding
van docenten en schoolleiding: een open en kritische blik op het onderwijs, de rol van leraren
en de schoolorganisatie; vragen stellen naar het hoe, waarom en waartoe; en de vaardigheid
om processen in school te evalueren en zo te zorgen voor systematische reflectie op het eigen
handelen en achterliggende doelen en idealen.14,15
Belangrijk voor de SLOA-projecten zijn de punten die in de literatuur naar voren komen als
sleutelfactoren voor een succesvolle samenwerking tussen scholen en onderzoekers. In grote lijnen
gaat het om drie aandachtspunten: welke belangen zijn er in het spel? Wie krijgt welke taken
in de samenwerking? Hoe wordt de communicatie georganiseerd?16,17,18 We bespreken deze drie
punten afzonderlijk en laten zien welke keuzes er in de SLOA-projecten zijn gemaakt.

2.2	Aandachtspunt 1: welke belangen zijn in het spel?
Het uitgangspunt van de SLOA-projecten was dat de vragen, belangen en behoeften van de
school voorop moesten staan. Daarom werden de financiële middelen aan de scholen toegekend;
zij bepaalden of en zo ja, met wie ze wilden samenwerken.
De scholen kozen veelal voor samenwerking met externe experts om hun vraag op
een verantwoorde manier beantwoord te krijgen. Ook hoopten ze dat de experts
ondersteuning konden bieden bij schoolontwikkeling (bijvoorbeeld door mee te denken
over onderwijsverbetering) en de professionele ontwikkeling van docenten (bijvoorbeeld
door in trainingen aandacht te schenken aan didactische vaardigheden, het aanleren
van onderzoeksvaardigheden en het creëren van een onderzoekende houding). Sommige
projectleiders vonden het belangrijk dat er een ‘betrokken buitenstaander’ in de school kwam
meekijken: “vreemde ogen dwingen”.
Onderzoekers die graag intensief wilden samenwerken met scholen, gaven bijvoorbeeld aan dat
ze het belangrijk vinden om bezig te zijn met praktijkrelevante vragen. Bij vijfentwintig van de
dertig SLOA-projecten zeiden de externe onderzoekers of adviseurs volledig te werken vanuit
de vraag van de school. Deze onderzoeken waren primair gericht op het ondersteunen van de
onderwijspraktijk; de bijdrage die ze leverden aan de wetenschappelijke kennisbasis was van
secundair belang. Dit vroeg van de onderzoekers een andere houding dan gewoonlijk: zij moesten
de ontwikkelingen in de school volgen. Een bijkomend voordeel van het nauwe contact was voor
hen wel dat bepaalde gegevens beter toegankelijk werden, zoals leerlinggegevens voor onderzoek
naar leerprestaties.
Bij de overige projecten, vijf van de dertig dus, had de externe partij expliciet ook eigen redenen
voor de samenwerking. De onderzoeker of adviseur wilde bijvoorbeeld wetenschappelijke
kennis voortbrengen (naast informatie voor de school) of had commerciële belangen (zoals
een meetinstrument verkopen of de naam van de organisatie aan de onderzochte werkwijze
18
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verbinden). Soms was de dataverzameling dan onderdeel van een groter onderzoeksproject. Bij
de SLOA-projecten waarbij de externe partij expliciet eigen belangen meenam, hebben we gezien
dat het extra belangrijk is om met elkaar te communiceren over de doelen van het project en om
afspraken te maken over hoe de resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld aan de
school.

2.3	Aandachtspunt 2: wie krijgt welke taken in de samenwerking?
De competenties van externe onderzoekers zijn anders dan de competenties van docenten
of schoolleiders. Zeker bij de start van de samenwerking kan dat wennen zijn. De externe
onderzoekers kijken op een andere manier naar schoolzaken en spreken er in andere
bewoordingen over. Zij hebben specialistische kennis en vaardigheden over de opzet van
onderzoek, over het ontwikkelen en gebruiken van onderzoeksinstrumenten en over het
analyseren van gegevens en ze hebben (toegang tot) inhoudelijke kennis. De expertise op school
ligt juist in kennis van zaken in de schoolspecifieke context. Docenten en schoolleiders kennen
hun schoolpraktijk, weten welke vragen en problemen er spelen en waar de kracht ligt van de
medewerkers.
Vanwege deze verschillen is het belangrijk afspraken te maken over de rol- en taakverdeling: wie
geeft sturing aan de onderwijsontwikkeling, wie aan het onderzoek? Wie voert wat uit, en wie
is verantwoordelijk voor de coördinatie? Wie wordt projectleider, welke docenten nemen in de
projectgroep plaats en wie neemt welke taak op zich?
In de SLOA-projecten waren het vooral de schoolleiders en docenten die bepaalden waar de
onderzoeksvraag betrekking op moest hebben. De expertise van de onderzoekers werd met
name benut om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen en de vraag van de school te
herformuleren tot een daadwerkelijk onderzoekbare vraag. De verdere verdeling van taken over
docenten, schoolleiders en externe experts verschilde per project, afhankelijk van de doelen en
wederzijdse verwachtingen. Als het doel bijvoorbeeld was dat docenten als docentonderzoeker
hun eigen lespraktijk onder de loep zouden nemen, dan lag het voor de hand dat de externe partij
de docenten hierin trainde. De schoolleiding had dan als opdracht de randvoorwaarden voor
de training te scheppen. Als de kern van een project was dat docenten nieuwe games zouden
ontwerpen, dan konden onderzoekers de taak op zich nemen om de lessen te evalueren.
Voor externe experts zijn in onderzoek dus verschillende rollen en taken denkbaar, evenals voor
docenten en schoolleiders. In hoofdstuk 3 beschrijven we voor vier samenwerkingsvormen hoe
de taken zijn verdeeld. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van alle mogelijke taken van
docenten, schoolleiders en externe experts. Dit doen we vanuit de ervaringen van de SLOAprojecten.
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Taken van docenten
De mate waarin docenten actief participeerden in het onderzoek, verschilde per project. In maar
liefst vijfentwintig van de dertig SLOA-projecten voerden docenten een deel van het onderzoek
uit. In de interviews met zowel de schoolleiders als de onderzoekers is vaak benoemd dat het doel
was de onderzoekende houding van deze docenten te bevorderen.
Bij twaalf van deze dertig projecten hebben docenten veel onderzoekstaken op zich genomen
en zijn ze actief betrokken bij (bijna) alle onderzoeksfasen. Als ‘docentonderzoekers’ kregen ze
formeel onderzoekstaken in de school. Ze participeerden actief in (bijna) alle onderzoeksfasen,
zoals onderzoeksvragen formuleren, data verzamelen, data analyseren en presenteren van
resultaten.
In vijf van de dertig projecten hadden docenten juist geen taak in het onderzoek, behalve
respondent zijn in het onderzoek van de externe onderzoeker. Deze docenten waren wel
betrokken bij de onderwijsontwikkeling waar het onderzoek betrekking op heeft.
Bij de meeste docenten die onderzoekstaken uitvoerden, waren de onderzoeksopdracht en
beschikbare uren van deze docenten vastgelegd in het takenpakket. Het verschilde per project
hoeveel tijd per week docenten voor hun onderzoek kregen (van geen extra tijd tot een halve dag
per week), of ze een training tot docentonderzoeker volgden en welke onderzoekstaken ze precies
hadden. De docenten die taken uitvoerden in het onderzoek, werden daarbij wel in alle projecten
begeleid door externe onderzoekers. De docenten hadden als taak om mee te denken over het
formuleren van de onderzoeksvraag. De meeste docenten hebben ook data verzameld, hoewel
de data-analyse in de meeste gevallen door externe onderzoekers uitgevoerd is, zeker bij grotere
databestanden. Een taak die meestal weer bij docenten lag, was om de resultaten te interpreteren
en tijdens studiemiddagen aan collega’s te presenteren.
Taken van schoolleiders
De schoolleider had als eindverantwoordelijke vaak al voor de start van het project diverse taken
op zich genomen, waaronder de overkoepelende, formele contacten met de externe partij. Na
de start werd bij de helft van de projecten een deel van de taken en verantwoordelijkheden naar
een teamleider overgeheveld. In deze gevallen zorgden de schooldirecteuren en rectoren voor
monitoring op afstand. Bij de andere helft van de projecten functioneerde de rector of teamleider
als projectleider en zorgde voor de sturing van het onderzoek en de ontwikkeling in de school.
Al waren er op dit punt onderlinge verschillen, schoolleiders maakten in belangrijke mate de
uitvoering van onderzoek in de school mogelijk, evenals de verbreding en borging in de school
met het oog op schoolontwikkeling. Daarbij waren niet alleen de projectleiders betrokken, maar
ook andere teamleiders, directieleden en rectoren. In hoofdstuk 6 staan we uitvoerig stil bij de rol
en taken van schoolleiders in de SLOA-projecten.
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2. Succesvol samenwerken: drie aandachtspunten

Taken van externe experts
De externe experts hadden verschillende rollen in de SLOA-projecten: als onderzoeker, als
adviseur of als begeleider. Soms liepen deze rollen in elkaar over.
Onderzoeker
Onderzoekers waren er in de eerste plaats voor het onderzoek: de onderzoeksvraag aanscherpen,
het theoretische kader uitzoeken en verwoorden, methode bepalen, opzet plannen, data
verzamelen en verwerken, data analyseren en resultaten en aanbevelingen presenteren. In de
meeste SLOA-projecten werden enkele van deze taken ook uitgevoerd door docenten en soms
door schoolleiders. Onderzoekers werden dan vaak gezien als critical friend of sparring partner:
de onderzoeker stelde kritisch-analytische vragen en gaf soms impliciet, soms expliciet advies aan
de schoolleiding of aan andere betrokkenen in het project over verbetering en ontwikkeling in de
school. We zien dus dat de onderzoeker een meer omvattende rol kreeg dan alleen de sturing en
uitvoering van het onderzoek. Naarmate het contact intensiever was, vroegen scholen vaker aan
onderzoekers om mee te denken over onderwijs- en schoolverbeteringen, consistente keuzes te
maken en af te wegen welke bijstellingen nodig waren.
Adviseur
Naast externen die specifiek als taak hadden om onderzoek uit te voeren, waren er ook externe
experts die specifiek als taak hadden om de schoolleiders en docenten over het project advies te
geven. Adviseurs boden hulp bij de sturing van het proces, vooral in periodes waarin het druk
was op school. Op die momenten wezen zij de school erop welke ambities er ook alweer waren.
De adviseurs hadden vaak een onderwijskundige achtergrond en ervaring met praktijkgericht
onderzoek. Vooral in projecten waarbij meer scholen betrokken waren, vormden adviseurs samen
met de schoolleiding een stuurgroep. Zij adviseerden over zowel de ontwikkeling in de school
als de focus van het onderzoek. Ze bespraken met de schoolleiding onder meer de te hanteren
innovatiestrategie en de aansturing van het proces van onderzoek en ontwikkeling. Met de
uitvoering van het onderzoek hielden zij zich niet bezig.
Begeleider
In de helft van de projecten was een begeleider aanwezig. Deze gaf coaching aan (groepen)
docenten. Begeleiders waren deskundig in het thema van het project (bijvoorbeeld: didactische
aanpakken die recht doen aan verschillen tussen leerlingen) en in praktijkgericht onderzoek.
Begeleiders met een onderzoeksachtergrond die docenten en schoolleiders ondersteunen en
trainen in het doen van onderzoek, noemen we begeleidend onderzoekers.
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2.4	Aandachtspunt 3: hoe organiseren we de communicatie?
“Je moet een weg vinden zodat je samen tot hetzelfde doel komt”, zei een van de onderzoekers uit de
SLOA-projecten. Een derde aandachtspunt bij het aangaan van een onderzoekssamenwerking is
de communicatie.
Een goede communicatiestructuur is voor elk project van belang. Het komt vooral aan op het
kiezen van een passende overlegstructuur.8 De overlegstructuren waarvoor in de SLOA-projecten
is gekozen, zijn onder te brengen in vier categorieën, met elk een andere tijdsinvestering van de
betrokkenen (zie tabel).

Overlegstructuur

Aandeel

Toelichting

projecten
met dezet
overlegstructuur
Projectgroep/vaste

50%

Een verantwoordelijke vanuit de schoolleiding, enkele docenten
en een externe onderzoeker kwamen één keer per week tot één

overleggroep

keer per maand samen. De voortgang van de ontwikkeling en
het onderzoek werd besproken en er werden vervolgafspraken
gemaakt. De tijdsinvestering in onderzoek was hoog, bij zowel
schoolleiders, docenten als onderzoekers.
Interne project-

33%

De interne projectgroep bepaalde hoe het ontwikkel- en
onderzoeksproject verliep en de externe onderzoeker kwam af

groep school

en toe langs. Dit betekende een relatief hoge tijdsinvestering in
onderzoek vanuit de school en relatief lagere tijdsinvestering van
de externe onderzoeker.
Een-op-een overleg

10%

De projectleider en externe onderzoeker zagen elkaar één
keer per maand en bespraken de voortgang in ontwikkeling en
onderzoek. Er was een lage tijdsinvestering in onderzoek van
docenten, omdat ze alleen als respondent bij het onderzoek
betrokken waren.

Stuurgroep

7%

Directieleden van diverse scholen en externe adviseurs kwamen
enkele keren per jaar bij elkaar om voortgang in ontwikkeling en
onderzoek te bespreken. Schoolleiding en docenten besteedden
in verhouding weinig tijd aan het project, terwijl externen er
relatief juist relatief veel tijd besteedden. Onderzoekers voerden
in opdracht van de stuurgroep onderzoek uit.
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2. Succesvol samenwerken: drie aandachtspunten

Daarnaast is een goede communicatiecultuur in het project van belang; daarvoor is met name
een onderlinge vertrouwensband heel belangrijk.19,20,21,22 Deelnemers aan de SLOA-projecten
hebben ervaren dat het zaak is om (deels) een gemeenschappelijke taal te spreken en elkaar te
respecteren als die taal moeilijk te vinden is.
Een onderlinge vertrouwensband zorgt er ook voor dat het eigenaarschap van het project wordt
gedeeld. Het opbouwen van een band kost wel tijd; continuïteit in de samenwerking is dan
ook cruciaal. Dat zien we bij scholen die in de periode vóór de SLOA-projecten deelnamen
aan het innovatieproject Expeditie durven, delen, doen van de VO-raad. Bij een deel van deze
scholen heeft een goede vertrouwensband, in combinatie met tevredenheid over de resultaten,
geresulteerd in een SLOA-samenwerking.
De continuïteit in de samenwerking kan in gevaar komen als een nieuwe onderzoeker,
schoolleider of docent bij het project betrokken raakt die andere ideeën heeft over het doel
van het project. Het is nodig alert te zijn op dit soort wisselingen en de consequenties voor de
communicatiecultuur.

2.5 Tot besluit
Door samenwerking komen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk dichter bij elkaar. In de
SLOA-projecten hebben we gezien dat scholen en onderzoekers hun doelen op elkaar afstemden
en nadachten over wat ze van elkaar verwachtten. Een weloverwogen overlegstructuur, voldoende
overlegtijd en een goede vertrouwensband bleken ertoe te doen. Worden deze zaken in acht
genomen, dan kunnen onderzoek en onderwijspraktijk elkaar versterken.16,17,23
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Vier vormen van
samenwerking

25

26

3.	Vier vormen van
samenwerking
In de SLOA-projecten heeft de samenwerking tussen scholen en
onderzoekers vier vormen aangenomen. Deze vormen verschillen met
name in de wijze van aansturing. Stuurt de school? Sturen de school
en de onderzoeker? Sturen de school en de adviseur? Of stuurt de
onderzoeker? Elk van deze vormen beschrijven we aan de hand van de
drie aandachtspunten uit het vorige hoofdstuk.

Bij elk aandachtspunt voor succesvolle samenwerking horen enkele vragen.
1.	Aandachtspunt 1: welke belangen zijn in het spel?
• Welke belangen hebben de verschillende partijen?
• Wat is het doel van het onderzoek?
2.	Aandachtspunt 2: wie krijgt welke taken in de samenwerking?
• Wie stuurt de schoolontwikkeling aan?
• Wie stuurt het onderzoek aan?
• Wie voert het onderzoek uit?
3.	Aandachtspunt 3: hoe is de communicatie georganiseerd?
• Hoe ziet de overlegstructuur eruit?
• Hoeveel tijd investeren de betrokkenen in het onderzoek?
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3.1	De school stuurt
“Een van de doelen die we onszelf gesteld hebben, is dat we na drie jaar werken met het
onderzoeksbureau ook zelf onderzoek kunnen doen. Dat betekent dat we ook heel actief de vraag
stellen aan de onderzoekers om ons dat te leren. Dus niet alleen maar even uitvoeren, maar ook echt
ervoor zorgen dat dit soort beleid ook in onze school komt te staan. De onderzoeksmatige houding
en mensen daarvoor opleiden. Dat is toch een iets ander vlak dan alleen maar cijfertjes berekenen”,
aldus een van de projectleiders uit een project dat hoort bij deze samenwerkingsvorm.
Bij een op de drie SLOA-projecten (om precies te zijn elf van de dertig) stuurde de school het
onderzoek. De schoolleiding stond aan het roer van het hele ontwikkel- en onderzoeksproject
en bepaalde de richting waarin het project bewoog. Een externe onderzoeker begeleidde de
docenten en schoolleiders op het vlak van onderzoek en in de helft van de elf projecten voerde
de onderzoeker ook zelf onderzoek uit. Deze samenwerkingsvorm wijkt op een aantal punten
af van de andere samenwerkingsvormen.

Samenwerkingsvorm 1: de school stuurt
Welke belangen zijn in het spel?
• Belangen van partijen

Schoolbelang voorop

• Doel van onderzoek

Vernieuwing onderbouwen en/of evalueren
Docenten op onderzoeksvlak professionaliseren
Onderzoekende cultuur stimuleren

Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
• Aansturing schoolontwikkeling

Schoolleiders

• Aansturing onderzoek

Primair schoolleiders, secundair onderzoekers

• Uitvoering onderzoek

Primair door schoolleiders en docenten onder begeleiding van
onderzoekers. Secundair door onderzoekers

Hoe organiseren we de communicatie?
• Overlegstructuur

(Twee)wekelijks overleg in projectgroep

• Tijdsinvestering in onderzoek

Relatief hoog bij schoolleiders, docenten en onderzoekers
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3. Vier vormen van samenwerking

Bij deze samenwerkingsvorm stimuleerden schoolleiders dat docenten onderzoek deden,
bijvoorbeeld door docentonderzoekers taken toe te delen voor onderzoek en ze te laten
samenwerken in een onderzoeksgroep. De betrokken docenten en schoolleiders ontvingen
training en ondersteuning van een begeleidend onderzoeker; deze begeleider bracht dus
expertise op het vlak van onderzoek in. Dankzij presentaties door de schoolleiding en
docentonderzoekers, bijvoorbeeld tijdens studiedagen, werden de onderzoeksresultaten veelal
breed gedeeld in de school.
Bij de projecten waarin ‘de school stuurt’ kwamen we vaak schoolleiders tegen die expliciet
beogen een onderzoekende cultuur te bevorderen in hun scholen. In een school met een
onderzoekende cultuur is het gebruikelijk dat een deel van de docenten en de schoolleiding
actief betrokken is bij onderzoek in de school en dat onderzoeksresultaten worden benut.
In projecten die we rekenen tot deze samenwerkingsvorm, gaven de onderzoekers geen
adviezen of begeleiding op het vlak van schoolontwikkeling. Wel waren ze soms zo betrokken
bij de lopende processen, dat hen toch werd gevraagd of ze wilden meewerken aan de invulling
en uitvoering van de ingezette onderwijsontwikkeling. Dat leverde dan een dilemma op.
Enerzijds kan het voor onderzoekers lastig zijn als ze zelf onderwerp van onderzoek worden,
anderzijds is het in ieders belang om een ontwikkeling of vernieuwing te onderzoeken die
volgens de laatste inzichten is vormgegeven, en dat is precies wat onderzoekers de school
kunnen binnenbrengen: in de vorm van resultaten van eerder verricht onderzoek of door het
stellen van analytische vragen.

Hoofdstuk 4 bevat een uitgebreide casusbeschrijving van het SLOA-project
op het Bataafs Lyceum: een van de projecten waar ‘de school stuurt’. Op
het Bataafs Lyceum is een datateam ingericht dat werd ondersteund vanuit
Universiteit Twente. Het datateam heeft onderzoek gedaan naar de inzet van
creatieve denktechnieken in de klas. Schoolleiders en docenten hebben de
resultaten samen kritisch bekeken en conclusies getrokken voor de verdere
ontwikkeling van de denktechnieken. Ze ontvingen op onderzoeksvlak
begeleiding van een externe onderzoeker.

29

3.2		De school en de onderzoeker sturen
“Je merkt naarmate je verder komt in de samenwerking, dat je optimaler gebruik leert te maken van
elkaars aanvullende kwaliteiten. Mensen die met het ene been in de school en met het andere been
buiten de school staan, kunnen met voldoende afstand kijken naar de school en toch een bijdrage
leveren, niet alleen vanuit een theoretische achtergrond of over instrumenten. Dat vind ik echt heel
mooi”, aldus een schoolleider die al jaren met dezelfde onderzoekers samenwerkt. Hij is te spreken
over de samenwerking in het SLOA-project. School en onderzoekers werkten gezamenlijk aan de
doelstellingen voor ontwikkeling en onderzoek.
Deze samenwerkingsvorm komt voor bij een op de drie SLOA-projecten (negen van de dertig) en
heeft de volgende kenmerken.

Samenwerkingsvorm 2: de school en de onderzoeker sturen
Welke belangen zijn in het spel?
• Belangen van partijen

Schoolbelang voorop

• Doel van onderzoek

Vernieuwing onderbouwen en/of evalueren
Docenten op onderzoeksvlak professionaliseren
Onderzoekende cultuur stimuleren

Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
• Aansturing schoolontwikkeling

Schoolleiders en onderzoekers

• Aansturing onderzoek

Schoolleiders en onderzoekers

• Uitvoering onderzoek

Schoolleiders, docenten en onderzoekers

Hoe organiseren we de communicatie?
• Overlegstructuur

(Twee)wekelijks overleg in projectgroep
Een-op-een overleg

• Tijdsinvestering in onderzoek
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Relatief hoog, bij zowel schoolleiders, docenten als onderzoekers

3. Vier vormen van samenwerking

Het grootste verschil met de samenwerkingsvorm ‘de school stuurt’ ligt erin dat onderzoekers
meewerkten aan de sturing van de ontwikkeling in de school. Onderzoekers waren erop gericht
om samen met de school de projectdoelen te behalen, niet alleen de onderzoeksdoelen. Ze
werkten ook mee aan de vernieuwing of verbetering in de school. Schoolleider en docenten
enerzijds en onderzoeker anderzijds namen voor een deel elkaars rollen over. Onderzoekers
hadden, terwijl ze met het onderzoek bezig waren, primair het belang van schoolontwikkeling
voor ogen. Schoolleiders en docenten voerden een deel van het onderzoek uit en gingen daarmee
denken en handelen als een onderzoeker. In vergelijking met de andere samenwerkingsvormen
staat de onderzoeker bij deze manier van werken het minst op afstand van de gebeurtenissen in
de school.
In deze samenwerkingsvorm werden docenten gestimuleerd om een onderzoekende houding te
ontwikkelen, onder meer door onderzoekstaken op zich te nemen. Als docenten en schoolleiding
hun kennis en ervaringen op onderzoeksvlak delen, kan dit het ontstaan van een onderzoekende
cultuur stimuleren. Dit sluit goed aan bij de kenmerken van deze samenwerkingsvorm, waarin
docenten en schoolleiders met de inbreng van onderzoekers het onderzoek uitvoeren.

In hoofdstuk 4 staat het SLOA-project op het Atlas College centraal, een
voorbeeld van de samenwerkingsvorm waarin ‘de school en de onderzoeker
sturen’. Dit project is door een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam
samen met de projectleider van de scholengroep vormgegeven. Twaalf
docenten hebben didactische aanpakken in hun lessen uitgeprobeerd en getest;
de onderzoeker en de projectleider onderzochten ook de veranderingen die dit
bij de docenten teweegbracht.
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3.3		De school en de adviseur sturen
“Tegelijk met het verzamelen van informatie willen we ook iets in gang zetten op de scholen en daar
zit veel meer een adviesstuk aan. Dan blijf je niet zozeer op afstand kijken naar wat gebeurt er in de
school om het te registreren. Nee, dan ben je ook veel meer een beetje de school aan het sturen en ervoor
aan het zorgen dat ze in beweging komen”, zo beschreef een van de adviseurs haar eigen rol.
Deze samenwerkingsvorm komt voor bij vijf van de dertig van de SLOA-projecten en heeft de
volgende kenmerken.

Samenwerkingsvorm 3: de school en de adviseur sturen
Welke belangen zijn in het spel?
• Belangen van partijen

Schoolbelang voorop

• Doel van onderzoek

Vernieuwing onderbouwen en/of evalueren
als onderdeel van kwaliteitszorg

Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
• Aansturing schoolontwikkeling

Schoolleiders en adviseurs

• Aansturing onderzoek

Onderzoekers

• Uitvoering onderzoek

Onderzoekers

Hoe organiseren we de communicatie?
• Overlegstructuur

Twee- of driemaandelijks in stuurgroep

• Tijdsinvestering in onderzoek

Relatief laag bij schoolleiding en docenten; relatief hoog
bij adviseurs en onderzoekers
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In de projecten in deze samenwerkingsvorm vormden de adviseurs samen met schoolleiders de
stuurgroep. De adviseurs hadden specifiek als taak om advies te geven over het project en voerden
zelf geen onderzoek uit. In de stuurgroep bespraken ze het ontwikkel- en onderzoeksproject:
de visie, de plannen, de voortgang en de resultaten. De stuurgroep gaf docenten opdracht om
lesmateriaal of didactische vaardigheden te ontwikkelen en onderzoekers om het onderzoek
daarnaar uit te voeren.
De adviseurs boden hulp bij de processturing en fungeerden daarmee als een ‘stok achter de
deur’, ook wat betreft de ontwikkeling in de school. Bij de start van de projecten werden vaak een
visie en een doel geformuleerd. Het doel wilde wel eens uit het zicht verdwijnen door toetsweken
en andere activiteiten die op de school om voorrang streden. Adviseurs hielden de school op het
pad dat was ingezet, met de visie in het achterhoofd.

In hoofdstuk 4 is meer te lezen over deze samenwerkingsvorm bij de
beschrijving van het SLOA-project op de Katholieke Scholengemeenschap
Etten-Leur. Deze school en twee partnerscholen kregen advies en begeleiding
van AO Consult bij het inpassen van digitale leermiddelen in de klas. Het
onderzoek richtte zich op de voorwaarden waaronder docenten deze
leermiddelen kunnen inzetten en op de vraag hoe digitale lessen onderdeel
kunnen worden van een bestaande lessenreeks, zodat ze bij lesuitval uit de kast
gehaald kunnen worden.
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3.4	
De onderzoeker stuurt
“Allebei de partijen kunnen er hun eigen doelen mee realiseren. De doelen zitten in een symbiotisch
verband: het is echt als hedera op een beuk, waarbij de hedera de beuk beschermt tegen zonnebrand
en allebei de dingen tot bloei komen”, zo verwoordde een onderzoeker de relatie tussen zijn
onderzoeksinstituut en de school waar hij onderzoek uitvoert.
Deze samenwerkingsvorm komt voor bij vijf van de dertig SLOA-projecten en heeft de volgende
kenmerken.

Samenwerkingsvorm 4: de onderzoeker stuurt
Welke belangen zijn in het spel?
• Belangen van partijen

Onderwijskundig kennisbelang voorop, schoolbelang naar achtergrond

• Doel van onderzoek

Ten dienste van onderwijs in het algemeen

Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
• Aansturing schoolontwikkeling

Schoolleiders

• Aansturing onderzoek

Onderzoekers

• Uitvoering onderzoek

Onderzoekers

Hoe organiseren we de communicatie?
• Overlegstructuur

Driemaandelijks schoolleiders en onderzoekers

• Tijdsinvestering in onderzoek

Relatief laag bij schoolleiding en docenten; relatief hoog bij onderzoekers
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In de samenwerkingsvorm waarbij ‘de onderzoeker stuurt’ stond in het onderzoek de bijdrage
aan algemene kennis over het onderwijs voorop. De onderzoeker stond aan het roer, hoewel in
de projecten die we tot deze samenwerkingsvorm rekenen, het initiatief voor een onderzoek ook
bij de school kon liggen. In het onderzoek werd gewerkt aan de ontwikkeling van een vragenlijst
of aan dataverzameling voor een wetenschappelijke database, waarvoor de medewerking van
scholen vereist was. De schoolleiding streefde met het project natuurlijk ook bepaalde doelen na,
maar het schoolbelang lag in het onderzoek op de achtergrond.
De twee soorten doelen kunnen harmonieus samengaan, zoals blijkt uit bovenstaand
citaat, maar deze werkwijze kan ook onduidelijkheid met zich meebrengen. In deze
samenwerkingsvorm is het belangrijk om duidelijkheid te creëren over het belang van het
onderzoek voor de school.
Bij deze samenwerkingsvorm werden onderzoeksresultaten naar de school teruggekoppeld op
het moment dat ze bekend waren. Daarna was het de taak van de schoolleiding om de koppeling
te maken tussen de resultaten en de ontwikkeling in de school.

In hoofdstuk 4 wordt de samenwerkingsvorm ‘de onderzoeker stuurt’ tastbaar
in de beschrijving van het SLOA-project op CSG Reggesteyn. Op deze
scholengroep is een vernieuwende leestoets door onderzoekers van Expertis
beproefd bij leerlingen. Ondertussen heeft de scholengroep leeslessen
ingevoerd waarin leerlingen in de klas boeken gingen lezen.
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4.	Vier onderzoeksprojecten uitgelicht
We illustreren elke samenwerkingsvorm uit de SLOA-projecten met één
project dat goed in deze samenwerkingsvorm past.

Samenwerkingsvorm
De school stuurt
De school en onderzoeker sturen
De school en adviseur sturen
De onderzoeker stuurt

Voorbeeldproject
Bataafs Lyceum, Hengelo
Atlas College, Hoorn
Katholieke Scholengemeenschap, Etten-Leur
CSG Reggesteyn, Nijverdal

De drie aandachtspunten voor effectieve samenwerking vormen weer de leidraad:
Welke belangen zijn in het spel? Wie krijgt welke taken in de samenwerking? Hoe
organiseren we de communicatie?
In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat de antwoorden op deze vragen per
samenwerkingsvorm anders luiden. De vier projecten in dit hoofdstuk illustreren
hoe dit in de praktijk uitpakt. Ter verduidelijking geven we bij elk voorbeeld in een
kader een korte projectbeschrijving.
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4.1	Bataafs Lyceum: de school stuurt
Op het Bataafs Lyceum in Hengelo is een datateam gevormd om de inzet van
creatieve denktechnieken in de klas te onderzoeken. In een datateam werken
schoolleiders en docenten op een onderzoeksmatige manier aan een vraagstuk,
aan de hand van een achtstappenplan (zie www.utwente.nl/gw/co/datateams). Het
datateam werd begeleid door een onderzoeker van de Universiteit Twente.

De ontwikkeling: onderzoek naar creatieve denktechnieken
Op het Bataafs Lyceum is de invloed van creatieve denktechnieken op de
leerprestaties van leerlingen onderzocht. In dit geval ging het om mindmappen.
De school heeft deze techniek ingezet bij twee eerste klassen: een experimentklas waarin de leerlingen in het werken met mindmaps werden getraind en een
controlegroep die niet specifiek werd getraind, maar waar in de les wel met
mindmaps werd gewerkt. De interventie heeft bij vier vakken plaatsgevonden,
namelijk aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en wiskunde. Naast de leerlingen uit de experimentklas zijn ook de betreffende docenten door een van de
teamleiders getraind in het toepassen van mindmaps.
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De samenwerking tussen de school en onderzoekers heeft de volgende kenmerken.

Bataafs Lyceum: de school stuurt
Welke belangen zijn in het spel?
• Belangen van partijen

Schoolbelang voorop

• Doel van onderzoek

Inzet van creatieve denktechnieken in de klas kritisch volgen en evalueren
Docenten op onderzoeksvlak professionaliseren
Onderzoekende cultuur stimuleren

Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
• Aansturing schoolontwikkeling

Teamleiders in datateam

• Aansturing onderzoek

Teamleiders in datateam

• Uitvoering onderzoek

Een datateam van drie teamleiders en drie docenten, onder begeleiding
van Universiteit Twente

Hoe organiseren we de communicatie?
• Overlegstructuur

Wekelijks overleg in datateam

• Tijdsinvestering in onderzoek

Relatief hoog bij datateamleden en bij begeleidend onderzoeker

Welke belangen zijn in het spel?
Bij de start van het SLOA-traject was er op het Bataafs Lyceum op initiatief van de projectleider
al enige tijd veel aandacht voor creatieve denktechnieken in de klas. De leden van het datateam
hebben er gezamenlijk voor gekozen zich te concentreren op mindmaps als interventie. Zij
hebben onderzoeksvragen opgesteld waarbij duidelijk een schoolbelang voorop stond: het
onderzoek moest informatie opleveren over de inzet van creatieve denktechnieken in de klas en
moest het feitelijke gebruik ervan evalueren. De begeleidend onderzoeker van de Universiteit
Twente ondersteunde de vraag van de school.
41

Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
Het Bataafs Lyceum heeft voor het project een datateam ingericht bestaande uit drie teamleiders
en drie docenten. De drie teamleiders, die samen leidinggeven aan de vestiging maar ieder zelf
ook lesgeven, waren verantwoordelijk voor zowel de ontwikkeling (inzet van mindmaps) als het
onderzoek (datateam met onderzoeksvragen). Een van de teamleiders leidde ook het project.
De drie docenten waren vooral bij de uitvoering van het datateamonderzoek betrokken. De
universiteit bood specifieke begeleiding op onderzoeksvlak, niet op het gebied van de mindmaps.
Het datateam heeft zelf de onderzoeksvragen geformuleerd, maar ook de data verzameld en
geanalyseerd. De datateamleden zijn dus te zien als docentonderzoekers. Bij het formuleren
van de onderzoeksvragen werden ze ondersteund door de begeleidend onderzoeker. Deze stelde
vragen als: Wat gaan we dan precies met wat vergelijken? En als je dat wilt weten, wat zou dan
daarbij een goede onderzoeksvraag zijn? De begeleidend onderzoeker fungeerde ook geregeld
als een soort rem die de datateamleden uit de waan van alledag haalde, aldus de projectleider.
“Het was ook wel voor ons een rustmoment, ondanks dat we soms op hete kolen zaten.” Volgens de
begeleidend onderzoeker had de projectleider door zijn onderzoeksmatige aanpak een belangrijke
voorbeeldfunctie voor zijn collega’s. Dit stimuleerde ook bij hen een onderzoekende houding.
Hoe organiseren we de communicatie?
Al bij de start van het project waren afspraken gemaakt over de taakverdeling en
overlegstructuur. Het datateam en de begeleidend onderzoeker kwamen één keer per week bij
elkaar. De tijdsinvestering was daardoor voor beide partijen vrij hoog.
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Opbrengsten
Het onderzoek van het datateam kon niet aantonen dat toepassing van mindmaps leidde tot
hogere leerprestaties. Wel werd duidelijker hoe mindmaps in de klas kunnen worden ingezet en
hoe leerlingen ermee omgaan. De school wil verdergaan met de inzet van mindmaps.
De teamleiders en docenten in het datateam leerden data verzamelen, interpreteren en
analyseren. Dit was een stimulans voor hun eigen professionalisering en daarnaast inspirerend
voor collega’s. De teamleiders kregen hierin een voorbeeldrol, niet alleen in het datateam, maar
bij andere gelegenheden (zoals rapportvergaderingen) ook voor de overige collega’s in de school.
Het datateam merkte dat steeds meer collega’s op een onderzoekmatige manier gingen denken;
een aanwijzing voor het ontstaan van een onderzoekende cultuur. De projectleider zag dit
bijvoorbeeld bij rapportvergaderingen: “Je ziet op meer fronten in allerlei werkgroepen, dat men zegt
van: wacht eens, eerst data verzamelen. Dat is een olievlekwerking. Je ziet dus een verandering bij de
mensen komen.”
Tot besluit
In dit voorbeeld van ‘de school stuurt’ hadden de schoolleiders en docenten een prominente
rol in de sturing in het onderzoek; de onderzoeker gaf intensieve begeleiding op het vlak van
onderzoek. Een dergelijke begeleidingsrol van onderzoekers zien we ook terug bij de andere
projecten die we rekenen tot deze samenwerkingsvorm. Het is een belangrijke voorwaarde voor
het welslagen van deze samenwerkingsvorm: de intensieve begeleiding op onderzoeksvlak maakt
sturing door de school mede mogelijk. Bij de projecten in deze samenwerkingsvorm heeft de
schoolleiding een duidelijk beeld van wat ze met het project wil bereiken en houdt het roer stevig
in handen. Externen geven uitsluitend begeleiding en richten zich niet op de ontwikkelkant van
het project. In hun handelen staat de vraag vanuit de school voorop.
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4.2	Atlas College: de school en de onderzoeker sturen
Op het Atlas College in Hoorn zijn twaalf docenten begeleid bij het uitproberen
van nieuwe didactische modellen voor differentiatie in instructie en begeleiding in
de les. Een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam heeft samen met de
projectleider van de scholengroep het project vormgegeven. Ze hebben gezamenlijk
het inhoudelijke programma opgesteld, onderzoeksdoelen geformuleerd en de
docenten begeleid. Daarnaast onderzochten ze de veranderingen die het werken met
de didactische modellen bij de docenten teweegbracht.

De ontwikkeling: oog voor elke leerling
Het Atlas College heeft in het project ‘Oog voor elke leerling’ twaalf docenten
tijdens bijeenkomsten getraind in het werken volgens twee didactische modellen: het groepsplanmodel en het model ‘basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof’ (BHV-model). In het groepsplanmodel kregen leerlingen allemaal dezelfde
leerstof op ´hoog´ niveau aangeboden en werd er gedifferentieerd in instructie
en begeleiding door de docent. In het BHV-model is het de bedoeling dat alle
leerlingen de basisstof beheersen en betere of snellere leerlingen extra stof
aangeboden krijgen.
Aan dit project hebben docenten en teamleiders van de vijf locaties van het
Atlas College deelgenomen. Twaalf docenten hebben onder begeleiding
van de projectleider en de onderzoeker de differentiatiemodellen verkend en
uitgeprobeerd. De docenten hebben leerdoelen geformuleerd en op basis van
het groepsplanmodel of het BHV-model lessenreeksen ontworpen en uitgeprobeerd. Om het basisniveau vast te stellen, hebben alle leerlingen een diagnostische toets gemaakt. Een van de docenten zette de leerlingen naar aanleiding
van de toetsuitkomsten in drie groepen: leerlingen die zelfstandig door de stof
konden gaan, een gemiddelde groep en leerlingen die veel begeleiding nodig
hadden.
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De samenwerking tussen de school en onderzoekers heeft de volgende kenmerken.

Atlas College: de school en de onderzoeker sturen
Welke belangen zijn in het spel?
• Belangen van partijen

Schoolbelang voorop

• Doel van onderzoek

Nieuwe didactische aanpakken onderbouwen
Docenten op onderzoeksvlak professionaliseren
Onderzoekende cultuur stimuleren

Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
• Aansturing schoolontwikkeling

Projectleider en onderzoeker

• Aansturing onderzoek

Projectleider en onderzoeker

• Uitvoering onderzoek

Docenten, projectleider en onderzoeker

Hoe organiseren we de communicatie?
• Overlegstructuur

Maandelijks overleg in projectgroep; een-op-een overleg projectleider en
onderzoeker; overleg projectleider en onderzoeker met teamleiders vier
keer per jaar

• Tijdsinvestering in onderzoek

Relatief hoog, bij zowel projectleider, docenten als onderzoeker

Welke belangen zijn in het spel?
Het schoolbelang stond in het onderzoek duidelijk voorop: het evalueren van
differentiatiemodellen die een groep docenten van het Atlas College inzet en het observeren en
bijhouden van gedragsveranderingen bij deze docenten. De onderzoeker werkte aan het project
met de vraag van de scholengroep in het achterhoofd.
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Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
De projectleider is stafmedewerker van de scholengroep en werkte vanuit het centraal bureau van
de scholengroep aan het project. De projectleider werkte nauw samen met de onderzoeker van
de Universiteit van Amsterdam; ze waren elkaars sparring partners. Gezamenlijk hebben ze de
bijeenkomsten van de projectgroep voorbereid, interventies uitgedacht en de docenten begeleid
bij het uitvoeren en onderzoeken daarvan.
De onderzoeker heeft dus ook andere taken gehad dan traditioneel bij een onderzoeker liggen,
zoals meedenken over welke didactische aanpakken de docenten zouden uitproberen. Deze
nauwe betrokkenheid was volgens de onderzoeker ook een voordeel voor het onderzoek: “In een
week tijd hebben ze allemaal die vragenlijst afgenomen, dat doen ze niet als ze je niet kennen, hoor. Je
snapt meer wat er bij de docenten leeft, onder andere doordat ze er in de projectgroep over vertellen.”
In de loop van het project pakte de projectleider juist een taak op die eerst nog bij de onderzoeker
lag: ze hield interviews met de docenten. De rol van de externe onderzoeker bleef echter
onontbeerlijk, voornamelijk doordat de onderzoeker onderzoeksexpertise inbracht die in de
school niet aanwezig was. Daarbij hebben de projectleider en onderzoeker gemerkt dat “vreemde
ogen dwingen”: dankzij een toelichting van de onderzoeker wist de projectleider de docenten
ervan te overtuigen dat het nodig was een vragenlijst af te nemen.
Hoe organiseren we de communicatie?
In dit project zijn maandelijks bijeenkomsten gehouden op het centraal bureau van de
scholengroep. De projectleider en onderzoeker bespraken gezamenlijk met de docenten de
voorbereiding en uitvoering van de differentiatiemodellen. Ze maakten afspraken over waar en
wanneer de observaties en interviews gehouden zouden worden. De docenten vertelden over
hun ervaringen in de lessen en de onderzoeker bracht kennis uit het onderzoek in. Gezamenlijk
werden de voortgang en de resultaten geëvalueerd. De voortgang werd tevens besproken bij het
overleg tussen projectleider, onderzoeker en de teamleiders van de betrokken docenten, dat vier
keer per jaar plaatsvond. De projectleider, onderzoeker, docenten en teamleiders namen na de
evaluatie beslissingen over aanpassingen in het tweede jaar van het project, zoals het maken van
een meer gedetailleerde onderzoeksplanning.
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Opbrengsten
Uit het onderzoek bleek dat de leerlingen meer duidelijkheid hebben gekregen over wat ze
moeten doen in de les en werden ze meer uitgedaagd op hun eigen niveau. De docenten gaven
aan dat ze meer oog hebben voor de verschillen tussen hun leerlingen. Ze vonden planmatig
differentiëren nuttig, ook al moest er meer tijd in lesvoorbereiding worden gestoken. De docenten
zijn volgens de projectleider na twee jaar “enorm geïnteresseerd geraakt in gedifferentieerd werken,
kiezen voor een andere aanpak in de les en zien in wat het oplevert voor hun leerlingen en zichzelf ”.
Ook de onderzoeker zag “meer bewustwording” bij de docenten wat betreft hun lesvoorbereiding
en tijdens het lesgeven; “ze nemen de tijd om als het ware een stapje terug te doen en weer kritisch
naar hun lessen te kijken.”
Differentiatie is dankzij het project hoog op de agenda komen te staan bij de scholengroep, ook
in de beleidsplannen per locatie. De scholengroep wil ook verdere stappen zetten in het doen
van onderzoek, want de onderzoeksgedachte “begint steeds meer te leven”, aldus de projectleider.
Daarnaast inspireerden de betrokken docenten tijdens een studiemiddag waar docenten uit alle
locaties op af kwamen, hun directe collega´s om in de les meer gedifferentieerd te werk te gaan.
Tot besluit
Bij het Atlas College zijn nauwe banden ontstaan tussen projectleider en onderzoeker. Dat is ook
zichtbaar in andere SLOA-projecten die bij deze samenwerkingsvorm passen. De projectleiders
op de scholen waren overal goed op de hoogte van het onderzoek en namen ook zelf een
onderzoekstaak op zich. Verder constateren we bij de projecten in deze samenwerkingsvorm dat
docenten gestimuleerd werden om een onderzoekende houding te ontwikkelen, onder meer door
tijdens bijeenkomsten kritisch naar hun eigen handelen te kijken.
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4.3	Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur: de school
en de adviseur sturen
De inzet van digitale leermiddelen in reguliere lesprogramma’s was onderwerp van
het SLOA-project waarvoor de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)
samenwerking zocht met het Heerbeeck College te Best en het Maerlant-Lyceum te
Den Haag. Zowel adviseurs als onderzoekers van Arbeid Opleidingen Consult (AO
Consult) participeerden in het project. De vragen van de scholen stonden centraal:
onder welke voorwaarden kunnen docenten digitale leermiddelen inzetten zodat
zij digitale lessen kunnen verwerken in het onderwijs dat zij geven? Hoe kunnen
digitale lessen onderdeel worden van een bestaande lessenreeks? En hoe kunnen ze
worden ingezet bij lesuitval?

De ontwikkeling: minder lesuitval door digitale lessen
Onder digitale lessen worden lessen verstaan die door de docent zijn voorbereid en uitgewerkt, maar die door de leerlingen zonder de docent kunnen
worden gevolgd, met behulp van digitale leermiddelen. Het idee achter de inzet van digitale lessen was dat de les bij uitval van de docent toch zou kunnen
doorgaan. Op de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur hebben docenten een digitale lessenreeks Duits ontworpen. Op het Heerbeeck College ging
het om het vak natuurkunde en bij het Maerlant-Lyceum om Latijn. Adviseurs
en onderzoekers van AO-consult hebben de docenten getraind en begeleid
in waar ze digitaal lesmateriaal konden vinden, wat zij konden leren van best
practices van andere scholen en hoe ze het digitale materiaal konden inzetten
in hun lessen.
In dit project is eerst onderzoek gedaan naar digitale leermiddelen: van
digitale leermiddelen die voorhanden waren, is onderzocht of ze geschikt zijn
en of ze in bestaande lesprogramma’s in te passen zijn. Daarna hebben de
docenten met behulp van de digitale leermiddelen in een periode van drie
maanden digitale lessen gemaakt en uitgevoerd. In de tweede fase werd dit
gebruik onderzocht: de docenten hielden logboeken bij en werden geïnterviewd; bovendien hebben de docenten lesobservatieformulieren ingevuld en
hebben leerlingen vragenlijsten ingevuld. Zo was er een wisselwerking tussen
onderzoek, advies en onderwijsontwikkeling.
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De samenwerking tussen de school en adviseurs en onderzoekers heeft de volgende kenmerken.

Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur: de school en de adviseur sturen
Welke belangen zijn in het spel?
• Belangen van partijen

Schoolbelang voorop

• Doel van onderzoek

Inzet van digitale middelen in de les evalueren

Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
• Aansturing schoolontwikkeling

Schoolleiders en adviseurs

• Aansturing onderzoek

Primair onderzoekers, secundair schoolleiders en adviseurs

• Uitvoering onderzoek

Onderzoekers

Hoe organiseren we de communicatie?
• Overlegstructuur

Twee- of driemaandelijks in stuurgroep
Frequent tussen docenten en adviseurs en onderzoekers

• Tijdsinvestering in onderzoek

Relatief laag bij schoolleiding en docenten; relatief hoog bij
adviseurs en onderzoekers

Welke belangen zijn in het spel?
De rector van KSE was de initiatiefnemer van dit project en zocht contact met AO Consult en
met de collega´s van de twee andere scholen. Omdat er docententekorten werden verwacht voor
de vakken Duits, natuurkunde en Latijn, is aan docenten van deze vakken gevraagd om volledig
digitale lessen te ontwerpen. De adviseurs en onderzoekers van AO Consult werkten volgens de
rector van KSE complementair aan de school, ”waarbij de scholen het onderwijsproces beheersen
en AO Consult het project bekijkt vanuit een onderzoekende en onderwijskundige invalshoek”. De
rectoren hebben de onderlinge samenwerking als positief ervaren, omdat ze op deze manier
een kijkje in elkaars keuken kregen. De betrokkenheid van een externe partij, met andere
invalshoeken en expertise, werd door alle scholen stimulerend gevonden.
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Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
De rectoren van de drie scholen vormden samen met de adviseurs de stuurgroep van
het project, waarin zij besluiten namen over de doelen en voortgang. De rectoren
beperkten zich tot een helikopterview; ze deden niet actief mee. Wel zorgden ze ervoor
dat in hun scholen praktische zaken als de lokalen en de pc’s geregeld waren en dat
de docenten gefaciliteerd werden. Ook onderstreepten de rectoren het belang van het
project tegenover hun docenten, bijvoorbeeld tijdens teambijeenkomsten. Zij plaatsten
de informatie uit het project op zulke momenten in het kader van hun algehele visie op
onderwijsvernieuwing en de voortgaande digitalisering op de scholen.
De docenten Duits, natuurkunde en Latijn (een à twee per school) hebben digitale
lessen ontworpen en werden daartoe een uur per week uitgeroosterd. De docenten
hadden enkele ondersteunende onderzoekstaken, zoals vragenlijsten afnemen en digitale
lessen observeren. Verder hielden ze logboeken bij waarin ze reflecteerden op hun
lesvoorbereiding en -uitvoering.
Vanuit AO Consult waren diverse adviseurs en onderzoekers bij het project betrokken.
De externen verdeelden de taken onderling, passend bij hun deskundigheid. De
adviseurs hielden de grote lijn in de gaten. Ze gaven de rectoren advies over de keuze
van digitale middelen en begeleidden de docenten bij hun lesvoorbereiding. De
onderzoekers voorzagen de stuurgroep van nieuwe informatie uit bijvoorbeeld literatuur
en lesobservaties.
Hoe organiseren we de communicatie?
De stuurgroep van de drie rectoren met de adviseurs van AO Consult kwam enkele
keren per jaar bijeen. De adviseurs hadden een duidelijke rol op het punt van de
processturing: centraal stond hun terugkoppeling aan de rectoren over de voortgang
van het project en de resultaten uit het onderzoek. Hierdoor kregen de rectoren goed
inzicht in de koppeling van de projectdoelen aan de onderwijsvisie van hun scholen,
zowel op het punt van onderwijsvernieuwing in het algemeen als op het punt van digitale
middelen. Dit leidde ertoe dat zij in hun eigen scholen met andere mensen gingen praten
over het project en de mogelijkheden daarvan, wat voor de docenten een belangrijke
ondersteuning van hun inspanningen betekende.
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Opbrengsten
Het literatuuronderzoek resulteerde in een lijst met digitale middelen en voorwaarden voor een
goede digitale les. Met deze kennis zijn de docenten de digitale lessen gaan ontwikkelen. De tijd
die hiervoor stond bleek echter niet voldoende; een deel van deze docenten was niet gewend met
digitale leermiddelen om te gaan. Uit de logboeken kan worden opgemaakt dat de docenten in
de loop van het project kritischer kwamen te staan tegenover hun eigen lesprogramma. In de
praktijk bleek het lastig om digitale lessen in te zetten bij lesuitval; de digitale les moet in het
lesprogramma maar net aan de beurt zijn op het moment dat een docent afwezig is.
De rector van KSE zag het project als onderdeel van “voortdurende schoolontwikkeling”. Er was
sprake van een constante wisselwerking van onderzoek en onderwijsverbetering, bijvoorbeeld
bij de docenten die kennis uit het literatuuronderzoek hebben gebruikt. Deze wisselwerking was
ook te zien toen het zwaartepunt in het project na de uitvoering van de lessen kwam te liggen bij
de analyse van verzamelde gegevens en rapportage over de resultaten. De onderzoekers hebben
de resultaten gedeeld in de stuurgroep. De rectoren brachten de projectopbrengsten onder de
aandacht van hun docententeam.
Tot besluit
Het unieke aan de projecten in deze samenwerkingsvorm is de keuze voor een stuurgroep van
rectoren ‘op afstand’ in combinatie met de inbreng van adviseurs en onderzoekers. In deze
constructie boden de adviseurs hulp bij de processturing en konden de rectoren vervolgens actie
ondernemen in de scholen. Zo werden steeds zowel op het niveau van projectdocenten als de
schoolleiding in onderlinge afstemming stappen gezet.
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4.4	CSG Reggesteyn: de onderzoeker stuurt
Op de scholengroep CSG Reggesteyn te Nijverdal en Rijssen hebben onderzoekers
van Expertis bij leerlingen een nieuwe leestoets beproefd, die ze voor dit doel
vertaald en bewerkt hadden. De scholengroep had leesuren ingevoerd waarin
leerlingen in de klas boeken lezen en wilde graag weten of het algemene leesniveau
van leerlingen door deze leesuren omhoog ging.

De ontwikkeling: toetsing van vloeiend lezen
De onderzoekers hebben de betrouwbaarheid en validiteit onderzocht van
de hardop-leestest, een Amerikaans leesinstrument dat zij hebben vertaald en
bewerkt. In deze test worden de snelheid en de nauwkeurigheid bijgehouden
waarmee leerlingen lezen. CSG Reggesteyn had voorafgaand aan het SLOAproject een succesvolle pilot gedaan met de invoering van een leesuur in het
rooster. Daarin lezen de leerlingen een boek en houden ze een leesportfolio
bij. Dit leesuur is gedurende het project ingevoerd bij alle 22 brugklassen. De
scholengroep was benieuwd in hoeverre de taalprestaties (met name begrijpend lezen, leesvaardigheid en de woordenschat) van de leerlingen hierdoor
vooruitgingen.
Het afnemen van de hardop-leestest bleek nogal bewerkelijk. Tijdens het project is besloten een tweede leesinstrument af te nemen: de maze-test. Bij deze
test lezen leerlingen zinnen waarin voor een bepaald woord drie mogelijke
woorden staan; ze strepen de foute woorden door. Aan het eind van de test
wordt de score bepaald door het aantal goede woorden. De eersteklassers
hebben de leesinstrumenten ingevuld aan het begin en aan het eind van het
schooljaar. Het jaar daarop heeft een volgende lichting eersteklassers dit
gedaan.
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De samenwerking tussen de school en onderzoekers heeft de volgende kenmerken.

CSG Reggesteyn: de onderzoeker stuurt
Welke belangen zijn in het spel?
• Belangen van partijen

Kennisbelang voorop, schoolbelang naar achtergrond

• Doel van onderzoek

Ten dienste van onderwijs in het algemeen door focus op
instrumentontwikkeling

Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
• Aansturing schoolontwikkeling

Stafmedewerker en schoolleiding op de vestigingen

• Aansturing onderzoek

Onderzoekers

• Uitvoering onderzoek

Onderzoekers

Hoe organiseren we de communicatie?
• Overlegstructuur

Driemaandelijks schoolleiders en onderzoekers

• Tijdsinvestering in onderzoek

Relatief laag bij schoolleiding en docenten; relatief hoog bij onderzoekers

Welke belangen zijn in het spel?
Een algemeen onderwijskundig kennisbelang stond voorop. De onderzoekers - experts op het
gebied van lezen in het onderwijs - wilden nagaan in hoeverre de hardop-leestest betrouwbaar
en valide is. Dit moet zijn vastgesteld voordat het instrument ook commercieel kan worden
verspreid. CSG Reggesteyn was een geschikte partner omdat de school zelf op zoek was naar
expertise. De projectleider van het SLOA-project op CSG Reggesteyn is stafmedewerker
onderwijs en kwaliteitzorg van de scholengroep. Hij benaderde de onderzoekers van Expertis
Onderwijsadviseurs en zegt daarover: “De dingen die wij zelf kunnen, besteden wij nooit uit. Maar
het onderzoek naar het leesniveau is iets, dat konden wij in het geheel niet. Dus daar heb je anderen
voor nodig”. Er was dus wel een schoolbelang, maar het stond niet op de voorgrond.
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Wie krijgt welke taken in de samenwerking?
De onderzoekers van Expertis hebben het SLOA-projectplan geschreven en een belangrijke stem
gehad in de keuze van het lees-toetsinstrument. Tevens hebben zij het onderzoekswerk verricht;
zij hebben met behulp van twee leesinstrumenten de leerlingen getoetst en de data geanalyseerd.
De projectleider van CSG Reggesteyn fungeerde als linking pin; hij stond tussen de onderzoekers
en de docenten en schoolleiders in. Hij hield het overzicht over de planning en de afspraken rond
de leestesten (bijvoorbeeld de verdeling van de leestesten over de docenten).
Vijf docenten zijn door een van de onderzoekers getraind in het afnemen van de hardop-leestest.
Zij waren samen met de middenmanagers van de locaties van de scholengroep ook aanwezig
bij een terugkoppelingsbijeenkomst waarin de uitkomsten van de testen werden besproken en
geïnterpreteerd. Ook werd daar nagedacht over de vraag hoe de leesprestaties van de leerlingen op
de diverse locaties verder verbeterd kunnen worden.
Hoe organiseren we de communicatie?
De projectleider was de contactpersoon voor de onderzoekers. Hij heeft de onderzoekers elke
drie maanden gezien. De onderzoekers waren dus slechts zijdelings betrokken bij wat zich op
school afspeelde, maar dit paste ook bij het project, zo gaf de projectleider aan. Afspraken tussen
onderzoekers en school zijn van tevoren op papier gezet en nagekomen.
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Opbrengsten
Uit het onderzoek bleek dat beide leestesten een beeld van de leesprestaties van een leerling geven.
De hardop-leestest bleek echter bewerkelijk, omdat de docent deze individueel moet afnemen.
De maze-test is klassikaal en dus vlotter af te nemen, maar geeft meer oppervlakkige informatie.
Voorlopig kunnen de onderzoekers nog niet vaststellen wat de betrouwbaarheid en validiteit van
de hardop-leestest is. Ze zullen daarom meer scholen gaan benaderen om op grote schaal data te
verzamelen.
De docenten die getraind zijn in het afnemen van de leestesten, waren niet gewend om data te
verzamelen en te interpreteren. Volgens de onderzoeker kunnen ze dit met de opgedane ervaring
vaker gaan doen. De scholengroep heeft de intentie uitgesproken met de leesinstrumenten verder
te gaan, omdat de gegevens voor individuele docenten nuttig kunnen zijn.
Tot besluit
Typerend voor deze samenwerkingsvorm is dat onderzoeksbelangen op de voorgrond staan. In
twee projecten heeft dit geleid tot communicatieproblemen; voor de docenten op school was
onduidelijk waar de dataverzameling voor nodig was. In het project op CSG Reggesteyn hebben
de ‘eigen’ belangen van de onderzoekers niet geleid tot problemen, vooral doordat er duidelijke
afspraken waren gemaakt over het doel van het project.
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5.	Opbrengsten
Wat heeft de samenwerking met onderzoekers – en soms adviseurs – de scholen
opgeleverd? In dit hoofdstuk maken we de balans op. Ook gaan we in op de vraag
in hoeverre de verschillende samenwerkingsvormen verschillende opbrengsten
voortbrengen.
5.1	Soorten opbrengsten
In interviews en rapportages benoemen de betrokkenen wat de SLOA-projecten hebben
opgeleverd. Daarin zijn vijf soorten opbrengsten te onderscheiden.
1.	Onderbouwen van een specifieke vernieuwing
	In vierentwintig van de dertig SLOA-projecten zijn gedurende het project allerlei soorten
vernieuwingen geïmplementeerd: games zijn ontwikkeld en uitgetest; mindmaps ingevoerd
in de les; differentiatiemodellen verkend en uitgeprobeerd. Een opbrengst is dat deze
vernieuwingen dankzij de samenwerking met de onderzoekers beter zijn onderbouwd en/
of geëvalueerd. Scholen hebben bijvoorbeeld meer duidelijkheid gekregen over de beste
manier om een vernieuwing in te zetten, of inzicht in de randvoorwaarden die nodig zijn
om de vernieuwing tot een succes te maken.
Het onderbouwen en evalueren leidde vaak ook tot consolidatie van de vernieuwing. Een
projectleider: “Het verschil met eerdere vernieuwingen op onze school is dat er nu onderzoek
aan verbonden is. Dat is de kracht van dit project. Een valkuil bij ons is geweest dat er steeds
werd vernieuwd, waardoor telkens opnieuw het wiel uitgevonden werd. Er werd te weinig
geconsolideerd en best practices gingen verloren. Nu is het besef bij de schoolleiding gegroeid dat
ontwikkelingen moeten worden onderzocht.”
In de meeste projecten zijn vernieuwingen geëvalueerd in termen van ervaringen van
docenten en leerlingen. Dat geldt ook voor een aantal projecten waarin eigenlijk een
effectmeting stond gepland, maar waarin te veel factoren de ontwikkeling hadden
beïnvloed. De effectmeting is daar vervangen door een grondige evaluatie.
2.

Professionalisering van docenten op het gebied van onderzoek

	De onderzochte activiteiten hebben op allerlei manieren bijgedragen aan professionalisering
van de betrokken docenten. Zo zagen we in het vorige hoofdstuk dat docenten materiaal
ontwikkelden en didactische aanpakken uitprobeerden (meer hierover in de publicatie
‘Professionele leraren’). In dit hoofdstuk gaan we specifiek in op de professionalisering
op onderzoeksvlak die het resultaat was van de SLOA-projecten. In veel projecten
(tweeëntwintig van de dertig) waren docenten betrokken bij de interpretatie van
onderzoeksresultaten en/of voerden ze onderzoekstaken uit.
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3.

Stimulans voor een onderzoekende cultuur

	Op een aantal scholen hebben de docenten en schoolleiders die actief bij het ontwikkelen onderzoeksproject waren betrokken, de opgedane kennis en ervaring verder verspreid,
waardoor ook breder in de school een onderzoekende cultuur kon ontstaan. Zo zijn in elf
projecten op bescheiden schaal leergemeenschappen ontstaan waarin docenten in kleine
groepen van elkaar leren over onderzoek doen. Het ontstaan van een onderzoekende
cultuur is te herkennen aan de verandering van een ´doe-cultuur´ naar een ´doe-én-denkcultuur´. Zoals een projectleider het verwoordde: “Er is een hele slag in onze organisatie
gemaakt. Het professionele denken, het anders denken, het onderzoek doen, de waarde van
getallen. Niet zomaar domweg weer ergens inspringen, maar gewoon eerst denken.”
4.

Verbeterde kwaliteitszorg

	In twee van de dertig projecten was nadrukkelijk aandacht voor verbeteringen in het kader
van kwaliteitszorg; dat heeft geleid tot professionalisering op dit terrein. De twee projecten
omvatten respectievelijk acht en negen scholen.
5.

Opbrengsten voor externe doelen

	Vijf van de dertig projecten hadden ook opbrengsten die niet primair voor de school van
belang waren. Er zijn bijvoorbeeld data verzameld ten behoeve van een groter onderzoek, of
er is een onderzoeksinstrument respectievelijk kennis ontwikkeld voor een extern doel, dus
niet (alleen) ter beantwoording van de vraag van de school.
In de tabel is voor de SLOA-projecten per samenwerkingsvorm aangegeven welk soort opbrengst
zichtbaar is, enigszins (+) en in hoge mate (++). Met ‘enigszins’ bedoelen we dat deze opbrengst
wel uit het onderzoek kwam, maar op de achtergrond: andere opbrengsten kwamen duidelijker
naar voren. Dit is bijvoorbeeld het geval met de opbrengst ‘onderbouwen van de vernieuwing’
in de samenwerkingsvorm waarbij ‘de onderzoeker stuurt’. Ook was het stimuleren van een
onderzoekende cultuur nergens de hoofdopbrengst, maar wordt het in elf projecten wel als
bijkomende opbrengst genoemd. ‘In hoge mate’ aanwezig betekent dat in het onderzoek de
nadruk op deze opbrengst lag en dat deze duidelijk uit het onderzoek gekomen is. Zo waren er
SLOA-projecten in de samenwerkingsvormen ‘de school stuurt’ en ‘de school en de onderzoeker
sturen’ waarin zowel gestreefd is naar het onderbouwen van een vernieuwing als naar de
professionalisering van docenten op onderzoeksvlak.
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Vormen van samenwerking en soorten opbrengsten in de SLOA-projecten

Samenwerkingsvorm
Soort opbrengst

School stuurt

School en

School en

Onderzoeker

onderzoeker

adviseur sturen

stuurt

sturen
Onderbouwen van
de vernieuwing

++

++

++

+

++

++

+

+

+

+

Professionalisering van
docenten op gebied
van onderzoek
Stimulans voor
onderzoekende cultuur
Verbeterde kwaliteitszorg
Opbrengsten voor
externe doelen

++
+

++
++

= in hoge mate aanwezig
= enigszins aanwezig

5.2	
De school stuurt: opbrengsten
In de samenwerkingsvorm waarbij ‘de school stuurt’ onderscheiden de betrokkenen drie soorten
opbrengsten. Ze zien vooral meer onderbouwing van vernieuwingen en professionalisering van
docenten, maar noemen ook het ontstaan van een onderzoekende cultuur.
Onderbouwen van de vernieuwing
In negen van de elf projecten in deze samenwerkingsvorm vinden de betrokkenen dat
de vernieuwingen nu beter empirisch onderbouwd zijn. In één project ontwierpen de
docentonderzoekers, projectleider en begeleider bijvoorbeeld een instrument voor collegiale
observatie, een docentvragenlijst en een leerlingvragenlijst om data te verzamelen en analyseren
over het pedagogisch-didactisch handelen van docenten in hun lessen. Door de bespreking
van de resultaten in het docententeam - hoe geef ik les en hoe doen anderen dat - kwam er een
scholingsbehoefte op tafel. In een ander project deelde een groep schoolleiders en docenten
ervaringen over leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen en docenten
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vulden een vragenlijst over inspraak in. Aan de hand van de uitkomsten besloten de basisscholen
leerlingen meer zeggenschap te geven in het lesprogramma. Het bleek van belang om de
vragenlijst samen te ontwerpen: “Zo’n vragenlijst met gemeenschappelijke taal helpt enorm om met
elkaar dat gebied te ontginnen en de diepte in te kunnen gaan.” Door de directe betrokkenheid
en sturing van docenten en schoolleider, werden de onderzoeksresultaten meteen de school in
gebracht. Zo benoemde een projectleider als opbrengst dat “…ervoor is gezorgd dat de CITO-scores
van de leerlingen aan de docent bekend zijn. De docenten kunnen per leerling zien hoe hij of zij scoort
bij woordenschat, bij leesvaardigheid enzovoorts. Dat is nu inzichtelijk gemaakt, waardoor ze ook
kunnen gaan differentiëren binnen de klas.”
In enkele gevallen viel de opbrengst tegen. Bij twee van de elf projecten konden uiteindelijk geen
verbeteringen op de werkvloer worden doorgevoerd. Door miscommunicatie tussen school en
onderzoeker waren de resultaten minder duidelijk dan verwacht. Ook was het bewijs voor de
werkzaamheid van de onderzochte vernieuwing soms minder hard dan beoogd. Zo is bij twee
projecten de geplande effectmeting niet uitgevoerd, omdat er te veel verstorende factoren waren
voor een valide meting.
Professionalisering van docenten op het gebied van onderzoek
Bij acht van de elf projecten hebben docenten zich op onderzoeksgebied professioneel
ontwikkeld. In de interviews noemden schoolleiders en onderzoekers vaak de enorme stimulans
die van de projecten uitging voor de onderzoekende houding van docenten. Een docent die als
projectleider fungeerde, heeft gemerkt dat hij nu “meer onderzoeksmatig problemen of kwesties
benadert”. Hij analyseert toetscijfers nu bijvoorbeeld nauwkeuriger dan voorheen en bespreekt ze
uitvoeriger met collega’s. Bij een ander project is “ de onderzoekende houding vergroot van docenten
in de context van opbrengstgericht werken, gegevens verzamelen en daar actie op ondernemen”, aldus
een teamleider.
Dat docenten meer onderzoekskennis en -vaardigheden hebben opgedaan, blijkt ook uit het
vragenlijstonderzoek naar de SLOA-projecten (zie kader). Vooral in de samenwerkingsvorm
‘de school stuurt’ voelden docenten zich door de schoolleiding ondersteund en gestimuleerd
om zich te bekwamen in praktijkgericht onderzoek. In zeven van de elf projecten werkten
docentonderzoekers in kleine teams aan het onderzoek; ze waren daar een dagdeel per week voor
gefaciliteerd. De teams functioneerden als leergemeenschappen, waarin de docenten veel van
elkaar opstaken. Een van de projectleiders beschrijft de werkwijze van zijn groep: “Wij proberen
altijd te reflecteren op de dingen die wij zien. Als een van ons [docentonderzoekers] een presentatie
houdt over het onderzoek naar doorstroming van leerjaar drie naar vier, dan bekijken wij met z’n
allen de resultaten op het beeldscherm. Dan gaan wij het er met elkaar over hebben van: hoe kunnen
wij dit interpreteren en wat zou erachter kunnen zitten?”
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Docenten veranderen door onderzoeksdeelname
In het vragenlijstonderzoek naar de SLOA-projecten is schoolleiders, docenten
en onderzoekers gevraagd of docenten door hun deelname aan een project
zijn veranderd. De antwoorden van 103 respondenten zijn gevisualiseerd in
de grafieken. Schoolleiders, betrokken docenten en externe onderzoekers en
adviseurs uit alle projecten merken dat docenten meer onderzoekskennis en
-vaardigheden hebben opgedaan. Tevens ontwikkelden zij een meer kritische
houding. Dit effect is het sterkst bij projecten waar ‘de school stuurt’.
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Stimulans voor een onderzoekende cultuur
De projectleiders en onderzoekers van de zeven projecten waar docentonderzoekers aanwezig
waren, beschrijven allen dat hun project ertoe heeft bijgedragen dat in de school een
onderzoekende cultuur is ontstaan. Dat komt onder andere doordat de betrokken schoolleiders
en docenten zekerder werden van hun zaak: “Waar we eerst in een wat afhankelijke rol zaten ten
opzichte van het onderzoeksinstituut, hebben we nu ook een beetje de move gemaakt naar zelf aan het
roer.” Als onderzoeksresultaten, opgedane kennis en ervaringen worden verspreid, ontstaat een
bredere belangstelling voor onderzoek. Zo constateerden een projectleider en onderzoeker dat het
“enthousiasme over onderzoek bij de schoolleiding en de groep onderzoeksdocenten zich verbreed heeft
tot andere bovenbouwdocenten en tot docenten in de onderbouw”. Een olievlekwerking dus.
Bij vier van de elf projecten daarentegen was het voor schoolleiders en docenten moeilijk om
voldoende draagvlak te vinden onder collega’s. In dergelijke gevallen is meer (strategische)
aandacht van leidinggevenden nodig om de onderzoekende basis te bestendigen en verbreden in
de school. Hierover meer in hoofdstuk 6.

5.3	De school en de onderzoeker sturen: opbrengsten
In de projecten waarin de school en de onderzoeker sturen, worden dezelfde soorten opbrengsten
genoemd als daar waar de school stuurt: het onderzoek heeft bijgedragen aan de onderbouwing
van vernieuwingen, aan docentprofessionalisering en in enige mate ook aan het ontstaan van een
onderzoekende cultuur.
Onderbouwen van de vernieuwing
In alle negen projecten met deze samenwerkingsvorm is het onderzoek volgens de betrokkenen
van betekenis geweest voor het onderbouwen en/of evalueren van de vernieuwing. Soms betrof
het een vernieuwing die de hele school aanging, zoals bij de ‘vitale school’, waar leerlingen
werden gestimuleerd bewuster een actieve en gezonde leefstijl na te streven. Dat dit succes had,
werd goed zichtbaar toen op initiatief van leerlingen een rookvrije zone werd ingevoerd, die ook
gold voor docenten. “Het besef bij leerlingen is dankzij het uitdragen van de vitale school wel degelijk
ingedaald”, zo merkte de directeur op.
In een ander project hielpen tutoren en docenten bij het signaleren en vooruit helpen van
onderpresterende leerlingen. De tutoren volgden praktische trainingen om de leerlingen
individueel te kunnen begeleiden. Dat had resultaat: na afloop bleek dat de leerlingen minder
risico hadden op onderpresteren.
Soms verliep het project anders dan bedacht. Bij een van de projecten hebben de onderzoekers
deels de taak van de projectleider overgenomen toen deze tijdelijk uitviel. In een ander project
konden op basis van de effectmeting geen duidelijke uitspraken worden gedaan over de invloed
van de interventie op het gedrag van leerlingen.
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Professionalisering van docenten op onderzoeksvlak
Ook deze samenwerkingsvorm heeft bijgedragen aan de professionalisering van deelnemende
docenten, al wordt de toename van hun onderzoekskennis en –vaardigheden als iets kleiner
ervaren dan bij de samenwerkingsvorm waarin de school stuurt. Dat kan komen doordat hier
slechts aan drie van de negen projecten docentonderzoekers deelnamen die in alle fasen van
het onderzoek taken hadden. Wel waren bij alle negen projecten docenten betrokken bij de
interpretatie van onderzoeksuitkomsten of het reflecteren op hun eigen handelen.
Doordat onderzoekers hier vergeleken met de ‘schoolgestuurde’ samenwerking meer inbreng
hadden in zowel het onderzoek als de te ontwikkelen onderwijsvernieuwing, ontstond een meer
gelijkwaardige verhouding tussen onderzoekers, schoolleiders en docenten. Ook dit ervoeren de
betrokkenen als een opbrengst. Ze namen ook taken van elkaar over: denk aan een schoolleider
die CITO-scores interpreteert en bespreekt met collega’s; een docent die een nieuwe leesdidactiek
evalueert met een zelf ontworpen vragenlijst; en een onderzoeker die niet alleen onderzoek
uitvoert, maar ook meebepaalt welke systematiek docenten gaan gebruiken om op hun lessen te
reflecteren. Zo ontstond een nauwe band tussen school en onderzoekers, die onder meer leidde
tot een kruisbestuiving tussen het ontwikkel- en onderzoeksdeel van het project.
Stimulans voor een onderzoekende cultuur
Projectleiders en onderzoekers van vier van de negen projecten vinden dat het project
heeft bijgedragen aan het ontstaan van een onderzoekende cultuur. In vergelijking tot de
samenwerkingsvorm waarbij ‘de school stuurt’ hebben onderzoekers een groter aandeel gehad
in het ontstaan van een onderzoekende cultuur, vooral door hun expertise te delen bij het
interpreteren van de onderzoeksuitkomsten. Bij drie projecten was er geen bijkomend streven
om het project te laten bijdragen aan een onderzoekende cultuur. In twee andere projecten is
de onderzoekende cultuur onvoldoende van de grond gekomen. Volgens de betrokkenen is dit
waarschijnlijk gekomen doordat er onder docentonderzoekers en schoolleiders te veel wisselingen
waren. Wel is het onderzoek tijdens studiedagen gepresenteerd aan collega’s.

5.4	De school en de adviseur sturen: opbrengsten
In de vijf projecten die we rekenen tot de samenwerkingsvorm ‘de school en de adviseur sturen’
zijn vooral twee soorten opbrengsten te zien. Ook hier zijn vernieuwingen beter onderbouwd,
maar daarnaast is er meer aandacht gekomen voor cyclisch werken in het kader van de
kwaliteitszorg.
Onderbouwen van de vernieuwing
Bij drie van de vijf projecten worden de onderzoeksresultaten die de externe onderzoekers naar de
school hebben teruggekoppeld, gezien als onderbouwing van de vernieuwing. Adviseurs leverden
hier niet alleen een bijdrage aan het vasthouden van de koers in het project, maar gaven ook
adviezen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten (zie hoofdstuk 4.3).
65

Verbeterde kwaliteitszorg
Een andere opbrengst was verbeterde kwaliteitszorg. Dit deed zich voor in twee projecten,
waaraan respectievelijk acht en negen scholen deelnamen. Het onderzoek was specifiek gericht
op het verzamelen van geschikte instrumenten om het rendement van het leerwegondersteunend
onderwijs in kaart te brengen, en op het werken met het digitale leerlingdossier in dit type
onderwijs. Per school werden verbeterplannen opgesteld, met bijzondere aandacht voor de
bekende PDCA-cyclus: plannen maken, uitvoeren, evalueren en waar nodig aanpassen. Dit is in
feite een vorm van onderzoeksmatig werken.
In beide projecten hebben adviseurs eraan bijgedragen dat het cyclisch werken werd versterkt.
Voor docenten bleef het echter lastig om op basis van informatie over leerlingen hun lessen aan
te passen. Wel is de kwaliteitszorg verbeterd doordat de deelnemende docenten en schoolleiders
zich meer bewust zijn geworden van het belang van goede signalering en begeleiding van deze
specifieke groep zorgleerlingen.

5.5	De onderzoeker stuurt: opbrengsten
Vergeleken met de andere samenwerkingsvormen gaan de opbrengsten van de
‘onderzoekergestuurde’ samenwerking minder over het niveau van de school waar
onderzoek heeft plaatsgevonden. De opbrengsten in deze projecten hebben de aard van data,
onderzoeksinstrumenten en algemene kennis over een tool. Ook al lag de aanleiding van het
project in een vraag van de school, bijdragen aan schoolontwikkeling of professionalisering van
docenten vormden hier niet de primaire opbrengst. Dat wil overigens niet zeggen dat de scholen
weinig aan de projecten hebben gehad. Op langere termijn kunnen deze opbrengsten bijdragen
aan inzichten die leiden tot schooloverstijgende onderwijsverbeteringen.
Opbrengsten voor externe doelen
Bij drie van de vijf projecten waren data voor een database over docentgedrag een belangrijke
opbrengst. De twee andere projecten hebben kennis opgeleverd over respectievelijk de validiteit
van een leesinstrument (zie hoofdstuk 4.4) en verschillen tussen games. Docenten hebben aan de
dataverzameling bijgedragen door vragenlijsten en in sommige gevallen lesobservatieformulieren
in te vullen. Generaliseerbare uitspraken met behulp van het gevalideerde instrument en op
basis van de verzamelde data zijn nog niet mogelijk. Daarvoor is meer dataverzameling bij
meer scholen nodig. Wel kunnen andere scholen en onderzoekers de onderzoeksinstrumenten
gebruiken (toetsen voor leesvaardigheid en het observatie-instrument voor pedagogischdidactisch handelen van docenten).
De deelnemende scholen zelf konden ook de analyses van hun eigen gegevens gebruiken. Dat bracht
voor de schoolleiders de taak met zich mee om duidelijk te maken wat de resultaten betekenen
voor de school. Dat lukte beter als ook consequenties werden verbonden aan de resultaten:
bijvoorbeeld een aanbod van trainingen voor docenten naar aanleiding van lesobservaties. Soms
waren de lesobservaties direct al nuttig voor het reflecteren op de eigen didactiek.
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Wennen aan onderzoek
Het vragenlijstonderzoek laat zien dat op de scholen waar de onderzoeker het
onderzoek stuurt, de vraag of de school gewend is om onderzoek te gebruiken
voor verdere schoolontwikkeling, iets minder positief wordt beantwoord dan
bij de andere vormen. De grafiek toont de mening van 427 respondenten
(schoolleiders, externen, bij het onderzoek betrokken docenten en overige
docenten) aan het eind van de projectperiode.
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 1.	School stuurt
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 4.	Onderzoeker stuurt
De school is gewend om onderzoek te
gebruiken voor verdere schoolontwikkeling
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5.6	Tot besluit
Een belangrijke opbrengst van bijna alle SLOA-projecten is de bijdrage die de onderzoeken
geleverd hebben aan de onderbouwing en evaluatie van vernieuwingen in de scholen. Deze
opbrengst past goed bij de uitgangspunten van de SLOA-regeling. We vinden onderbouwde
vernieuwingen als opbrengst in alle vier de vormen van samenwerking tussen scholen en
onderzoekers: in drie samenwerkingsvormen in hoge mate en in één vorm enigszins. Dat betekent
dat er op diverse manieren kan worden samengewerkt om een vernieuwing te onderbouwen en
evalueren.
Verschillen tussen samenwerkingsvormen doen zich vooral voor als we kijken naar de opbrengst
van de projecten voor de professionalisering van docenten. Bij de samenwerkingsvormen
waar de ‘school stuurt’ en ‘de school en de onderzoeker sturen’ hebben docenten na afloop
van het project meer onderzoekskennis en -vaardigheden. De helft van de projecten die we
rekenen tot deze samenwerkingsvormen, is ook bevorderlijk geweest voor een onderzoekende
cultuur op de scholen. Een onderzoekende cultuur draagt onder meer bij aan de benutting van
onderzoeksresultaten: docenten en schoolleiders deden in deze projecten kennis en ervaring
op wat betreft het interpreteren van data en resultaten en het uitvoeren van onderzoek. Een
onderzoekende cultuur versterkt en verbreedt dus het gebruik van onderzoek.
Zowel het versterken van de onderzoekende houding bij docenten als het creëren van een
onderzoekende cultuur is minder aan de orde geweest bij de andere twee samenwerkingsvormen.
De voornaamste oorzaak is dat docenten hier meestal geen taak hadden in het uitvoeren van
onderzoek, maar alleen in het interpreteren van onderzoeksuitkomsten. Ook werd niet gestreefd
naar een structurele inbedding van het werken aan onderzoek in de school. Wel zochten de
betrokkenen nadrukkelijk naar manieren om de nieuwe onderzoeksresultaten en opgedane
kennis te laten bijdragen aan verbetering van de onderwijspraktijk.
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6.	Leidinggeven aan
onderzoek in de school
De schoolleider speelt een belangrijke rol bij onderzoek in de school. In dit
hoofdstuk laten we de schoolleiders zelf hierover aan het woord. Op basis
hiervan trekken we conclusies over het aansturen van ontwikkelings- en
onderzoeksprojecten in de school.

6.1	Inleiding
Bij onderzoek in de school zijn de organisatorische inkadering en randvoorwaarden van
groot belang. 8,13,24,25 Schoolleiders hebben de taak die inkadering en randvoorwaarden te
realiseren. Het is hun rol om de betrokken docenten te ondersteunen en te stimuleren bij het
uitvoeren van hun taken, schoolontwikkeling te bevorderen en kennisontwikkeling mogelijk
te maken.
In dit hoofdstuk laten we de schoolleiders hierover aan het woord. We gaan in op de wijze
waarop zij hun rol hebben ingevuld bij het positioneren van het project, het inrichten van
de samenwerking, het sturen en ondersteunen in de projectuitvoering en het versterken en
verbreden van projectopbrengsten. We besluiten met conclusies en aanbevelingen.
Tot nu toe zijn we in deze publicatie uitgegaan van de vier samenwerkingsvormen tussen
scholen en externe onderzoekers die we in de SLOA-projecten waarnemen. Maar voor
een zinvol onderscheid naar de vier samenwerkingsvormen in dit hoofdstuk is het aantal
geïnterviewde schoolleiders te klein. Er zijn onder hen bijvoorbeeld geen schoolleiders van
locaties met onderzoekergestuurde samenwerking, en slechts één schoolleider van een locatie
met adviseurgestuurde samenwerking. In plaats van de samenwerkingsvormen is daarom het
proces van schoolontwikkeling leidraad voor dit hoofdstuk. Wel bespreken we kort de rol
van de schoolleider in de verschillende samenwerkingsvormen waar dat relevant is.

Dit hoofdstuk is gebaseerd op gegevens uit interviews met dertien schoolleiders
die eindverantwoordelijkheid dragen voor een locatie waar een SLOA-project
heeft plaatsgevonden. Vijf van hen waren zelf tevens projectleider van een
SLOA-project, acht schoolleiders waren niet direct bij een project betrokken.
Met deze acht zijn uitgebreide retrospectieve interviews gevoerd, terwijl de
interviews met de vijf projectleiders gedurende de projecten plaatsvonden.
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6.2	Project positioneren
Succesvolle onderwijsvernieuwingen houden verband met wat er op een school speelt; met de
onderwijsvisie en de vragen of problemen die leven op de werkvloer. In de startfase van een
project is het dan ook belangrijk om bij het formuleren van de doelen uit te gaan van die visie
en beginsituatie. Ook moet in deze fase de samenwerking van de grond komen. Omdat het bij
de SLOA-projecten niet alleen ging om een vernieuwing maar tevens om onderzoek naar die
vernieuwing, moest ook de samenwerking met de onderzoekers worden opgezet. Verder moet een
project in de beginfase gepositioneerd worden in de school. Een voorwaarde voor succes is dat
de betrokkenen enthousiast worden en dat er draagvlak ontstaat. Hoe typeren de geïnterviewde
schoolleiders hun rol in deze fase?
Start van het project
Het idee om SLOA-subsidie aan te vragen, is op nagenoeg alle dertien scholen waarvan de
schoolleider is geïnterviewd, door de schoolleiding naar voren gebracht. Het projectthema
of -onderwerp is op de meeste scholen bepaald via de contacten van de schoolleider met
een onderzoeker of adviseur, vaak vanuit een bestaande samenwerking of contacten:
“Kennismaking met het project verliep eigenlijk vanuit de Universiteit van Leiden, waar we al
jaren mee samenwerken.” Soms zijn de mogelijkheden om een aanvraag te doen via het bestuur
aan de schoolleiders voorgelegd: “Aangestuurd door onze onderwijskundig medewerker op het
Centraal Bureau, die heeft de hele boel in gang gezet. Via haar is het verzoek gekomen om mensen
af te vaardigen vanuit de locaties.” Ook waren schoolleiders vaker bekend met de regeling en
maakten ze er eerder gebruik van als ze al ervaring hadden met een vergelijkbaar project: “Ik
had al ervaring met voorlopers van dit project vanuit mijn eerdere functie bij de universitaire
lerarenopleidingen. Ik kwam ermee in aanraking via de kerndirectie van mijn school en ik herkende
het. Dus ik heb het snel ingebracht in het overleg met de afdelingsleiders en directie.”
Koppeling met wat er speelt op school
Schoolleiders hebben een duidelijke rol gespeeld bij de verbinding tussen de mogelijkheden
van de regeling en de ideeën en knelpunten op de werkvloer. Zij zagen de SLOA-regeling als
een mogelijkheid om met aanvullende financiering te werken aan onderbouwde onderwijsen schoolontwikkeling. Een schoolleider licht de motieven toe: “Niet omdat wij per se een
onderzoekende cultuur willen stimuleren. Maar wij wilden wel collega’s die zover zijn, daarvoor
faciliteren. De ontwikkeling van onderwijs is de primaire drijfveer. De SLOA-regeling bood een
goede kans om te experimenteren. Het helpt natuurlijk dat je extern middelen vindt. En dat
een onderzoeker het een en ander begeleidt.” Een andere schoolleider verklaart waarom zijn
school instapte: “Ik wist al langer dat er SLOA-mogelijkheden waren voor subsidies en de directe
aanleiding was dat een groep docenten op school op verschillende manieren te maken had met de
hoogbegaafdheidproblematiek. Een van die docenten is daarnaast ook werkzaam op de universiteit.
Zo is de koppeling tot stand gekomen. Deze docent is er samen met de afdelingsleider van het vwo
mee aan de gang gegaan.”
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Een andere geïnterviewde beschrijft hoe het project vanuit het college van bestuur in de
scholen is ingebracht: “Ik had al ervaring met SLOA-projecten: we hebben gesproken met onze
beleidsmedewerkers en met directeuren van scholen en aangekaart dat het voor ons belangrijk is om
kwaliteitsverbetering te krijgen met betrekking tot onderpresteren, op basis van onderzoek, zien jullie
dat zitten?”
Taakverdeling
Schoolleiders die geen projectleider waren, verschilden onderling in de mate waarin zij het
project in de handen van een projectleider legden. Meeschrijven, meelezen, intern en extern
overleg bijwonen: sommige leidinggevenden deden dat wel en vervulden daarmee een intensieve
en zichtbare rol. Vaak deden schoolleiders dat om de projectgroep en de ‘rest van de school’
te laten zien dat de schoolleiding het project belangrijk vindt. Anderen bleven – vanuit hun
functieopvatting - bewust meer aan de zijlijn en legden zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij
de uitvoerenden.

6.3	Samenwerking inrichten
Zowel bij het formeren van de interne projectgroep als het afstemmen van de onderzoeksvraag op
wat er speelt, stuurt de schoolleiding in meer of mindere mate.
Interne projectgroep formeren
Vrijwel alle schoolleiders – projectleider of niet - waren ook betrokken bij de selectie en werving
van docenten voor het project. Zij hebben meegedacht over wenselijke competenties, geschikte
kandidaten benaderd en gekeken of kandidaten die zich aanmeldden, aan de vereiste kwalificaties
voldeden. Een schoolleider typeert haar rol als volgt: “Wij hebben gericht mensen benaderd van
wie we dachten: dat zou iets voor jou kunnen zijn, ook uitgelegd waarom we aan hen dachten en hen
ook gevraagd om naar de informatie te kijken of naar voorlichtingsbijeenkomsten te gaan. Daarbij
moesten we soms onzekerheid overwinnen: ‘Het is zo lang geleden dat ik gestudeerd heb en kan ik dit
wel?’” Verder hebben schoolleiders er door roostering, vrijstelling en facilitering voor gezorgd dat
de leden van de projectgroep daadwerkelijk konden samenwerken.
Onderzoeksvraag afstemmen
Bij de samenwerking met externen zien we een duidelijk verschil tussen schoolleiders die wel en
schoolleiders die geen projectleider waren. De schoolleiders die wel projectleider waren, regelden
de samenwerking met de externe betrokkenen in de projectgroep; de andere groep schoolleiders
had daar nauwelijks bemoeienis mee. In beide gevallen hebben schoolleiders het tot hun taak
gerekend om te zorgen voor een goede afstemming van de onderzoeksvraag op wat er speelt
op school. Over hoe dat precies is gegaan, hebben we weinig informatie kunnen verkrijgen: de
geïnterviewde schoolleiders waren bij de start van de SLOA-projecten lang niet allemaal in hun
huidige functie werkzaam.
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Een van de schoolleiders beschrijft expliciet de meerwaarde van de samenwerking intern-extern:
“Er ontstond een projectclub die in gezamenlijkheid als doel had om een concreet project neer te
zetten. De externe onderzoeker vervulde daarbij duidelijk de rol van adviseur.” Maar er zijn ook
gevallen waarin de afstemming problematisch verlopen is. Een van de schoolleiders heeft een
onderzoeksvraag neergelegd bij een universiteit waarmee de school al eerder samenwerkte. De
onderzoekers zijn aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het gevraagde instrument, maar de
schoolleider signaleert een duidelijk verschil in visie op de gevraagde opbrengsten en het tijdstip
waarop de school over bruikbare resultaten kan beschikken: “Er wordt hard gewerkt, maar wat er
nu ligt is onvoldoende bruikbaar. Bij een universiteit kunnen ze denk ik vrij moeilijk inschatten wat
wij als scholen nodig hebben.”

Verschilt de rol van de schoolleider per
samenwerkingsvorm?
Op de scholen waar de dertien geïnterviewde schoolleiders werkzaam zijn,
kwam vooral schoolgestuurde en school- en-onderzoekergestuurde samenwerking voor.
Daar waar de samenwerking schoolgestuurd was, zien we een duidelijker rol
van de schoolleiding bij de formulering van de onderzoeksvraag, de uitwerking
van het onderzoek en het opzetten van het project dan op scholen waar sprake
was van school- en-onderzoekergestuurde samenwerking.

6.4 Sturen en ondersteunen
Uit onderzoek weten we welke leiderschapspraktijken binnen de school bijdragen aan
schoolontwikkeling:26
•	regelwerk: zorg dragen voor facilitering, coördinatie en administratieve aangelegenheden;
•	visie en concretisering in doelen: visieontwikkeling initiëren, de visie identificeren en
zorg dragen voor vertaling van die visie in concrete, haalbare doelen voor docenten en
leerlingen;
•	mensen ontwikkelen: mensen stimuleren om zich extra in te zetten, door verwachtingen te
expliciteren en te beargumenteren, met oog voor individuele behoeften van docenten;
•	organisatie (her)inrichten: aanpassingen in de samenwerking tussen docenten initiëren en
participatie in besluitvorming organiseren zodat er in de school kan worden doorgebouwd
op professionele ontwikkeling van docenten.
Naast deze schoolinterne leiderschapspraktijken zijn in deze projecten ook meer extern gerichte
praktijken van leidinggevenden van belang, zoals het afstemmen met partnerorganisaties in de
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omgeving van de school.27 In hoeverre hebben de schoolleiders via dit soort praktijken sturing en
ondersteuning geboden in de projectuitvoering en daarmee bijgedragen aan schoolontwikkeling?
Hebben ze misschien het belang onderstreept van een meer onderzoekende en lerende cultuur in
de school?
Regelwerk
De geïnterviewde schoolleiders die geen projectleider waren, rekenen het regelwerk voor het
SLOA-project duidelijk tot hun taak als leidinggevende. Ze noemen bijvoorbeeld hun rol bij het
uitroosteren van leden van de projectgroep en het faciliteren en maken van formatieafspraken,
al dan niet in overleg met de direct leidinggevenden van de leden van de projectgroep. Ook
speelden zij een rol wanneer een lid van de projectgroep niet functioneerde, en voerden ze soms
functioneringsgesprekken over het projectdeel van het takenpakket van de betrokkenen. Verder
vervulden zij een rol bij het financiële beheer van de financiën en het bewaken van de kwaliteit en
de planning.
Schoolleiders die geen projectleider waren, benoemen deze taken explicieter dan schoolleiders die
zelf ook projectleider waren en lijken daarmee iets planmatiger te sturen. De schoolleiders die
zelf ook projectleider waren, regelden dit meer tussen de bedrijven door, als onderdeel van hun
projectleiderschap. Zij zien het minder als een kwestie van sturen als schoolleider.
Visie en concretisering in doelen
Of ze nu wel of geen projectleider waren, de geïnterviewde schoolleiders hebben zich inhoudelijk
met het project bemoeid. Dit deden ze op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het te relateren
aan wat er in de school speelt en eigenaarschap te bevorderen: “Door teams direct zelf de vertaalslag
naar de afdelingsplannen te laten maken; daardoor ontstaat eigenaarschap.” Anderen hebben draagvlak
gecreëerd door een koppeling te leggen met knelpunten die op school werden ervaren en door
zichtbaar te maken hoe het project kon bijdragen aan een oplossing. Verder hebben sommigen
een rol vervuld bij het concretiseren en behapbaar houden van het project: “Ik heb het taal- en
rekenbeleidsplan vertaald naar actieplannen voor de afdelingen, wat gebeurt dit jaar en wie is waar
verantwoordelijk voor.” Ook namen schoolleiders de bewaking van de projectinhoud voor hun
rekening; het bleek soms nodig de uitvoerders terug te fluiten om te voorkomen dat het project door
het enthousiasme op de werkvloer te ver ging afwijken van wat de bedoeling was.
Mensen ontwikkelen
Veel schoolleiders noemen het ontwikkelen, ondersteunen en enthousiasmeren van docenten als
belangrijke taak bij het aansturen van ontwikkelings- en onderzoeksprojecten in hun school.
Zij hebben een grote diversiteit aan vormen van professionalisering ingezet, studiemiddagen
georganiseerd, docenten gestimuleerd externe scholing te volgen en de daarvoor benodigde
faciliteiten geregeld. Sommigen geven aan dat zij tevens meer informele vormen van leren hebben
gestimuleerd, zoals leren van elkaar, intervisie en coaching. Er waren ook schoolleiders die zelf
een inhoudelijke inbreng hadden, door relevante literatuur in te brengen of betrokkenen te
attenderen op wat bekend is vanuit wetenschap en praktijk.
77

De schoolleiders die zelf geen projectleider waren, namen verantwoordelijkheid voor het
project, maar gaven daarbij nadrukkelijk de projectleider de ruimte. Zij spreken in termen van
‘beredeneerd delegeren, maar wel rugdekking geven’, ‘back-up geven’ of ‘meedenken en zo nodig
inspringen’. Enkelen benadrukken dat zij het tot hun taak rekenden om het project overal in de
organisatie zichtbaar te maken en hun betrokkenheid en het belang dat zij eraan hechtten, uit te
dragen: “Voor elke studiedag hebben we een plenaire opening en daar praat ik mensen van de rest van
de school bij over de vorderingen die we maken binnen dit proces. En daar hebben we het over, wat
we kunnen leren van die club. Zowel de projectgroep als de anderen enthousiasmeren. Zorgen dat ze
op die studiedagen echt een rol kunnen spelen.” Verder waren er schoolleiders die aangaven dat ze
hebben bewaakt dat de projectleider niet werd overvraagd; dat deze niet elke onderzoeksvraag die
in de school speelt, ook nog moest meenemen.
In een enkel geval had een schoolleider achteraf toch sterker willen sturen: “We werken
bijvoorbeeld met studiewijzers. Je gaat er dan gewoon van uit dat die er zijn. Maar die waren er
niet voor alle vakken; daar hadden we ook niks over afgesproken. Bij dit soort pragmatische dingen,
waar ik van denk dat ik me daar niet mee hoef te bemoeien, merkte ik toch dat het belangrijker is
om daar meer op te sturen. Dus te zeggen: dit vinden we belangrijk en dat moet er dus ook komen, is
het niet linksom dan wel rechtsom.” Een van de schoolleiders had er aanvankelijk voor gekozen de
projectleider ruimte te geven om in diens rol te groeien, maar dat pakte uiteindelijk minder goed
uit: “Ik heb toch te lang gedacht: hij moet de kans krijgen om dat zich eigen te maken. En achteraf
had ik misschien eerder in moeten grijpen en eerder een ander erop moeten zetten. Maar hij heeft er
wel veel van geleerd en het is ook in harmonie gebleven en dat vind ik ook belangrijk.”
Een andere schoolleider heeft zich onvoldoende geëquipeerd gevoeld in de ondersteuning en
signaleert een ontwikkelbehoefte bij zichzelf; hij vraagt zich af of hij meer onderzoeksexpertise
nodig heeft om een onderzoeksgroep goed te kunnen ondersteunen: “Hoe diep moet ik nu gaan
om daar ook een goede gesprekspartner te kunnen zijn en ook te kunnen zien wat wel en niet zou
kunnen? Mijn gevoel is dat je daar wel verstand van moet hebben omdat zo’n onderzoeksgroep vrij
zelfstandig aan het werk is, ook begeleid door een extern persoon. Dus je moet een inschatting kunnen
maken van: wat doen ze nu en wat is de kwaliteit daarvan en wat kan ik wel en niet vragen en wat
kan ik wel en niet zelf doen.”
Enthousiasmeren, zowel van de direct betrokkenen als de andere docenten op school, daarin zien
de schoolleiders (projectleiders en niet-projectleiders) voor zichzelf een duidelijke rol weggelegd.
Dat gebeurde op verschillende manieren, zoals het volgende citaat laat zien: “Door docenten die
onderzoek doen, hun resultaten te laten presenteren, en de verslagen toegankelijk te maken in een
digitale map met onderzoekspresentaties en verslagen. In die map heb ik ook een aantal artikelen gezet
die zijn geschreven door docenten in opleidingsscholen, hele mooie concrete verhalen, uit die eerste
periode over wat het voor hen betekend had en wat ze eigenlijk gedaan hebben. (…) Ik heb ook twee
docenten gevonden die bereid waren om naar de opleiding professioneel meesterschap van het Centrum
voor Nascholing te gaan om opgeleid te worden tot onderzoeksdocent.” Deze schoolleider hanteert
heel bewust ‘verleiden’ als aansturingsstrategie: “Mijn aansturing is niet intuïtief, maar planmatig.
Ik heb duidelijke ideeën over waar ik met mijn school naartoe wil. En ik ben heel erg van de filosofie
van de verleiding. Dus ik laat mensen nadenken over wat er voor henzelf en voor hun leerlingen
inzit.”
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Om mensen te enthousiasmeren en draagvlak te creëren, moesten soms ook vooroordelen
over onderzoek zichtbaar worden gemaakt en weerlegd. Ook dit ziet een van de geïnterviewde
schoolleiders als zijn taak: “Er zijn bij ons docenten die denken: onderzoek duurt veel te lang en als
er dan iets uitkomt, dan zijn het eigenlijk dingen die je allang wist. Leg het maar op de plank. Als
ik iets tegenkom in mijn onderwijspraktijk, dan verander ik het en dan verbeter ik het en dan denk
ik wel dat het werkt. En anders kijk ik het af van andere collega’s en ik red me wel. En onderzoek is
nu niet een voor de hand liggend instrument om te zorgen dat ik een betere docent word of dat mijn
leerlingen betere resultaten boeken. Dat soort stereotypen leven ook in deze school. En die maken ook
dat jonge, startende docenten worden ontmoedigd om de onderzoekende houding uit hun opleiding te
verzilveren in hun werk als docent. Door de resultaten van het SLOA-project, en door te laten zien
wat je daarmee kunt bij het verbeteren van het onderwijs, draagt het project in de school eraan bij om
dat te veranderen.”
Enthousiasmeren kan op gespannen voet staan met kwaliteit en haalbaarheid bewaken, zo heeft
een van de schoolleiders ervaren: “Omdat ik zo bezig was ‘mensen warm te maken’ voor onderzoek,
was het voor mij minder weggelegd om ze inhoudelijk bij te sturen als ze een eigenzinnig idee
hadden.”
Organisatie (her)inrichten
In een aantal van de onderzochte projecten werden nieuwe vormen van samenwerking tussen
docenten gecreëerd, los van teams en vaksecties, soms ook gespreid over locaties. Schoolleiders
rekenden het tot hun verantwoordelijkheid de projectgroep die daarmee ontstond, een plek te
geven in de organisatie en in de besluitvormingsstructuur. Omdat de leden van de projectgroep
naast hun onderzoek- en ontwikkelwerk ook voor de klas stonden, was het van belang te regelen
wie voor de verschillende delen van het takenpakket de verantwoordelijke leidinggevende was, en
in het verlengde daarvan bijvoorbeeld wie waarover de functioneringsgesprekken moest voeren.
Sommige schoolleiders benoemen dit probleem en dragen er oplossingen voor aan. Bijvoorbeeld
dat niet de teamleiders maar zij zelf functioneringsgesprekken voerden met de leden van de
projectgroep; of dat leden van de projectgroep voor het projectdeel van hun takenpakket een
functioneringsgesprek voerden met de projectleider of schoolleider, en voor hun onderwijstaak
met de teamleider.
Taken ‘naar buiten toe’
Kenmerkend voor ontwikkelings- en onderzoeksprojecten is dat schoolleiders niet alleen
een rol vervullen binnen de schoolorganisatie, maar ook naar buiten toe. Met name
de schoolleiders die geen projectleider waren, hebben hierover in de interviews verteld.
Sommigen hebben bijvoorbeeld gezocht naar aanvullende middelen voor voortzetting of
uitbreiding, hebben het project naar buiten toe vertegenwoordigd, hebben het schrijven van de
verantwoordingsrapportages voor hun rekening genomen of hebben contact gezocht met een
landelijk netwerk op het onderzoeksthema, om in het project expertise te kunnen inbrengen,
bijvoorbeeld op het gebied van hoogbegaafdheid. Op dit punt zien we verschillen in de accenten
die schoolleiders leggen en in de mate waarin zij dit tot hun taken rekenen of tot die van de
projectleider.
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6.5	Projectopbrengsten versterken en verbreden
Schoolleiders zeggen gestuurd te hebben op het versterken en verbreden van de verschillende
opbrengsten van de ontwikkelings- en onderzoeksprojecten in hun school. Om te beginnen
noemen ze de effecten van de ingezette vernieuwing op leerlingen, maar ook de effecten op de
ontwikkeling van docenten, de verkregen onderzoeksresultaten en het ontstaan van nieuwe
werkwijzen en routines. Sommigen signaleren onverwachte uitkomsten; ze geven bijvoorbeeld
aan dat het project veel breder uitpakte dan aanvankelijk bedoeld of verwacht. Soms zijn de
doelen en het bereik tussentijds bijgesteld. Ook is er een schoolleider die verrast is dat het project
een heel andere kijk op onderzoek in de school heeft opgeleverd. Hieronder bespreken we welke
opbrengsten schoolleiders waardevol vinden en hoe schoolleiders die opbrengsten binnen en
buiten de schoolorganisatie versterken en verbreden.
Effecten op leerlingen uitlichten
Schoolleiders noemen als opbrengsten van de projecten in de eerste plaats effecten van de
onderwijsvernieuwing op leerlingen. De ingezette vernieuwing heeft dan bijvoorbeeld gemaakt
dat leerlingen betere prestaties behalen of meer gemotiveerd zijn. De geïnterviewde schoolleiders
rekenen het tot hun taak zulke opbrengsten zichtbaar te maken en te delen in de organisatie. Ze
vierden de behaalde successen, droegen de relevantie van het project en hun betrokkenheid uit
door de uitvoerders in het zonnetje te zetten en stuurden aan op voortzetting van de vernieuwing,
al dan niet in bijgestelde vorm.
Stilstaan bij de effecten op docenten
Een belangrijke opbrengst is meer enthousiasme bij docenten voor onderzoekend
en onderzoeksmatig werken. De docenten in het project hebben gefungeerd als een
leergemeenschap, waarin ook de externe onderzoekers participeerden. De docenten
ontwikkelden zich, kregen het werken met de vernieuwing in de vingers en ontwikkelden hun
onderzoeksmatige competenties. Vaak namen de onderzoekstaken zoveel tijd in beslag dat het
wel de vraag was in hoeverre de onderzoeksdocenten zelf het geleerde wisten te vertalen naar hun
onderwijs (al kan een veranderde houding op subtiele wijze ongetwijfeld al verschil maken). We
hebben de schoolleiders gevraagd in hoeverre zij gericht waren op een dergelijke doorvertaling
van de professionaliseringseffecten bij docenten naar verbeterd onderwijs, en dan niet alleen voor
de docenten in het project, maar ook voor andere docenten. Een schoolleider vertelde: “Het feit
dat je daar dan met zijn allen over praat en het er ook over hebt, is al waardevol. Het waardevolle
is namelijk dat het de mensen sensibiliseert, dat ze weten: hé, daar zit een probleem, daar moeten
we wat mee; en dat je hen ook uitnodigt om mee te denken over oplossingen. Dus erbij betrekken,
informeren en uiteindelijk ook draagvlak creëren voor veranderingen die je daarna op een gegeven
moment gaat implementeren. En daar helpt de onderzoeksgroep echt heel goed bij, want je doet niet
zomaar wat op basis van vermoeden, maar op basis van onderzoek.”
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Onderzoeksmatig werken voortzetten
Om deze ontwikkeling te versterken en verder te ondersteunen, sturen de schoolleiders aan op
voortzetting van de onderzoeksmatige manier van werken. Ze blijven docenten ondersteunen,
professionaliseren en enthousiasmeren om de nieuwe werkwijzen toe te passen en verder te
ontwikkelen. Ook zetten zij soms middelen in om de input van externe expertise ook na
afloop van het project mogelijk te blijven maken. Verder zoeken zij naar manieren om meer
docenten bij de vernieuwing te betrekken en de input van nieuwe docenten een plek te geven.
Verschillende schoolleiders uiten het voornemen om op vergaderingen systematisch aandacht te
besteden aan onderzoeksmatig vernieuwen, en het fungeren als leergemeenschap in te bedden in
vergaderingen en de dagelijkse praktijk. Een voorbeeld: “We zijn van plan om minstens de helft
van de vergadertijd te besteden aan het met en van elkaar leren. En dat werkt goed. Dat kan met een
klein filmpje. Dat kan met een verslag van een goede les of een ervaring. Een good practice delen met
je collega’s. Dat kan met kleinere uurtjes intervisie, dat kan met wederzijds lesbezoek en dan je een
voornemen maken. Kleine stukjes action research zitten daarin. Dat maakt mensen wel enthousiast.”
Onderzoeksresultaten gebruiken voor kwaliteitzorg
Op de vraag hoe zij sturen op basis van de onderzoeksresultaten, verwijzen schoolleiders
opvallend genoeg bijna uitsluitend naar de eindrapportages van de onderzoekers, die ten
tijde van de interviews in de meeste gevallen nog niet beschikbaar waren. Tegelijkertijd
komt uit hun verhalen naar voren dat er in de kwaliteitszorgcyclus wel degelijk op basis van
onderzoeksresultaten wordt gestuurd (of dat daartoe in elk geval de intentie bestaat). Er worden
bijvoorbeeld allerlei bijstellingen gedaan in de te ontwikkelen onderwijsvernieuwingen en die
bijstellingen zijn op zijn minst deels gebaseerd op inzichten vanuit praktijkonderzoek waarbij de
docenten betrokken waren. Het lijkt erop dat het woord ‘onderzoek’ nog niet altijd de veelzijdige
reikwijdte van praktijkonderzoek oproept die we in de onderwijspraktijk wel zien. Waar al
wel onderzoeksresultaten beschikbaar waren, zien de schoolleiders het als hun taak om ervoor
te zorgen dat de betrokkenen de resultaten interpreteren en – conform de PDCA-cyclus - de
bevindingen vertalen naar verbeterde aanpakken voor docenten of leerlingen. Ook hebben zij
samen met de betrokkenen nieuwe onderzoeksvragen dan wel ideeën gegenereerd over welke
ontwikkelingen in de school met onderzoek gevolgd zouden moeten of kunnen worden.
Nieuwe werkwijzen en routines koesteren
Binnen het project zijn nieuwe werkwijzen ontwikkeld en toegepast, maar deze zijn kwetsbaar en
vragen om onderhoud, zo signaleert een schoolleider: “Er zijn nieuwe werkwijzen, nieuwe routines,
docenten hebben zich nieuwe vaardigheden eigen gemaakt, maar het zijn toch nieuwe vaardigheden,
nieuwe didactische aanpakken die mensen moeten gaan toepassen, met af en toe de neiging weer
terug te vallen in oud gedrag.” Een ander wijst erop dat er wel sprake is van nieuwe werkwijzen
en routines, maar dat dit nog niet organisatiebreed het geval is. De schoolleiders rekenen het tot
hun taak om docenten te blijven ondersteunen en stimuleren, om terugval te voorkomen en de
nieuwe werkwijzen vast te houden en verder te ontwikkelen. Het vastleggen en documenteren
van werkwijzen en routines kan daarbij een functie vervullen.
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Onderdeel van de ontwikkelde werkwijzen vormen eveneens de in het project ontwikkelde
vormen van samenwerking binnen de school en met externe partners: samenwerking met
andere scholen, met andere locaties, met scholen voor primair onderwijs, met een platform met
ouders. Ook hier geldt dat schoolleiders waar deze samenwerking functioneert, het belang ervan
benadrukken en aansturen op voortzetting ervan.
Facilitering continueren
Op een aantal scholen blijft de schoolleiding docenten faciliteren om onderzoekend en
onderzoeksmatig werken in de school voort te zetten, nu uit reguliere middelen: “Wij hebben
meer vragen dan antwoorden; we hebben nu een groep docenten die dieper op zaken in kan gaan,
daar gericht onderzoek naar doet en met onderzoeksantwoorden terugkomt en adviezen geeft aan
de kerndirectie.” En: “Ik vind het belangrijk dat docenten die echt een stap willen zetten in het
verbeteren van hun eigen onderwijspraktijk ergens terecht kunnen in een groepje of bij collega’s met
wat meer expertise om raad en daad, dat wil ik faciliteren.” Verder zijn er scholen die ook de inzet
van externe expertise uit eigen middelen blijven financieren.
Opbrengsten inbedden in beleid
Hoe verankeren de schoolleiders het project verder in de organisatie? Kort gezegd doen zij dat
bijvoorbeeld door het project op te nemen in het beleidsplan, beleid te continueren en te blijven
faciliteren, het beleidsmatig te verbinden met andere elementen van het onderwijs op hun
school, en met ander beleid. Een van de schoolleiders heeft een pilot met onderzoekend werken
opgenomen in de jaarplanning: “Voor komend jaar hebben wij in de jaarplanning opgenomen dat
we proberen op vrijwillige basis een groepje docenten rond taalvaardigheid te laten werken aan een
soort ontwerponderzoekje in hun eigen lessen.” Een ander heeft het vastgelegd in het strategisch
beleidsplan van de school: “De bevindingen maken deel uit van het strategisch beleidsplan. De vraag
naar de voortgang van het project wordt iedere drie maanden gesteld voor de managementrapportages.
Daar zijn locatiedoelen aan gekoppeld en als die niet worden gehaald, wordt er een gesprek over
gevoerd.”
Ook is er sprake van borging van onderzoekend en onderzoeksmatig werken in het HRMbeleid: “We hebben inmiddels twee docenten die de opleiding professioneel meesterschap volgen. Het
is onze bedoeling dat zij straks onderzoek in school beter kunnen begeleiden, zowel van docenten als
van studenten die in de school een afstudeeronderzoek doen.” En: “Ik wil bewerkstelligen dat jonge
docenten in de school voor wie het vanuit hun opleiding nog vanzelfsprekender is om onderzoeksmatig
te werken, dat niet kwijtraken in het begin van hun schoolcarrière, door met ze in gesprek te gaan over
hun onderzoek en wat onze school daarmee zou kunnen. Die vanzelfsprekendheid moet erin blijven.”
Deze activiteiten zorgen niet alleen voor borging van het project, ze geven ook aanzetten voor
verbreding.
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Werkwijze en opbrengsten intern verbreden
Zoals gezegd was vaak al gedurende het project sprake van verbreding. Soms verliep dat min
of meer vanzelf, doordat docenten ontwikkelde praktijken ook in andere klassen toepasten,
ervaringen met andere docenten bespraken of uitwisselden, of doordat docenten van andere
vakken en schooltypen zich aansloten. Een van de schoolleiders signaleert dat de samenwerking
tussen docenten van verschillende locaties heeft geleid tot uitwisseling over andere thema’s, ook
een vorm van spontane verbreding.
Daarnaast zijn de geïnterviewde schoolleiders planmatig bezig met verbreding. Dat doen
ze door de uitkomsten breed te bespreken, door betrokken docenten in overleg en in
scholingsbijeenkomsten systematisch te laten delen wat ze geleerd hebben, en door werkwijzen te
(laten) documenteren, te beschrijven en toegankelijk te maken. Een van hen is bij de projectgroep
zelf te rade gegaan voor suggesties over hoe de groep betrokken docenten uitgebreid zou kunnen
worden: “Kijk, je kan natuurlijk iets door een enthousiaste club uit laten voeren. Maar op een gegeven
moment moet je je afvragen over welke kwaliteiten beschikken die personen dan eigenlijk of wat zetten
zij in en zouden ze dat kunnen beschrijven en hoe kunnen we dat dan overdragen aan anderen? Dat
is uitgewerkt in een extra ontwikkeldeel in het tweede jaar; dat docenten bijvoorbeeld een persoonlijk
leerplan zouden schrijven vanuit het project dat ze meegemaakt hebben, dat dan kan dienen om
andere collega’s hierbij te betrekken. Om te beschrijven: nou, wat doe je dan precies als docent?”
Beleidsontwikkeling is een andere lijn om te komen tot verbreding; de schoolleiders zorgen
ervoor dat verbreding binnen de organisatie op de agenda komt, dat verbreding wordt
opgenomen in beleidsplannen, dat er middelen voor worden vrijgemaakt, dat de ontwikkelingen
worden verbonden met ander beleid - bijvoorbeeld rondom bètatechniek -, of worden opgenomen
in beleidsplannen van andere delen van de organisatie (andere schooltypen, locaties, scholen
onder hetzelfde bestuur).
Werkwijze en opbrengsten extern verbreden
Verbreden heeft zich in deze projecten niet beperkt tot de school zelf. In de interviews kwamen
ook voorbeelden van verbreding buiten de organisatie aan de orde. Bijvoorbeeld binnen de
gemeente: “Wij hebben ook met de gemeente overleg gehad om in de gemeente op dit thema door
te gaan; daar speelt onze school ook een voortrekkersrol in, omdat deze problematiek eigenlijk voor
het hele onderwijs geldt. We gaan na of we met wat subsidie van de gemeente, nog verder kennis
kunnen delen.” Deze schoolleider is tevens betrokken bij het schrijven van een beleidsnotitie
voor de gemeente. Verder spreekt een van de schoolleiders over de input die hij vanuit het
hoogbegaafdheidsproject op zijn school inbrengt in een landelijk netwerk op dat terrein. En
een derde maakt melding van verbreding van de projectbevindingen binnen het bestuur: “De
betrokken docenten leveren input in de academie van de schoolbestuur; zo worden de ervaringen
verbreed naar collega-scholen.”
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6.6 Beschouwing: leidinggeven op dezelfde golflengte?
In dit hoofdstuk staat centraal welke rol de schoolleider speelt bij onderzoek in de school.
Schoolleiders hebben de taak om het samenwerkingsproject tussen de school en externe
betrokkenen in te kaderen vanuit de onderwijsvisie van de school en zorg te dragen voor
organisatorische randvoorwaarden, zodat docenten in de projectgroep zich ondersteund weten en
gestimuleerd worden in de uitvoering van hun taken.
In deze paragraaf vragen we ons af in hoeverre het leiderschap in en rondom de SLOA-projecten
in de scholen op dezelfde golflengte plaatsvindt als de samenwerking tussen de docenten en
de externe onderzoekers en adviseurs. In hoeverre wordt daarmee een impuls gegeven aan
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van een onderzoekende en lerende cultuur?
Dezelfde golflengte?
Zoals gebleken is de mogelijkheid om SLOA-subsidie aan te vragen op de scholen waarvan wij de
schoolleiders hebben gesproken, door de schoolleiding ingebracht. Dat schoolleiders alert zijn op
dit soort regelingen, doet er dus toe. Ook horen we in de verhalen van de schoolleiders dat zij zich
goed op de hoogte stellen van wat er in het project gaande is en dat zij het project - uiteraard in
verschillende mate - waardevol vinden.
Uit diezelfde verhalen maken we wel op dat er misschien meer aandacht had mogen zijn
voor de samenwerking met de externe onderzoekers. De schoolleiders lijken namelijk vooral
gericht op de projectdeelnemers uit hun school, wat gezien het werkgeverschap wellicht voor
de hand ligt. Maar in sommige projecten hebben we toch gehoord dat de schoolleiding andere
verwachtingen had van de samenwerking en verrast was toen die verwachtingen niet uitkwamen.
Een wederzijdse toelichting op (achterliggende, soms meer impliciete) verwachtingen en belangen
kan dit wellicht voorkomen. Gesprekken tussen schoolleiding en externen aan het begin en
gedurende het project zouden dus kunnen gaan over de verwachtingen over en weer, over
inkadering en afbakening van de ruimte die externen hebben in de school en over het benoemen
van de verrassingen die projecten als deze met zich meebrengen.
Onderzoekers moeten goed oppassen dat zij niet onbedoeld verkeerde of te hoge verwachtingen
wekken over de praktijkrelevantie en snelheid van de resultaten. Naast de producten (een
onderbouwde vernieuwing, een onderzoeksrapportage) kunnen zij misschien meer de
procesopbrengsten benoemen, bijvoorbeeld het leren specificeren van vernieuwingsdoelen in
woord en geschrift. Anderzijds zouden schoolleiders meer kunnen stilstaan bij de te verwachten
procesopbrengsten en met onderzoekers spreken over gewenste professionaliseringsopbrengsten.
Schoolleider versus school- en-projectleider: verschillende rollen?
Voor dit hoofdstuk over de rol van schoolleiders in de SLOA-projecten hebben we zowel
schoolleiders geïnterviewd die de leiding van het SLOA-project zelf op zich hebben genomen, als
schoolleiders die dit niet hebben gedaan. Maakt dat verschil voor het verloop van het project en
de wijze waarop het is aangestuurd?
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Bij het positioneren van het project in de startfase zien we weinig verschillen: in beide gevallen
hadden de schoolleiders een rol bij het koppelen van de mogelijkheden uit de regeling aan een
vraag die in de school leeft en het relateren van het project aan de visie van de school. In de
uitvoering zien we wel duidelijke verschillen.
Schoolleiders die ook projectleider waren, waren directer betrokken bij de samenwerking
tussen intern en extern betrokkenen, zij onderhielden contact met de externe onderzoekers, zij
maakten deel uit van het projectteam en voerden meer inhoudelijke uitvoerende ontwikkel- en
onderzoekstaken uit. Ze geven bijvoorbeeld aan, docenten te hebben geschoold en handleidingen
te hebben geschreven. Ook hebben zij aangestuurd op tussentijdse bijstellingen van het project
op basis van de interpretatie van de verzamelde data en waren zij betrokken bij het stellen
van aanvullende onderzoeksvragen. Doordat deze schoolleiders zowel deel uitmaakten van
het projectteam als het managementteam, hadden de projecten een groter ‘bereik’ binnen de
organisatie. Hun betrokkenheid had tevens een voorbeeldfunctie: de schoolleiders waren het
gezicht van de projecten.
Schoolleiders die geen projectleider waren, zaten in de uitvoering meer op afstand, maar
vervulden in die fase een belangrijke rol als critical friend. Ze bewaakten de voortgang, de
kwaliteit en de afstemming met het schoolbeleid, ze creëerden en garandeerden de voorwaarden
voor uitvoering en ze verbonden het project met andere projecten en ontwikkelingen binnen en
buiten de school.
De schoolleiding kan verschil maken in het succes van een project binnen de school, maar dat
lijkt vooralsnog niet zozeer te zitten in het wel of niet zelf projectleider zijn. Van belang lijkt
vooral dat schoolleiders een goede afweging maken wie welke rol op zich neemt.
We kunnen voorzichtig constateren dat we in beide groepen schoolleiders hebben gesproken
die zich op dezelfde golflengte bewegen, maar dat de taakinvulling van schoolleiders die wel
projectleider waren, anders was dan die van de schoolleiders die geen projectleider waren.
Bovendien lijkt de taakinvulling van de schoolleiders toch niet helemaal los te staan van de
samenwerkingsvormen die we in deze publicatie onderscheiden. We hebben vooral schoolleiders
gesproken van scholen waar schoolgestuurde of school-en-onderzoekergestuurde samenwerking
heeft plaatsgevonden; daarbij was in de schoolgestuurde projecten de schoolleider actiever op
concrete punten als het formuleren van de onderzoeksvraag en het uitwerken van het onderzoek.
Zorgen voor doorwerking in een onderzoekende en lerende cultuur
In een school met een onderzoekende cultuur is het gewoon dat docenten via observatie en
analyse kritisch naar hun onderwijs kijken. Ontwikkelingen en projecten verlopen er doelgericht
(waarbij doelen opbrengst- of ontwikkelgericht kunnen zijn). Ook (delen van) vernieuwingen
worden systematisch gevolgd om informatie te verkrijgen over het succes, en soms de effectiviteit,
van de inspanningen.
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Onderzoek op school, zoals in de SLOA-projecten, biedt mogelijkheden om de ontwikkeling
van een onderzoekende cultuur te stimuleren. De betrokken docenten kunnen deze
schoolontwikkeling natuurlijk niet alleen bewerkstelligen; juist op dit vlak is samenwerking met
en sturing vanuit de schoolleiding cruciaal. Dit vraagt om te beginnen leiderschap dat docenten
motiveert om zich professioneel te ontwikkelen. Het vraagt ook om leiderschap dat zorgt voor
organisatorische inbedding, zodat er sprake is van duurzaam leren en vernieuwen8.
We hebben in dit verband naar verschillende leiderschapspraktijken gevraagd. Aan de basis ligt
facilitering: als de basisvoorwaarden in orde zijn, kunnen de betrokken docenten de projecttijd
beter benutten om een onderzoekende houding te ontwikkelen. Uit de interviews met de
schoolleiders voor dit hoofdstuk kunnen we opmaken dat alle schoolleiders het benodigde
regelwerk op zich hebben genomen en het als hun verantwoordelijkheid zien om voorwaarden
voor onderzoek in de school te creëren. Dit is wellicht een belangrijk winstpunt vergeleken met
eerdere projecten zoals Expeditie durven, delen, doen, waar het reserveren van gemeenschappelijke
tijd en ruimte voor onderzoekstaken op sommige scholen nog een ontwikkelpunt was. Ook
bij het ontwikkelen van visie, professionele ontwikkeling van docenten en herinrichten van de
organisatie hebben we gezien dat schoolleiders actie ondernamen, zij het in verschillende mate
en intensiteit. Sommigen bleven meer op de zijlijn of zagen er meer op de achtergrond op toe
dat uitvoerenden hun verantwoordelijkheden op zich namen of konden nemen. Van andere
schoolleiders was het handelen voor de projectdocenten en voor anderen beter zichtbaar.
Een voordeel van een zichtbare schoolleider is niet alleen dat de betrokken docenten beter voelen
welke verwachtingen de schoolleiding heeft en welke waarde er aan hun inzet en werk wordt
gehecht; ook vervult de schoolleider met zijn of haar betrokkenheid een voorbeeldfunctie. Voor
de projectdocenten was dit een belangrijke ondersteuning van hun inspanningen. Bovendien
hebben we van een deel van de geïnterviewde schoolleiders gehoord dat zij rondom het project
aanvullende activiteiten hebben ondernomen of geïnitieerd en er ook zelf van hebben geleerd.
Juist daarmee kan een schoolleider het welslagen van het project versterken en verbreden. Voor de
ontwikkeling van een onderzoekende cultuur is dat van belang. Het is niet nodig om daarmee te
wachten tot de onderzoeksrapportage klaar is.

6.7 Tot besluit
Succesvolle projectsamenwerking met onderzoekers is één ding, maar het wordt echt interessant
als die samenwerking zich doorvertaalt naar de rest van de school: naar schoolontwikkeling,
in de zin van een meer onderzoekende en lerende cultuur, en uiteindelijk naar een structurele
verbetering of borging van de onderwijskwaliteit. Juist in die opdracht is de rol van de
schoolleiding cruciaal. De gesprekken met schoolleiders hierover waren stuk voor stuk boeiend.
Aan het slot van dit hoofdstuk doen we er goed aan de nuance niet uit het oog verliezen.
Wat wel of niet goed werkt, is steeds afhankelijk van de specifieke situatie in de school. Ook
de historie van samenwerking tussen school en onderzoekers speelt een rol. De schoolleiders
hebben verteld wat zij hebben gedaan en wat zij belangrijk en bijzonder hebben gevonden; maar
hoe zichtbaar dit was gedurende het project, hoe breed ze dat zelf binnen de school hebben
gecommuniceerd en in hoeverre daar strategische acties voor kwaliteitsverbetering van docenten
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en onderwijs op volgden, kan niet met alleen interviews met schoolleiders boven tafel komen.
In dit hoofdstuk hebben we wel een indruk kunnen geven van wat er op de schoolleiders
afkomt bij ontwikkelings- en onderzoeksprojecten in de school en welke mogelijkheden voor
schoolontwikkeling dit biedt. Anderen kunnen daar voorbeelden en ideeën aan ontlenen.
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7.	Succesvol samenwerken
Nu de SLOA-projecten zijn afgerond, is het tijd om lessen te trekken. Wat waren de
opbrengsten en wat kunnen andere scholen ervan leren?

7.1	Inleiding
Deze publicatie bevat de resultaten uit het overkoepelend onderzoek naar de onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten die scholen hebben ondernomen in het kader van de SLOA-regeling
van de VO-raad. De scholen die in 2010 en 2011 een succesvolle aanvraag voor een SLOAproject deden, hadden alle een wens tot verandering. Ze wilden vernieuwing van de school, van
onderdelen van het onderwijs, of van het handelen van leraren of schoolleiders. In samenwerking
met wetenschappelijk onderzoekers of adviseurs hebben ze onderzocht of die veranderingen of
nieuwe aanpakken mogelijk waren en het beoogde resultaat hadden.
Aan de subsidiëring van de SLOA-projecten lag de gedachte ten grondslag dat praktijkgericht
onderzoek mogelijk een buitenboordmotor is voor verantwoorde schoolontwikkeling. Deze
publicatie laat zien dat praktijkgericht onderzoek waarin scholen en onderzoekers samenwerken,
inderdaad kan helpen om vernieuwingen te onderbouwen en waar nodig bij te sturen. Ook
hebben we in de casusbesprekingen gezien dat er door het doen van praktijkgericht onderzoek
nieuwe werkwijzen in de school ontstaan; door de aanwezigheid van docentonderzoekers, door
toegang tot kennis en door de noodzaak een onderwijsvisie te concretiseren in onderzoeksdoelen
en -vragen.
In dit hoofdstuk blikken we terug op de samenwerking tussen scholen en onderzoekers en de
opbrengsten daarvan en stellen we de vraag hoe andere scholen hun voordeel kunnen doen met
de ervaringen die hiermee in de SLOA-projecten zijn opgedaan.
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7.2	Waartoe samenwerken?
Het rijke scala aan projecten waarin scholen en onderzoekers op nieuwe manieren samenwerkten
aan schoolontwikkeling en kennisontwikkeling, bood een unieke kans om meer te weten te
komen over wat nu zo’n samenwerking tot een succes maakt. Een eerste antwoord op die vraag
is: wees je bewust van het soort samenwerking dat je wilt, en wat dat met zich meebrengt. In de
figuur is te zien welke vragen een school zich daarbij kan stellen.
Hulpvragen voor het bepalen van een vorm van samenwerking

Start

Primaire doel van onderzoek?
Bijdrage aan schoolontwikkeling of
kennisontwikkeling?

Vooral kennisontwikkeling

Samenwerkingsvorm:
De onderzoeker stuurt

Vooral schoolontwikkeling

Hulp bij processturing?
Externe adviseurs geven mede
richting in het project

Ja

Nee

Samenwerkingsvorm:
De school en adviseur sturen

Samenwerkingsvorm:
De school en onderzoeker sturen

Sparring partner?
Externe onderzoeker denkt
mee over de (te ontwikkelen)
onderwijsvernieuwing
in de school
Ja

Samenwerkingsvorm:
De school stuurt
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In deze figuur is te zien welke samenwerkingsvormen in het kader van de SLOA-projecten
zijn ontstaan, waarbij zich ook wel mengvormen hebben voorgedaan (zoals projecten met
medewerking van adviseurs en onderzoekers). De projecten hadden in principe de opdracht om
bij te dragen aan schoolontwikkeling én kennisontwikkeling. In de meeste projecten bestond
echter een voorkeur voor ofwel schoolontwikkeling of kennisontwikkeling. Daarbij kunnen
zich verschillende vormen van samenwerking voordoen. Is het vooral de bedoeling om een
onderzoekende houding te stimuleren bij docenten? Dan kunnen begeleidend onderzoekers
de docenten leren om onderzoek te doen in hun eigen onderwijspraktijk. Gaat het de school
er vooral om, de onderzoekscapaciteit in de organisatie te vergroten? Dan is training van
docenten in onderzoeksvaardigheden de aangewezen weg, zonder onderzoek van een specifieke
onderwijsvernieuwing.
Deze opties zijn gericht op schoolontwikkeling (professionele docenten en een professionele
organisatie) en niet op de ontwikkeling van kennis die bruikbaar is door andere scholen. Maar
andersom kan het eveneens. Het komt ook voor dat scholen juist een bijdrage willen leveren
aan het inzicht in de mogelijkheid, bruikbaarheid of effectiviteit van een vernieuwing; dus aan
kennisontwikkeling. Dan kunnen ze besluiten deel te nemen aan schooloverstijgend onderzoek
dat door onderzoekers of een consortium van onderzoekers en/of adviseurs en scholen wordt
aangestuurd.
In alle gevallen doen schoolleiders en docenten er goed aan in gesprek te gaan over de vraag
welke opbrengsten zij met de samenwerking nastreven én over het onderwijs- of organisatiethema
waarover zij meer te weten willen komen. Een vraag die daarbij zeker een rol zal spelen, is welke
subsidiemogelijkheden er zijn en welke (aanvullende) eigen middelen de school wil inzetten.
Het is met andere woorden zinnig om goed te overwegen wat de school op het terrein van
onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling beoogt, welke samenwerkingsvorm daarbij past en
vervolgens of daar een subsidievorm bij mogelijk is of dat onderzoek met reguliere middelen voor
professionalisering kan worden opgestart. In het laatste geval bepaalt de school als opdrachtgever
uiteraard zelf relatief het sterkst de koers en vorm. Dat kan een voordeel zijn.
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7.3

Hoe samenwerken?

We hebben in hoofdstuk 3 gezien dat het bij het vormgeven van samenwerking goed is rekening
te houden met drie aandachtspunten: de belangen die in het spel zijn, de taakverdeling in de
samenwerking en de organisatie van de communicatie. Deze punten bleken in de context van de
SLOA-regeling inderdaad relevant. De figuur laat zien welke vragen een school zich hierbij kan
stellen. Hierin zijn ook elementen uit hoofdstuk 5 en 6 opgenomen.

Aandachtspunten voor succesvolle

Hulpvragen

samenwerking

Belangen

•

Welke vraag vanuit de school vraagt om een antwoord?

•

Wat is het doel van de samenwerking op het terrein van ken-

Zorg steeds voor helderheid over de

nisontwikkeling?

belangen in de samenwerking, niet

•

alleen aan het begin van het project.

nieuwing in de school

Dan kunnen de belangen van school
en externe partijen de basis zijn van

•
•

bijdrage aan kennisontwikkeling over een onderwijsverbijdrage aan een schooloverstijgend onderzoek

Wat is het doel van de samenwerking op het terrein van

een creatief spanningsveld in plaats

schoolontwikkeling?

van een potentiële bron van conflict.

•

onderbouwing van een vernieuwing

•

professionalisering van docenten		

•

stimulans voor onderzoekende cultuur

•

verbeterde kwaliteitszorg

•

Past de aandacht voor dit thema in het strategisch beleid van de school?

•

Sluit de richting waarin gewerkt gaat worden
aan bij de onderwijsvisie van de school?

•

Wat zijn de verwachtingen over de opbrengsten van het onderzoek?

•

Wat zijn de verwachtingen over de input van de onderzoeker?

•

Wat zijn de belangen van de onderzoeker zelf?

•

Wat zijn de individuele belangen van
de betrokken docenten?
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Taakverdeling

•

Welke taken worden bij de docenten neergelegd?

•

Welke taken worden bij het projectleiderschap neergelegd

Weeg af welke taken er in de samenwerking aan de orde zijn; verdeel en

en hoe verhouden die zich tot de taken van de schoolleiding?
•

stem af zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt.

Wie regelt de facilitering in het rooster en de ruimte
voor samenwerking tussen docenten in de school?

•

Krijgen docenten training in onderzoeksvaardigheden en/of hebben zij begeleiding nodig bij het uitvoeren van onderzoek?

•

Wordt er voldoende tijd ingeruimd voor het uitvoeren van de ontwikkel- en onderzoeksactiviteiten en de wisselwerking daartussen?

•

Voorziet de samenwerking in een rol van de onderzoeker als sparring partner of critical friend?

•

Voorziet de samenwerking in besluitvorming
om plannen tijdig te kunnen bijstellen?

•

Voorziet de samenwerking in adviseurschap om de
schoolleiding en de docenten op koers te houden?

•

Voorziet de samenwerking in een (tussentijdse) spin-off
voor schoolontwikkeling, bijvoorbeeld een aanpassing van
de ontwikkeling, professionalisering van docenten of een
meer systematische vorm van overleg over vernieuwingen?

•

Spant de schoolleiding zich in voor versterking en
verbreding van opbrengsten in de school?

Communicatiestructuur en –cultuur

•

Onderzoek doen op school betekent

•

Wat doe je om elkaar te leren kennen en wederzijds vertrouwen op te bouwen?

schoolsituatie. Onderzoek doen is niet

•
•
•
•

Wordt de samenwerking benut om stil te staan bij de
aard van problemen en mogelijke oplossingen?

singsgerichte doe-cultuur, meer een
denk-cultuur in de school komen.8,13

Wordt de samenwerking benut om over het onderwijs meer
analytische en (zelf)kritische vragen te gaan stellen?

onderzoekende houding aan de slag
gaan, kan er naast de snelle, oplos-

Voorziet de communicatie in het maken van concrete
afspraken over het aanleveren van deelproducten?

het reguliere schoolse werk. Als meer
docenten en schoolleiders met een

Voorziet de communicatie in het maken van concrete afspraken over de uitvoering van taken?

minder hard werken, maar wel meer
reflectief en systematisch van aard dan

Zijn er overlegmomenten gepland voor communicatie over
belangen, taakverdeling en voortgang van het project?

rust creëren middenin de hectiek van de

•

Krijgen en nemen externe partijen de ruimte
om als voorbeeld te dienen door:
•

hun analyse naar aanleiding van observaties in de school te delen?

•

de kennis die zij tot hun beschikking hebben, in te brengen?

•

hun nieuwsgierigheid te demonstreren?

•

de kunst van het stellen van open vragen te demonstreren?
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7.4	Succesvol samenwerken
Samen met externe onderzoekers en adviseurs hebben scholen in de SLOA-projecten onderzoek
gedaan om onderwijsvernieuwingen te verantwoorden en te onderbouwen. Het proces waarin
verantwoord en onderbouwd werken aan onderwijsvernieuwingen meer tot de gebruikelijke gang
van zaken op school gaat horen, noemen we schoolontwikkeling.
Ondanks alle verschillen lijkt het bij nagenoeg alle projectscholen te zijn gelukt om met
behulp van onderzoek een stap richting schoolontwikkeling te zetten. We zien een versterking
van onderzoeksmatig werken, het ontstaan van een onderzoekscultuur, een sterkere focus op
verantwoorden en een toename van eigenaarschap.
Op basis van de thema’s belangen, taakverdeling en communicatie hebben we vier vormen
van samenwerking tussen scholen en onderzoekers onderscheiden. We concluderen dat er geen
samenwerkingsvormen zijn die a priori meer of minder succesvol zijn dan andere. Deze publicatie
laat zien dat het succes van de samenwerking vooral samenhangt met de beoogde doelen op het
gebied van schoolontwikkeling en kennisontwikkeling. We kunnen wel twee meer algemene
conclusies trekken.
1.

2.

 ls de partners gaandeweg het project met elkaar overeenstemming blijven houden
A
over de gewenste samenwerkingsvorm – ‘werken op dezelfde golflengte’ – dan
ervaren zij de samenwerking als succesvol.
Zowel de breedte als de intensiteit van de opbrengsten is groter naarmate de school
duidelijker (mee)stuurt in de samenwerking.

Deze conclusies lijken misschien voor de hand te liggen. Toch onderstrepen ze nog eens hoe
belangrijk het is dat scholen hun verwachtingen over opbrengsten van de samenwerking
specificeren, en al bij de start een duidelijk idee hebben van de activiteiten in, rondom en na
het project die nodig zijn om daadwerkelijk schoolontwikkeling en/of kennisontwikkeling te
bewerkstelligen. Dat draagt niet alleen bij aan een goede samenwerking, maar voorkomt ook dat
de projectopbrengsten verdampen in plaats van beklijven 8. Nu de SLOA-projecten zijn afgerond,
blijft dan ook de spannende vraag: hoe zal er op de resultaten worden voortgebouwd en welke
vertaling krijgt dit in de rest van de school?

7.5

Opbrengsten verduurzamen

Op welke manieren zijn de SLOA-projecten, met hun verschillende samenwerkingsvormen en
verschillende soorten doelen en opbrengsten, een impuls voor de ontwikkeling van een meer
onderzoekende en lerende cultuur in de scholen? In hoofdstuk 6 hebben we beschreven hoe de
schoolleiders zich daarvoor samen met hun docenten en de externe onderzoekers en adviseurs
inspannen.
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Hieruit zijn de volgende adviezen voor schoolleiders te destilleren:
•
Zorg ervoor dat een van de schoolleiders projectleider is of dat de schoolleider intensief
contact onderhoudt met de projectleider.
•
Regel de facilitering.
•
Zorg voor verbinding met het strategisch beleid en de onderwijsvisie.
•
Communiceer over veranderingen in belangen en verwachtingen.
•
Laat in eigen gedrag zien hoe belangrijk het project is.
•
Wacht niet op de onderzoeksrapportage, maar zie en benut ook de tussentijdse ervaringen
en opbrengsten.
•
Breng tussentijdse bevindingen en projectopbrengsten in op de teamagenda’s, ten behoeve
van borging en verbreding.

7.6	Tot besluit
De samenwerkingsvormen die in deze publicatie zijn beschreven, ontstonden in de
specifieke context van de SLOA-regeling van de VO raad; een subsidieregeling waarbij
de school de golflengte van de samenwerking bepaalde. In deze publicatie hebben we vier
samenwerkingsvormen benoemd, de opbrengsten ervan in kaart gebracht en de rol van de
schoolleider daarbij belicht.
Het moge duidelijk zijn: er kunnen geen recepten afgeleid worden uit de wijze waarop scholen
en onderzoekers in de SLOA-projecten hebben samengewerkt. Elk project is uniek en begint met
het zoeken naar een golflengte waarop de betrokkenen elkaar kunnen verstaan. Dat veronderstelt
bereidheid om ‘de ander’ te leren kennen en begrijpen. Dan nog verschillen soms de frequenties
waarop de samenwerkingspartners functioneren. Soms moet een van beiden kleur bekennen, een
stap terug doen of juist versnellen, om met de ander te kunnen blijven optrekken. Een enkele keer
moet worden geaccepteerd dat de verschillende frequenties gedurende het project uiteindelijk niet
op dezelfde golflengte blijven.
Scholen hebben een vrij sterke ‘eigen frequentie’; dat kan ook niet anders als je dagelijks zoveel
leerlingen goed wilt bedienen en de dynamiek in de school - inclusief de verschillende leerwensen
en behoeften van leerlingen en hun ouders, invloeden vanuit de veranderlijke maatschappij, het
onderwijsbeleid en de politiek - in goede banen wilt leiden. Het is menselijk om daarbij houvast
te zoeken in bestaande structuren en gewoonten. Samenwerking met externe onderzoekers kan
die orde enigszins doorbreken: een context om te experimenteren, om even bij een paar zaken
stil te staan en dingen uit te zoeken, om nieuwe knowhow, inzichten en inspiratie op te doen.
Cruciaal daarbij is het ‘werken op dezelfde golflengte’. De vier samenwerkingsvormen in de
SLOA-projecten en de bijbehorende casuïstiek die we in deze publicatie hebben beschreven,
kunnen hierbij tot inspiratie en voorbeeld dienen.
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Bijlage
SLOA-projecten: penvoerders en externe instituten
Penvoerders

Externe instituten

2College, Tilburg
Atlas College, Hoorn (twee projecten)
Bataafs Lyceum, Hengelo
Bonaventuracollege, Leiden
Burg. Harmsmaschool, Gorredijk
Comenius Lyceum, Amsterdam
Corlaer College, Nijkerk
CS De Hoven, Gorinchem
CSG Prins Maurits, Middelharnis
CSG Reggesteyn, Nijverdal
CVO Rotterdam
IJburg College, Amsterdam
Johan de Witt Scholengroep, Den Haag
KS Etten-Leur
Marcanti College, Amsterdam
Merletcollege, Grave
Montaigne Lyceum, Den Haag
ORS Lek en Linge, Culemborg
RGS Slingerbos/Levant, Harderwijk
ROS Rijnland, Lisse
Sondervick College, Veldhoven
Stad College, Almere
Stad en Esch, Meppel
SG Huizermaat, Huizen
Stichting Carmelcollege, Hengelo
UniC, Utrecht (twee projecten)
Vrije School Zutphen
Zernike College, Haren

KPC Groep
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Twente
Radboud Universiteit Nijmegen
NHL Hogeschool
Universiteit van Amsterdam
Oberon
KPC Groep
KPC Groep
Expertis
KPC Groep
Universiteit van Amsterdam en APS
Universiteit Leiden
AO Consult
CINOP
Artéduc en Van der Burgt Computer Educatie
Oberon en Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam
Universiteit Leiden			
Universiteit Leiden
Technische Universiteit Eindhoven
Oberon
Rijksuniversiteit Groningen en NHL Hogeschool
Universiteit Leiden
KPC Groep
Hogeschool Utrecht en GameOn
Rijksuniversiteit Groningen
NHL Hogeschool
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