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VO-raad

Daartoe zijn de resultaten van alle SLOA-projecten in drie publicaties
gebundeld. Publicatie 1 beschrijft het proces van samenwerking tussen
scholen en onderzoekers. Publicaties 2 vat samen wat de projecten aan kennis
en instrumenten hebben opgeleverd op het terrein van talentontwikkeling
bij leerlingen. Voor u ligt publicatie 3; hierin staan de projecten gericht
op professionalisering van leraren centraal. Wat kun je als docent
opsteken van lesobservaties en feedback? Wat leer je van deelname aan
onderwijsontwikkeltrajecten? En wat kan het voor je professionele ontwikkeling
betekenen om als docent de rol van onderzoeker op je te nemen?

•

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.

Professionele leraren

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
De Onderwijsraad concludeerde in 2013 terecht dat onderwijs staat of valt met goede leraren.
De veranderde beroepscontext van docenten vraagt om gedegen vakkennis, vakbekwaamheid
en professionaliteit; voorwaarden om als docent het leerproces van leerlingen te bevorderen en
goed te functioneren in de schoolorganisatie en in vaknetwerken. Sinds enkele jaren verschijnen
beleidsnotities die pleiten voor een sterke sturing op de kwaliteit van docenten. Volgens
McKinsey1 is investeren in de professionele kwaliteit van docenten de aangewezen aanpak voor de
stap van good naar great. Tegelijkertijd heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
geconcludeerd dat er ruimte is voor verbetering van de prestaties van leerlingen in het voortgezet
onderwijs. Leerlingen verwerven te weinig kennis, vooral van de kernvakken wiskunde, Engels
en Nederlands, talent van met name excellerende leerlingen blijft onbenut en vervolgopleidingen
zijn ontevreden over het niveau van de instromende leerlingen.
De cruciale rol van docenten en de verbetering van de leerlingprestaties rechtvaardigen een
centrale rol van initiatieven om de professionaliteit van leraren in het voortgezet onderwijs verder
te versterken. Dergelijke initiatieven worden mede ingegeven door ontwikkelingen rond de
prestatieafspraken van scholen met het ministerie en de invoering van het beroepsregister voor
leraren.
Uit de literatuurstudie van Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop2 komt een aantal kenmerken
van en condities voor effectieve professionele ontwikkeling van docenten in scholen naar voren.
Drie belangrijke conclusies zijn dat:
1.

 e professionele ontwikkeling van leerkrachten nauw moet aansluiten bij
d
hun werkpraktijk waardoor leren en werken worden gecombineerd;
2.	leerkrachten vooral samen moeten leren en werken;
3.	de professionele ontwikkeling van leerkrachten wordt
gestimuleerd wanneer zij actief en onderzoekend leren.
Hoewel de ontwikkel- en onderzoeksprojecten die zijn uitgevoerd in het kader van de
SLOA-regeling van de VO-raad waren gericht op ontwikkel- en onderzoekswerk rond
talentontwikkeling bij leerlingen, zijn het ook goede voorbeelden van hoe scholen zelf kunnen
werken aan de professionalisering van hun leraren. Anders dan bij traditionele nascholing
van docenten, die vooral buiten de school plaatsvindt, losgekoppeld van de schoolomgeving
en onderwijspraktijk, hebben docenten en onderzoekers gezamenlijk gewerkt aan onderwijsen schoolontwikkeling. Leren en werken waren aan elkaar gekoppeld. De resultaten zijn
divers, zoals u zult lezen, maar overwegend positief. Projecten zijn in meer of mindere mate
succesvol in het aansturen en op gang brengen van de professionele ontwikkeling van leraren,
maar verschillen in de mate waarin positieve effecten beklijven, in de energie die nodig is om
professionaliseringsactiviteiten in de lucht te houden, en in de ondersteuning die docenten daarbij
in school ondervinden.
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De in dit boek beschreven resultaten leveren een palet een activiteiten en opbrengsten op
het gebied van professionele ontwikkeling van leraren. Deze worden in het laatste hoofdstuk
vakkundig gegroepeerd en samengevat. Daarmee vormen de resultaten niet alleen input voor
nader onderzoek naar de professionaliteit en de professionalisering van docenten in school, ze
geven ook handvatten voor programma’s voor de begeleiding van scholen bij hun afspraken
in het kader van de nationale beleidsplannen en bestuursakkoorden. Scholen nemen de
professionalisering van hun docenten krachtig ter hand, gekoppeld aan onderwijsontwikkeling en
onderwijsonderzoek, samen met relevante partners uit hun netwerk.
Ik wens u veel leesplezier!
Wilfried Admiraal
Hoogleraar Onderwijskunde, ICLON, Universiteit Leiden
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1.	Impuls voor
professionalisering
van docenten
Veel scholen die deelnamen aan de SLOA-regeling van de VO-raad, stelden zich
de vraag wat het voor de professionalisering van docenten kan betekenen als zij
deelnemen aan onderzoek en -ontwikkelingsproject. Over die projecten gaat deze
publicatie.

Als docenten deelnemen aan ontwikkel- en onderzoeksprojecten, kan dat een krachtige impuls
voor hun professionele ontwikkeling vormen. Door het ontwikkelen en onderzoeken van hun eigen
onderwijs kunnen zij bijvoorbeeld beter zicht krijgen op het leren van hun leerlingen, op grond
waarvan ze hun didactische repertoire kunnen uitbreiden. Werken de deelnemende docenten in
dit soort projecten samen met andere docenten en met onderzoekers, dan heeft dat doorgaans een
gunstige invloed op de leeropbrengsten.
In deze publicatie zijn de inzichten samengebracht uit ontwikkel- en onderzoeksprojecten waarin
docenten en onderzoekers samenwerkten in het kader van de SLOA-regeling van de VO-raad. Het
accent in deze publicatie ligt op de bijdrage van deze projecten aan de professionele ontwikkeling van
de deelnemende docenten.
Professionele ontwikkeling is actueel
Professionalisering van docenten stond bij de start van de SLOA-regeling sterk in de belangstelling.
Het Bestuursakkoord VO en de VO-professionaliseringsagenda, de actuele plannen van dat moment,
bevatten doelen zoals vergroting van de kwaliteit van docenten en schoolleiders, hogere prestaties van
leerlingen en verbetering van de onderwijskwaliteit. Ook nu zijn die doelen onverminderd actueel.
In een deel van de SLOA-projecten stond daarom de professionalisering van docenten centraal.
In andere projecten, waar het ging om talentontwikkeling bij leerlingen, was professionalisering
van docenten soms expliciet een nevendoel. Van de in totaal dertig SLOA-projecten die in periode
1 september 2010 en 1 september 2013 zijn uitgevoerd, zijn voor deze publicatie elf projecten
geselecteerd waarvan de gerapporteerde opbrengsten (deels) betrekking hebben op professionele
ontwikkeling van docenten.
Kennisbasis voor de sector
Met de SLOA-regeling wilde de VO-raad scholen stimuleren en professionaliseren in het
onderbouwen en verantwoorden van hun schoolontwikkeling met praktijkgericht onderzoek.
Enerzijds moesten de onderzoeksresultaten de scholen zelf ten goede komen, bijvoorbeeld doordat
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ze zo beter gefundeerde besluiten konden nemen over een vernieuwing: is dit een aanpak om mee
door te gaan of kunnen we deze beter stopzetten of aanpassen? Anderzijds moesten de onderzoeken
bijdragen aan een kennisbasis voor de hele sector, zodat ook niet-deelnemende scholen van de
inzichten zouden kunnen profiteren. Daartoe dient onder andere deze publicatie. Het is de laatste
in een reeks van drie. De eerste publicatie3 gaat in op de vraag hoe samenwerking tussen scholen en
onderzoekers kan bijdragen aan schoolontwikkeling. De tweede publicatie4 bevat de opbrengsten
van de projecten met een focus op talentontwikkeling. Sommige projecten komen in meer dan één
publicatie voor.
Rollen van docenten
Voor deze publicatie vormden de onderzoeksrapportages van de scholen het basismateriaal. Ze
zijn aangevuld met informatie uit de onderzoeksvoorstellen en tussenrapportages, verslagen van
kennisuitwisselingsbijeenkomsten en interviews met projectleiders, externe onderzoekers en
schoolleiders.
De kern van deze publicatie wordt gevormd door drie hoofdstukken waarin de resultaten van
de elf SLOA-projecten worden gepresenteerd. Daaraan voorafgaand plaatsen we het onderwerp
‘professionele ontwikkeling van docenten’ in een breder kader. We beschrijven verschillende vormen
van professionalisering, gebruikmakend van internationale (onderzoeks)literatuur op dit gebied
(hoofdstuk 2).
De hoofdstukken 3 tot en met 5 zijn ingedeeld naar de rollen die docenten in de SLOA-projecten
vervulden, respectievelijk als (vak)didacticus (hoofdstuk 3), ontwikkelaar (hoofdstuk 4) en
onderzoeker (hoofdstuk 5). Hoofdstuk 3 gaat in op projecten waarin docenten hebben geleerd van
lesobservaties en feedback. Hoofdstuk 4 bevat projecten waarin docenten nieuw onderwijs hebben
ontwikkeld, vrijwel altijd in teamverband, en in hun eigen praktijk hebben beproefd. De centrale
vraag is wat zij hebben geleerd van hun deelname aan dit type activiteiten, en van de reflectie op
hun ervaringen. Hoofdstuk 5 zoomt in op projecten waarbij docenten als onderzoeker waren
betrokken. We bespreken welke bijdragen de rol van onderzoeker heeft geleverd aan de professionele
ontwikkeling van deze docenten in brede zin: van het opdoen van onderzoeksvaardigheden tot het
verkrijgen van inzichten in leerprocessen van leerlingen.
Van elk project belichten we steeds kort de vernieuwing en de daaraan gekoppelde onderzoeksvragen,
om daarna in te gaan op de resultaten van het onderzoek. In de vorm van ‘eyeopeners’ benadrukken
we de resultaten waarmee andere scholen hun voordeel kunnen doen. In aparte kaders noemen
we de producten en instrumenten die voor andere scholen bruikbaar lijken. Deze producten
en instrumenten komen beschikbaar via de digitale databank KNOW (KennisNetwerk
Onderwijspraktijk en Wetenschap) binnen Leraar24. Deze databank heeft als doel om kennis en
instrumenten uit wetenschappelijk en praktijkgericht onderwijsonderzoek op een toegankelijke
manier voor schoolleiders en docenten beschikbaar te stellen.
In hoofdstuk 6 vatten we samen wat de onderzoeksprojecten over deze verschillende vormen van
professionalisering hebben opgeleverd voor de sector. Wat kunnen andere vo-scholen leren van de
resultaten?
12
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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.
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2.	Vormen van
professionalisering
van docenten
Werken aan de professionaliteit van docenten is werken aan de kwaliteit van
het onderwijs. Maar of het nu gaat om lesgeven, ontwikkelen of onderzoeken:
voortdurende professionalisering vraagt om gerichte inspanning.

In de politieke en maatschappelijke discussie over de kwaliteit van het onderwijs wordt de
centrale rol van docenten alom erkend. Zij geven immers in hun handelen gestalte aan de
kwaliteit van onderwijs, zowel binnen als buiten de muren van hun klaslokaal. Professionele
ontwikkeling van docenten wordt dan ook gezien als een van de meest essentiële middelen om
de kwaliteit van onderwijs te verhogen. Met andere woorden, niet alleen het leerproces van
leerlingen, maar ook dat van docenten zelf is cruciaal!
De professionele ontwikkeling van docenten is een continu proces, dat feitelijk begint tijdens de
lerarenopleiding, maar zich gedurende de gehele loopbaan voortzet. We weten dat dit proces niet
vanzelf verloopt en dat zonder begeleiding de ontwikkeling lang niet altijd blijft doorgaan. Er zijn
dus activiteiten nodig om de professionele ontwikkeling gericht te stimuleren en te ondersteunen.
Wat docenten zouden moeten en willen leren, verschilt sterk van docent tot docent, en is mede
afhankelijk van de loopbaanfase en de school waarin zij werken.
Varianten van professionalisering
Een recente review van de internationale onderzoeksliteratuur over professionele ontwikkeling
van docenten in opdracht van NWO/PROO2 heeft de ontwikkelingen op dit gebied in kaart
gebracht, en kenmerken van effectieve vormen van professionalisering benoemd. Van Veen et al.
onderscheiden een aantal varianten van professionalisering. Ze worden aangeduid met termen als
formeel versus informeel, off-site versus op de werkplek, en traditioneel versus vernieuwend.
Formeel leren betreft doelbewust geplande en georganiseerde professionaliseringsactiviteiten.
Informeel leren5,6 of ‘on-the-job learning’ 7 heeft betrekking op de ontwikkeling van docenten
die plaatsvindt in de context van hun werk, zonder dat deze gepland en georganiseerd is als een
professionaliseringsinterventie.
De termen ‘off-site versus op de werkplek’ en ‘traditioneel versus vernieuwend’ hebben betrekking
op een verschuiving in de discussie over professionalisering van docenten. Deze verschuiving
kan op verschillende manieren worden getypeerd. De traditionele, off-site benadering van
wat meestal ‘nascholing’ wordt genoemd, gaat uit van een deficiëntieopvatting: uitgaande
van een verondersteld tekort in kennis of vaardigheden, bijvoorbeeld in het omgaan met
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verschillen tussen leerlingen, of het toepassen van ICT in hun vaklessen, worden docenten
geschoold of getraind om die tekorten ieder voor zich weg te werken. In deze benadering krijgt
professionalisering doorgaans de vorm van eenmalige of kortlopende activiteiten (lezingen,
workshops, seminars en conferenties) die niet op de werkplek gesitueerd zijn. Docenten vervullen
vaak een passieve, consumerende rol en de inhoud is veelal niet afgestemd op de problemen
en vragen die zij in hun eigen context ervaren. Docenten praten in de wandelgang over deze
benadering als iets dat hen ‘wordt aangedaan’, of waar ze ‘naartoe worden gestuurd’. Het spreekt
voor zich dat de leeropbrengst in een dergelijke situatie niet optimaal kan zijn. Onderzoek heeft
laten zien dat deze benadering er in het kader van curriculumvernieuwing doorgaans toe leidt
dat de docenten de vernieuwing niet implementeren zoals bedoeld, ofwel dat aanvankelijke
veranderingen in hun lespraktijk vrij snel verwateren8. Overigens betogen van Veen et al.2 dat
de onderzoeksliteratuur geen harde conclusies toelaat over de vraag of professionalisering op de
werkplek effectiever is dan off-site.
Meer vernieuwende vormen van professionalisering kennen aan docenten wel een actief
lerende rol toe, zijn gesitueerd op of vlakbij hun eigenlijke werkplek, hebben een meer
duurzaam karakter, en laten de eigen context van docenten bepalend zijn voor de inhoud van
de interventie.9,10,11 Voorbeelden hiervan zijn vormen van mentoring, coaching en intervisie,
samenwerking in projectgroepen of studiegroepen in een school, en participatie in onderzoek.
Kenmerkend in deze benadering is dat docenten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen leerproces, en daarbij gefaciliteerd worden vanuit hun werkomgeving.
Bijdrage aan leeropbrengsten
Van Veen et al.2 hebben de internationale onderzoeksliteratuur geanalyseerd vanuit de vraag
welke kenmerken van professionaliseringsinterventies in algemene zin een positieve bijdrage
leveren aan leeropbrengsten voor docenten. Een eerste kenmerk betreft het onderwerp of de
inhoud van de interventies. Uit tal van studies is gebleken dat er een positief effect is op de
kwaliteit van docenten, hun lesgeven en het leren van leerlingen wanneer de inhoud van de
interventie betrekking heeft op de dagelijkse lespraktijk en, nog specifieker, op problemen met de
vakinhoud, de vakdidactiek of het leerproces van leerlingen in een specifiek vak.
Een tweede kenmerk van effectieve professionalisering is dat docenten actief en onderzoekend
leren, vooral in de zin dat zij zelf problemen analyseren en oplossingen construeren voor hun
eigen lespraktijk. Hiermee hangt samen dat ook het samenwerken met collega’s doorgaans
een positieve invloed op het leren van docenten heeft. In veel onderzoek komt naar voren dat
docenten zelf een grote rol zouden moeten hebben in het formuleren van de doelen, inhoud,
opzet en methodiek van de interventies.
Een ander kenmerk van effectieve professionalisering is de duur van de activiteit. Om effect te
sorteren moet er voldoende tijd voor worden uitgetrokken, zowel in de zin van het beschikbare
aantal uren als de spreiding over een periode. Een exacte tijdsduur of specifiek aantal uren is niet
te geven; dit is sterk afhankelijk van de aard en het doel van de professionaliseringsactiviteit.
Voldoende draagvlak voor de professionaliseringsactiviteiten is eveneens van groot belang: niet
alleen moeten docenten hier hun eigen leerwensen en behoeften in herkennen (eigenaarschap), de
18
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doelen van professionaliseringsactiviteiten moeten ook sporen met het (lokale) schoolbeleid, dat
op zijn beurt weer afgestemd moet zijn op landelijk onderwijsbeleid en innovaties. Samengevat
lijkt het leren van docenten het meest gebaat bij professionalisering waarvan de inhoud goed
gerelateerd is aan en ingebed is in de eigen lespraktijk, waarbij docenten met elkaar actief en
onderzoekend leren en daar voldoende tijd voor krijgen in een ondersteunende (school)omgeving.
Primaire en secundaire rollen
Voor de doelstelling van professionaliseringsactiviteiten is het van belang rekening te houden met
de verschillende rollen die een docent vervult. Scheerens12 maakt onderscheid tussen professionele
ontwikkeling om het primaire proces van lesgeven en leren te bevorderen en professionele
ontwikkeling in termen van - wat hij noemt - ‘secundaire rollen’ in de school. Het eerste gaat
over het optimaliseren van het didactisch handelen, gericht op leeropbrengsten bij leerlingen. Het
tweede heeft betrekking op het brede scala aan functies en taken dat ook tot het takenpakket van
docenten hoort, zoals onderwijs ontwerpen, (beginnende) collega’s coachen, managementtaken
uitvoeren en (praktijkgericht) onderzoek doen. Bij deze laatste functies is de directe relatie met de
kwaliteit van het leren van leerlingen uiteraard minder gemakkelijk te leggen.
Trend: meer zeggenschap
In de Nederlandse context is de verschuiving van traditionele nascholing naar nieuwere,
werkplekgerelateerde vormen van professionalisering goed zichtbaar. Waar nascholing in het
recente verleden veelal werd georganiseerd in de vorm van een cursorisch aanbod, met een
accent op algemene didactische en begeleidingsvaardigheden (denk aan de nascholing rondom
de invoering van het Studiehuis), zien we nu een trend naar vormen van professionalisering
waarbij docenten meer zeggenschap hebben over hun leerproces. De grote belangstelling voor
de Lerarenbeurs, onderzoeksprojecten in het kader van de Academische-schoolprojecten en de
NWO-Promotiebeurs voor docenten bevestigen dat deze vormen inspelen op een behoefte in het
veld.
Ook de SLOA-projecten van de VO-raad passen uitstekend bij deze trend. Immers, in deze
projecten zijn docenten actief betrokken bij het vernieuwen van (aspecten van) hun eigen
onderwijspraktijk en bij onderzoek naar de gevolgen van deze vernieuwingen. In de afzonderlijke
projecten hebben docenten op verschillende manieren geparticipeerd 3. In een groot aantal
projecten was professionalisering van docenten als expliciete (neven)doelstelling opgenomen.
Rollen en kenmerken in de SLOA-projecten
In het vervolg van deze publicatie beschrijven we wat elf van deze SLOA-projecten hebben
opgeleverd als het gaat om professionalisering van docenten. De indeling die we hebben gekozen,
past bij de karakterisering van Scheerens.
In hoofdstuk 3 staat de primaire rol van docenten centraal: hun didactisch handelen tijdens
vaklessen. Drie SLOA-projecten hadden tot doel dit didactisch handelen te verbeteren, vooral om
specifieke (groepen) leerlingen beter te kunnen bedienen. De docenten leerden in deze projecten
19

vooral doordat ze via de inzet van verschillende observatiesystemen beter zicht kregen op hun
handelingspraktijken. Daarbij kregen en gaven ze feedback, bijvoorbeeld in de vorm van (peer)
coaching of training.
In de hoofdstukken 4 en 5 ligt het accent op de professionele ontwikkeling van docenten in
hun secundaire rollen. In hoofdstuk 4 gaat het vooral om de rol van onderwijsontwikkelaar.
In vijf projecten konden docenten leren door (samen met collega’s) nieuw onderwijsmateriaal
te ontwerpen, dit in hun eigen lespraktijk toe te passen en op de ervaringen te reflecteren. In
hoofdstuk 5 richten we de aandacht op de rol van de docent als onderzoeker, en op de vraag tot
welke leeropbrengsten deze rol heeft geleid. In dit kader lichten we drie projecten uit.
Bij de bespreking van al deze projecten refereren we aan de door Van Veen et al. gevonden
kenmerken van professionaliseringsactiviteiten die het leren van docenten kunnen bevorderen. In
hoeverre zijn deze kenmerken herkenbaar toegepast in de projecten, en wat valt er te zeggen over
hun bijdrage aan de leeropbrengsten voor docenten?
In hoofdstuk 6, ten slotte, bespreken we wat de opbrengsten hebben bijgedragen aan de kennis,
de opvattingen en het professionele handelen van de docenten, en daarnaast aan leerresultaten
van leerlingen en aan schoolontwikkeling.
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3.	Observatie en feedback
Als het gaat om didactisch en pedagogisch handelen in de lespraktijk, is een
docent nooit uitgeleerd. In diverse SLOA-projecten werkten docenten met gerichte
lesobservaties en feedback aan verbetering van hun handelen.

Om goed te kunnen inspelen op veranderingen in onderwijs en maatschappij, zouden docenten
eigenlijk continu moeten werken aan het uitbreiden en aanpassen van hun handelingsrepertoire.
Er kunnen meerdere redenen of oorzaken zijn om heel gericht bepaalde competenties (verder)
te gaan ontwikkelen. Zo is bekend dat beginnende docenten gedurende de eerste jaren van hun
loopbaan nog volop bezig zijn met het ontwikkelen van basale didactische en pedagogische
vaardigheden, zoals een ordelijk werkklimaat creëren, instructiestrategieën hanteren en
leerresultaten toetsen en beoordelen. Maar ook ervaren docenten blijken moeite te hebben met
meer complexe vaardigheden. Zo blijft het herkennen van en inspelen op verschillen tussen
leerlingen in bijvoorbeeld talent, interesse, leerstijl en culturele achtergrond voor veel docenten
een lastige zaak. Ten slotte stelt het werken vanuit een specifiek onderwijsconcept eisen aan
de pedagogische en didactische competenties van docenten. Denk aan lesgeven vanuit de
montessorigedachte, of aan de invoering van de context-conceptbenadering bij de bètavakken.
In dit hoofdstuk staat het didactisch en pedagogisch handelen in de lespraktijk centraal, en
vooral hoe docenten dit kunnen verbeteren door gerichte observatie en feedback. In veel van
de hierboven genoemde situaties kan het onder meer effectief zijn als een docent zijn of haar
lesgedrag laat observeren en vervolgens feedback krijgt. Er zijn talloze manieren om dit te
organiseren. In veel gevallen wordt gewerkt met gestructureerde observatieschema’s, waarin
gedragingen worden onderscheiden en afzonderlijk worden gescoord. Afhankelijk van het doel
en de probleemstelling kan er ook op een meer open manier worden geobserveerd. Een docent
kan de observaties en feedback laten uitvoeren door een collega-docent, waarbij ze als koppel op
basis van gelijkwaardigheid met enige regelmaat elkaars onderwijs observeren (peer coaching) en
op die manier van elkaar leren. Wanneer observatie en feedback worden ingezet bij problemen, is
coaching door een externe deskundige vaak aan te bevelen. In die situaties zijn meer en minder
directieve vormen van coaching denkbaar. Ofwel de coach geeft zelf aan wat de docent moet
verbeteren en hoe, ofwel de coach laat de docent aangeven waaraan hij of zij zou willen werken,
en denkt mee over hoe dit zou kunnen.
Bij het vaststellen van de effecten van observatie en feedback ligt de focus meestal op
veranderingen in het lesgeefgedrag. Dit is behalve door directe observatie ook vast te stellen
door leerlingen te bevragen: soms is het juist van belang hoe leerlingen het lesgeefgedrag van
een docent percipiëren, bijvoorbeeld als het gaat om een beter werkklimaat in de klas. Naast
verandering op gedragsniveau zijn met observatie en feedback ook andere doelen na te streven,
zoals veranderingen in de kennis en opvattingen van de geobserveerde docent. Ten slotte kan het
expliciet de bedoeling zijn om - via veranderingen in het lesgeefgedrag - bepaalde leeropbrengsten
bij leerlingen te realiseren. In het vervolg van dit hoofdstuk bespreken we drie SLOA-projecten
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waarin observatie van het pedagogisch en didactisch handelen van docenten en de feedback
daarop, een belangrijke rol speelden. Daarbij gaat het ons om de vraag wat de opbrengsten voor
de professionele ontwikkeling van docenten waren.

3.1	Versterken van de leraar (Stad & Esch)
Het project van Stad & Esch in Meppel speelde zich af tegen de achtergrond van het feit dat de
havoafdeling van een van de locaties in 2010 op de lijst van zeer zwakke scholen was geplaatst.
Een van de redenen was dat het pedagogisch en didactisch handelen van docenten tekorten
vertoonde. De school wilde dit daarom binnen de afdeling havo/vwo verbeteren door scholing
en systematische evaluatie met behulp van het ICALT-observatie-instrument13. Het doel was
dat alle docenten in deze afdeling voldoende of goed zouden scoren op alle kwaliteitsindicatoren
voor pedagogisch en didactisch handelen van de Inspectie, en dat als gevolg daarvan de
leerlingprestaties zouden verbeteren. De centrale onderzoeksvraag luidde:
•

I n welke mate dragen de onderlinge observatie van lessen door docenten, met
gebruikmaking van het ICALT-observatie-instrument, en de bespreking van die lessen
door middel van collegiale consultatie bij aan het behalen van de doelen zoals gesteld door
het locatiemanagementteam van Stad & Esch?

De vernieuwing: scholing, zelfevaluatie, wederzijdse docentobservatie en feedback
Om het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten te versterken, is het gehele havo/
vwo-team van ongeveer 80 docenten geschoold door het ECNO, een organisatie voor advies,
training, en coaching in het onderwijs. De docenten zijn ook geschoold in de achtergronden en
het gebruik van het ICALT-observatie-instrument. In oktober 2010 hebben 52 docenten van Stad
& Esch met dit instrument geoefend door zelfevaluaties uit te voeren: ze vulden over zichzelf
een lesobservatieformulier in. In februari 2011 hebben nog eens 71 docenten zo’n zelfevaluatie
uitgevoerd. Zo deden de docenten ervaring op met de criteria die aan hun werk gesteld kunnen
worden. Naar aanleiding van beide zelfevaluaties kregen de docenten van collega’s feedback op
hun handelen. Dit gaf hen de gelegenheid hun eigen handelen te evalueren en te verbeteren.
In vervolg hierop voerden ruim 50 docenten bij elkaar lesobservaties uit. De bevindingen in
deze observaties vormden samen een beeld van de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch
handelen van de docenten op Stad & Esch. De resultaten werden afgezet tegen de normscore van
het ICALT-instrument; dat is het landelijk gemiddelde van een groot aantal ICALT-observaties.
eyeopener

Na een training kunnen het ICALT-observatie-instrument en de daarbij
horende normscore (het landelijk gemiddelde) gebruikt worden als
referentiekader voor de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen
van de docenten in een school
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De onderzoeksresultaten: beter pedagogisch-didactisch handelen
Via collegiale consultatie zijn aan de hand van het instrument 95 lessen van docenten van de
havo/vwo-afdeling van Stad & Esch geobserveerd. Deze observaties vonden plaats na de scholing
en de zelfevaluaties. De geobserveerde docenten hadden dus al inzicht in goed pedagogischdidactisch handelen en in hun eigen lespraktijk gekregen. Het onderzoek werd uitgevoerd
door vijf docentonderzoekers (in opleiding) van Stad & Esch. Zij vergeleken de scores met de
landelijke gemiddelde scores.
Van hun collega’s kregen de docenten op vijf aspecten van het pedagogisch-didactisch handelen
de score ‘goed’ (>3 op een vijfpuntschaal): op ‘het creëren van een veilig en voor de leerlingen
stimulerend leerklimaat’, ‘een efficiënte lesorganisatie’, ‘het bieden van een duidelijke en
gestructureerde instructie’, ‘het geven van een intensieve en voor de leerlingen activerende les’ en
‘de betrokkenheid van de leerlingen’. De scores op deze aspecten liggen hoger dan het landelijke
beeld.
De scores voor differentiatie in de klas waren lager. Voor ‘het afstemmen van de instructie en
de verwerking van de leerstof op verschillen tussen leerlingen’ en ‘het leerlingen aanleren van
leerstrategieën’ beoordeelden de collega’s de lessen met een ruime voldoende (>2.5). De scores op
‘het leerlingen aanleren van leerstrategieën’ waren op de locatie lager dan landelijk gemiddeld.
Daarentegen waren de scores op ‘het afstemmen van de instructie en de verwerking van de
leerstof op verschillen tussen leerlingen’ hoger dan het landelijke beeld.
De genoemde scores zijn van de eerste meting in januari 2012. In juni van datzelfde jaar is een
volgende meting gedaan. De resultaten van die meting lieten zien dat de geobserveerde docenten
er in alle aspecten op vooruit waren gegaan. De grootste vooruitgang boekten zij op het aanleren
van een leerstrategie, de persoonlijke omgang met leerlingen, het omgaan met verschillen tussen
leerlingen, activerend lesgedrag en controle en feedback.
eyeopener

Door docenten via scholing inzicht te geven in goed pedagogisch en
didactisch handelen, hen bewust te laten worden van hun eigen handelen via
zelfevaluatie en vervolgens via wederzijdse observatie elkaars lessen te laten
beoordelen en feedback te geven, kan het pedagogisch-didactisch handelen
van een heel docententeam verbeteren
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Collegiale observaties van het pedagogisch
didactisch handelen van en door leraren op Stad & Esch’
• Lesobservatie-instrument
Contactpersoon
Dhr. R. Fleurke, hoofd personeel, rfleurke@stadenesch.nl

3.2	Docentgedrag in de montessoribovenbouw
havo en vwo (Zernike College)
Net als Stad & Esch werkte het Zernike College in Haren met (een variant op) het ICALTobservatie-instrument. De achtergrond was echter heel anders. Sinds het schooljaar
2009-2010 biedt het Zernike College naast montessorionderwijs voor de onderbouw ook
montessorionderwijs voor de bovenbouw aan. Voor veel docenten is het lesgeven vanuit
montessoriprincipes in de bovenbouw een grote uitdaging. Het pedagogisch-didactisch handelen
vanuit deze principes verschilt van het docentgedrag in de reguliere afdeling. De school wilde de
montessorididactiek in kaart brengen door te meten in welke mate en hoe de karakteristieken
in de praktijk werden ingezet. Het Zernike College formuleerde daarom de volgende
onderzoeksvragen:
•
•
•
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 elk pedagogisch-didactisch handelen met betrekking tot de montessorikarakteristieken is
W
adequaat (specifiek in de bovenbouw)?
Hoe kan montessori-docentgedrag worden geïnstrumenteerd?
Wat is de stand van zaken van het montessori-docentgedrag?

3. Observatie en feedback

De vernieuwing: montessori-onderwijs in de bovenbouw
In het projectplan voor de bovenbouwafdeling is de basishouding van de docent beschreven
en worden montessoricompetenties benoemd. Zes karakteristieken zijn richtinggevend voor de
didactische uitvoering van voortgezet montessori-onderwijs:
1.

 oofd, hart en handen (een bredere vorming, meer dan alleen gericht op cognitieve
h
doelen);
2.	leren kiezen (leerlingen leren om keuzes te maken om hun zelfstandigheid te
ontwikkelen);
3.	reflecteren (reflectie op het leren als basis om vast te stellen waar een leerling staat in
zijn of haar ontwikkeling);
4.	sociaal leren (van en met elkaar leren);
5.	samenhang in leerstof (leerlingen moeten werkelijkheidsgebieden onderzoeken, over
de grenzen van de traditionele vakken heen);
6.
binnen en buiten school (het leren van bekwaamheden en het verwerven van een
maatschappelijke rol vindt in en buiten school plaats).
De implementatie van de zes karakteristieken brengt een repertoire aan competenties met zich
mee waarover docenten in het voortgezet montessori-onderwijs dienen te beschikken.
Het Zernike College wist uit metastudies14 dat kwalitatief goede (didactisch onderlegde)
docenten een groot verschil kunnen maken in de onderwijsopbrengsten bij leerlingen. Als
docenten elkaars lessen bezoeken en langs didactische richtlijnen evalueren, zo verwachtte de
school, levert dit een bijdrage aan de docentontwikkeling en aan duurzame schoolontwikkeling
in het algemeen. Wanneer docenten in het kader van onderzoek systematisch bezig zijn hun eigen
onderwijs te verbeteren omdat zij handelingsverlegenheid ervaren, wordt onderzoek ingezet als
‘feedbackmechanisme’.15
De onderzoeksresultaten: docentgedrag en -competenties in kaart gebracht
In het onderzoek werden het docentgedrag en de docentcompetenties in de bovenbouwafdeling
van havo en vwo in kaart gebracht. Op basis van de zes karakteristieken van het
montessorionderwijs is een gedragsobservatie-instrument ontwikkeld. De school stelde
aan de hand van de algemene karakteristieken van montessori-onderwijs zelf een lijst van
concrete, observeerbare gedragingen op. Om te onderzoeken of deze gedragingen ‘typisch
montessori’ zijn of eerder horen bij goed onderwijs in het algemeen, werden alle docenten uit
de montessoriafdeling geënquêteerd. Ook is het instrument beoordeeld door de Nederlandse
Montessori Vereniging.
Aan de montessorikarakteristieken voegde de school een aantal gedragingen toe die te maken
hebben met het pedagogisch leerklimaat. Onder de noemer ‘veilig en vertrouwen’ bijvoorbeeld:
‘deze docent zorgt voor een ontspannen sfeer’, ‘deze docent treedt op als leerlingen worden
uitgelachen’ en ‘deze docent laat leerlingen uitspreken’. En onder de noemer ‘positieve
benadering’ bijvoorbeeld: ‘deze docent spreekt leerlingen op een positieve manier aan’, ‘deze
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docent reageert met humor of stimuleert humor’ en ‘deze docent accepteert dat leerlingen
fouten maken’. De definitieve lijst, met de gedragingen bij de zes montessorikarakteristieken en
de gedragingen voor een goed pedagogisch leerklimaat, werd door alle betrokkenen gezien als
adequaat voor montessori-docentgedrag. Zo werd de eerste onderzoeksvraag beantwoord.
Voor de tweede onderzoeksvraag, hoe dit docentgedrag kan worden gemeten, maakte het
Zernike College gebruik van instrumenten van de Inspectie van het Onderwijs en het ICALTinstrument. Het collegiale-observatie-instrument is zelf ontworpen, maar opgezet naar analogie
van het ICALT-instrument. Daarnaast werden een zelfevaluatie en een leerlingenenquête
gebruikt. De school vond het waardevol om vanuit drie invalshoeken (triangulatie) zicht te
krijgen op het pedagogisch didactisch handelen van docenten. Verschillende invalshoeken leveren
verschillende gezichtspunten: soms denken docenten bijvoorbeeld dat ze iets goed kunnen, maar
leerlingen bevestigen dat niet.
eyeopener

Het gebruik van de drie invalshoeken ‘zelf’, ‘collega’ en ‘leerling’
(triangulatie) geeft een goed inzicht in het didactisch handelen van docenten

In tegenstelling tot Stad & Esch, waar alle docenten in de havo/vwo-afdeling op de zwak
scorende locatie meededen, namen leraren op het Zernike College deel op basis van
vrijwilligheid. Het waren er achttien. Zij volgden een training in leren observeren en goede
feedback geven en vulden een zelfevaluatie in. Vervolgens observeerden ze elkaars lessen en
bespraken die aan de hand van het observatie-instrument. Er werden duo’s gevormd, waarbij
iedere docent een keer observeerde en een keer werd geobserveerd. De consentgesprekken - dit
zijn de gesprekken waarin de leraren betekenis toekenden aan de resultaten - zijn vastgelegd in
een feedbackformulier. Het bleek belangrijk om ook te vragen hoe docenten de feedback hebben
ervaren. Tevens is onderzocht hoe de leerlingen het toepassen van de montessorikarakteristieken
tijdens de lessen hebben ervaren. Via een online vragenlijst zijn 245 leerlingen geënquêteerd.
Tot slot kregen de docenten de vraag op welke aspecten van hun leerkrachtgedrag zij een
ontwikkelingsbehoefte ervaren waarbij scholing zou kunnen worden ingezet.
De centrale vraag in het onderzoek was in welke mate de docent de verschillende karakteristieken
in de lessen inzet. Volgens zowel leerlingen als docenten komen gedragingen op het gebied van
het pedagogisch klimaat het meest naar voren. Op de schaal van 1 tot 5 (waarbij 1 = nooit en
5 = altijd) geven de leerlingen aan de docenten gemiddeld een 3,9 en de docenten aan zichzelf
een 4,2. Ook al ervaren de leerlingen het iets minder vaak dan docenten denken, beide groepen
vinden dat docenten vaak pedagogische gedragingen inzetten. Opvallend is dat docenten zeggen
bijna altijd op te treden als leerlingen worden uitgelachen (4,68), terwijl leerlingen dit gemiddeld
minder vaak zien gebeuren (3,75).
De derde onderzoeksvraag was die naar de stand van zaken rond het montessori-docentgedrag.
Leerlingen ervaren vaker dat docenten hen leren kiezen dan de docenten zelf denken (3,3 versus
2,7), vooral op het gebied van planning. De karakteristiek ‘hart, hoofd, handen’ komt volgens
zowel leerlingen als docenten regelmatig voor in de lespraktijk (3,3). Bij items op het gebied van
variatie in leerstijlen is dat volgens docenten duidelijk minder het geval. Wat betreft sociaal leren
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zitten de leerlingen en docenten redelijk op één lijn. Samenwerken komt vaak voor in de les en de
docent maakt duidelijk wanneer dit de bedoeling is.
Docenten besteden de minste aandacht aan de karakteristiek ‘binnen en buiten de school’,
zeggen zowel leerlingen (2,7) als zijzelf (2,9). Met name simulaties en activiteiten buiten school
komen zelden voor, hoewel leerlingen aangeven vaker praktische opdrachten buiten school uit te
voeren dan docenten denken.
Reflectie komt in de lessen erg vaak voor. De ervaringen van leerlingen en docenten komen
hierbij redelijk overeen. Toch noemen meerdere docenten ‘reflecteren’ als aandachtpunt en als
scholingsbehoefte. De meeste docenten bleken een specifieke scholingsbehoefte te hebben; ‘leren
kiezen’ en ‘sociaal leren’ zijn meermaals genoemd als professionaliseringsthema, maar ook alle
andere karakteristieken kwamen een keer voor. In bijeenkomsten met leraren die niet meededen
aan het onderzoek, hebben de deelnemende docenten verteld dat ze zich bij hun gedrag in de les
steeds bewuster zijn geworden van de montessorikarakteristieken.
eyeopener

Door (zelf)observatie en feedback worden docenten zich meer bewust van
hun gedrag, competenties en scholingsbehoefte

Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Docentgedrag in de montessoribovenbouw’
• Lesobservatie-instrument docentgedragingen binnen
montessorionderwijs
Contactpersoon
Dhr. B.A. Blanken, teamleider montessori atheneum/ havo,
bblanken@zernike.nl

31

3.3	Recht doen aan verschillen in het vo door activerend
onderwijs. Talent van leerlingen ontwikkelen door goed
docentschap (Vrijeschool Zutphen)
De Vrijeschool in Zutphen verzorgt ontwikkelingsgericht onderwijs. Leerlingen
ontwikkelen zich cognitief, sociaal en kunstzinnig/ambachtelijk in de breedte (hoofd, hart
en handen, meervoudige intelligentie) en de diepte (talentontwikkeling). De school vindt
het van cruciaal belang dat docenten in staat zijn om leerlingen actief bij de les te betrekken
en goed kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen.
De school wil het pedagogisch-didactisch handelen van docenten in kaart brengen en
verbeteren en daardoor de leerlingen op cognitief niveau meer uitdagen en motiveren om te
leren. De onderzoeksvragen luiden:
•
•

•
•

I n welke mate beheersen Vrijeschooldocenten voor aanvang van de training de
pedagogisch-didactische handelingen (vooral activeren en differentiatie)?
Verschillen Vrijeschooldocenten (getraind en ongetraind) met betrekking tot hun
pedagogisch-didactische handelingen aan het begin, na één jaar en aan het eind van
het project ten opzichte van het landelijk gemiddelde?
Behalen leerlingen van getrainde docenten betere cognitieve leerresultaten dan
leerlingen van ongetrainde docenten?
Zijn leerlingen van getrainde docenten beter gemotiveerd om te leren dan leerlingen
van ongetrainde docenten?

De vernieuwing: observatie, feedback en training voor een deel van de docenten
De Vrijeschool in Zutphen is zich ervan bewust dat leerlingen met verschillende
achtergronden, interesses, kennis en vaardigheden de school binnenkomen. Zij vindt het
belangrijk dat docenten verschillen tussen leerlingen kunnen gebruiken en erop kunnen
inspelen. Daarom wil de school docenten op dit punt ondersteunen.
De deelnemende docenten werden verdeeld in twee groepen. Docenten in de
feedbackgroep ontvingen rapportages over de kwaliteit van hun lesgeven, op basis van
lesobservaties door collega’s en de mening van leerlingen. Docenten in de feedback- en
trainingsgroep ontvingen naast de rapportages aanvullende trainingen activerend en
gedifferentieerd onderwijs, verzorgd door de Universitaire Lerarenopleiding van de
Rijksuniversiteit Groningen en twee docentbegeleiders van de Vrijeschool. In de training
leerden de docenten nieuwe werkvormen uit te werken waarmee zij leerlingen beter bij
de les konden betrekken en meer konden inspelen op de verschillen tussen leerlingen. Zij
probeerden deze nieuwe aanpakken uit en reflecteerden op hun ervaringen daarmee in een
volgende trainingsbijeenkomst. Dat deden ze aan de hand van feedbackrapportages en
videomateriaal.
Zowel de feedbackgroep als de feedback- en trainingsgroep wisselde tijdens het onderzoek
van samenstelling. In het schooljaar 2011-2012 deden 24 docenten mee: 9 in de
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feedbackgroep en 15 in de feedback- en trainingsgroep. In het schooljaar 2012-2013 deden
22 docenten mee: 7 in de feedbackgroep en 15 in de feedback- en trainingsgroep. De meer
ervaren docenten kwamen in de feedbackgroep. Docenten die minder ervaring hadden
met lesgeven en/of met het vrijeschoolonderwijs, werden in de feedback- en trainingsgroep
geplaatst. Voor hen was ondersteuning relatief meer gewenst. Het onderzoek ging over de
vraag wat de twee interventies (alleen feedback of feedback en training) opleverden voor
zowel docenten als leerlingen.
De training bestond uit intervisiebijeenkomsten op basis van actuele leervragen,
ondersteund met videobeelden van video-interactiebegeleiding. Ook kregen de docenten
theoretische inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek aangeboden. Gaandeweg
bleek dat het voor docenten lastig was om de theoretische inzichten te vertalen naar hun
lespraktijk. Dit heeft ertoe geleid dat de school de theorie in compactere vorm is gaan
introduceren, op momenten dat de meeste deelnemers daaraan toe waren. De stof werd
verwerkt in huiswerkopdrachten en de docenten gingen in de daaropvolgende bijeenkomst
met elkaar op zoek naar toepassingsmogelijkheden.
Net als Stad & Esch en het Zernike College, gebruikte de Vrijeschool het ICALTobservatie-instrument. Een verschil met voorgaande projecten is dat de Vrijeschool niet
gevraagd heeft naar het zelfoordeel van de docent. Hier ging het om de observaties van
collega’s en leerlingen.
De onderzoeksresultaten: verbeterde docentvaardigheden
en een hogere motivatie bij leerlingen
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het lesgeven, zijn de docenten vier keer
geobserveerd door collega’s en hebben hun leerlingen vier keer een digitale vragenlijst
ingevuld (de leerlingvariant van het instrument). Daarnaast hebben de leerlingen vier
keer digitaal een lijst met vragen ingevuld over hun motivatie om te leren. Gedurende
het project hebben 1632 leerlingen hun mening gegeven over de kwaliteit van de lessen.
De docenten verrichtten in totaal 225 collegiale observaties. Op basis van de ingevulde
vragenlijsten ontvingen de docenten die deelnamen aan het project, tweemaal per
schooljaar feedback op de kwaliteit van hun lesgeven. Zij kregen twee aparte rapportages,
een over de perceptie van de collega’s en een over de perceptie van de leerlingen, met daarin
per gedraging en per aspect een gemiddelde score.
De kwaliteit van het lesgeven werd vergeleken met de landelijke ICALT-benchmark
waar ook Stad & Esch haar gegevens tegen afzette. De leraren in de trainingsgroep
scoorden bij aanvang van het onderzoek onder het landelijk gemiddelde voor activerend
en gedifferentieerd onderwijs. Twee jaar later zijn zij volop aan de slag met activerende
didactiek. Een aantal is tevens gestart met differentiatie: het geven van verlengde
instructie en het werken in niveaugroepen. Uit lesobservaties en leerlingenquêtes blijkt
dat de docentvaardigheden in de feedback- en trainingsgroep gemiddeld genomen zijn
toegenomen, zowel wat betreft activerende didactiek als het omgaan met verschillen.
Docenten in de feedbackgroep scoorden bij aanvang van het onderzoek al boven het
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landelijk gemiddelde voor activerend en gedifferentieerd onderwijs. Hun scores voor
activerend onderwijs zijn gelijk gebleven. In de ogen van hun leerlingen zijn ze wel beter
gaan lesgeven. Het lijkt erop dat het observeren en terugkoppelen van bevindingen
docenten kan ondersteunen in het ontwikkelen van de kwaliteit van hun lesgeven.
Het toevoegen van de trainingen voor de minder ervaren docenten bleek pas na verloop
van tijd een meerwaarde te hebben. Na één schooljaar ondersteuning bleven de docenten
in de feedback- en trainingsgroep lager scoren dan hun collega’s in de feedbackgroep, maar
lag hun niveau al wel boven het landelijk gemiddelde. Na anderhalf schooljaar gaven de
getrainde docenten kwalitatief beter les dan de docenten in de feedbackgroep die geen
training ontvingen.
De Vrijeschool Zutphen concludeert dat intervisie-/trainingsgroepen geschikte middelen
voor het ontwikkelen van docentvaardigheden kunnen zijn, mits aan een aantal
voorwaarden is voldaan. Succesfactoren zijn steun van het management, commitment bij
de deelnemers, deskundige docentbegeleiders die de veiligheid waarborgen, deelnemers die
zelf verantwoording nemen voor hun leerproces, een gemeenschappelijk doel (concreet en
meetbaar geformuleerd) en voortdurende toetsing van ideeën en (theoretische) inzichten
aan de praktijk met lesbezoeken en video-opnames.
eyeopener

Door een combinatie van training met gerichte feedback van collega’s
en leerlingen, kunnen docenten hun vaardigheden in het verzorgen van
activerend en gedifferentieerd onderwijs verbeteren

Hoe leerlingen oordelen over de kwaliteit van het lesgeven, hangt samen met hun eigen
motivatie om te leren. Leerlingen die meer vertrouwen in eigen kunnen hadden en
gemotiveerder voor het vak waren, vonden vaak dat de docent kwalitatief beter lesgaf.
Naarmate leerlingen de docent beter vonden in de basisvaardigheid ‘creëren van een
veilig leerklimaat’, ervoeren ze minder toetsangst. Bij de meting aan het eind van het
schooljaar 2011-2012 werd geen verband gevonden tussen de kwaliteit van het lesgeven
en de cognitieve prestaties van de leerlingen van wie de eindcijfers op dat moment bekend
waren. Wel werd er een verband gevonden tussen de gemiddelde cognitieve prestaties van
leerlingen en hun motivatie om te leren. Naarmate leerlingen aangaven minder toetsangst
te ervaren, behaalden zij vaak ook hogere eindcijfers.
eyeopener

Het oordeel van leerlingen over de kwaliteit van het lesgeven hangt samen
met hun eigen motivatie: leerlingen met meer zelfvertrouwen en motivatie
voor het vak vinden de docent beter lesgeven

Als gevolg van het project is intervisie binnen de Vrijeschool Zutphen een vast gebruik
geworden. De docenten uit het project zijn er enthousiast over geworden omdat ze hebben
ervaren hoe leerzaam het is om feedback te vragen en te geven en bij elkaar in de les
te kijken (met behulp van video-opnames). Het is normaal geworden dat je als docent
34

3. Observatie en feedback

blijft leren van en met collega’s. De drempel om bij elkaar binnen te lopen en elkaar te
ondersteunen, is aanzienlijk verlaagd.
Goede facilitering bleek wel een voorwaarde. Docenten in de feedback- en trainingsgroep
werden voor een aantal lesuren vrij geroosterd. Onder hen was de bereidheid om actief deel
te nemen een stuk hoger dan in de feedbackgroep waar leraren het ‘erbij’ moesten doen.
Omdat ondersteuning door het management, inbedding in de bestaande organisatie en het
faciliteren van deelnemers van zo groot belang zijn gebleken, is besloten de intervisie onder
te brengen in de teams en uit te voeren tijdens teamvergaderingen.
De docenten dragen op deze manier ook bij aan schoolontwikkeling. Tijdens studiedagen
in mei 2013 hebben docententeams gericht gekeken naar de pedagogische en didactische
aanpak in enkele klassen. Eerst hebben ze gekeken welke karakteristieken in de lessen naar
voren kwamen en vervolgens hebben ze met elkaar afspraken gemaakt over pedagogische
en didactische maatregelen. Bij een aantal klassen spraken docenten af om meer
activerende werkvormen in te zetten, of te gaan differentiëren in het lesaanbod. Daarbij
werden tevens concrete voorbeelden en tips uitgewisseld.
eyeopener

• A
 ls docenten werken aan hun eigen professionele ontwikkeling en
daarover ervaringen uitwisselen, kan meer samenwerking ontstaan en
dragen docenten bij aan schoolontwikkeling
• O ndersteuning door het management, inbedding in de bestaande
organisatie en het faciliteren van deelnemers zijn voorwaarden om
docentvaardigheden en schoolontwikkeling te versterken

Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Beter lesgeven aan heterogene
klassen door activerend en gedifferentieerd onderwijs’
• Korte videofilm
• Trainingsmodule activerend en gedifferentieerd onderwijs voor
docenten
Contactpersoon
Dhr. H. Stolk, rector, hstolk@vszutphen.nl
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3.4	
Tot besluit
De scholen uit dit hoofdstuk hebben, elk vanuit hun achtergrond, ervaren dat docenten door
(zelf)observatie en feedback bewuster worden van hun lesgeefgedrag en competenties. Het
Zernike College gebruikte zowel zelfevaluatie door de docent, observatie door collega’s als de
mening van leerlingen voor inzicht in het didactisch handelen. Stad & Esch vergeleek de scores
van haar docenten met landelijke gemiddelden als referentiekader voor de kwaliteit van het
pedagogisch-didactisch handelen. Wederzijdse docentobservaties bleken op alle drie scholen
waardevol. De Vrijeschool Zutphen koos ervoor om die observaties niet direct in de klas te laten
plaatsvinden, maar op een ander moment via videobeelden.
Stad & Esch en de Vrijeschool Zutphen lieten de observatie en feedback gepaard gaan met
scholing. Op de Vrijeschool lag de focus daarbij op het geven van activerend en gedifferentieerd
onderwijs. Ook droegen de trainers theoretische kennis uit wetenschappelijk onderzoek over.
Op Stad & Esch deelden de trainers kennis over ‘wat werkt in het onderwijs’ en trainden zij de
docenten op aspecten van goed lesgeven en op observatie en feedback. In beide projecten werd
duidelijk dat mede daardoor het handelingsrepertoire van docenten groter werd, met positieve
resultaten tot gevolg.
Docenten kunnen ook elkáár ‘scholen’, door wederzijdse docentobservaties en het geven
en ontvangen van feedback. Als leraren zelf hun professionalisering vormgeven, kan meer
betrokkenheid en eigenaarschap ontstaan. Zowel op het Zernike College als op de Vrijeschool
Zutphen droegen docenten daarmee bovendien bij aan schoolontwikkeling.
Soms verbeterde ook de samenwerking tussen docenten. Op Stad & Esch en de Vrijeschool
gingen docententeams als geheel erop vooruit. Toch zijn onderlinge observatie en feedback
op zichzelf geen panacee voor het creëren van samenhang. Docenten van het Zernike College
onderschreven nadrukkelijk het belang van vakoverstijgende samenhang, maar het bleek moeilijk
dit te laten ontstaan. Deze school, maar ook de Vrijeschool Zutphen, ontdekte dat ondersteuning
van het management, inbedding in de bestaande organisatie en het faciliteren van deelnemers
voorwaarden zijn om docentvaardigheden en schoolontwikkeling te versterken.
Onderzoek de school in brengen door wetenschappelijke kennis over goed lesgeven toegankelijk
te maken en docenten lesgeefgedrag te laten observeren en evalueren, kweekt inzicht in en
bewustzijn van de kwaliteit van pedagogisch-didactisch handelen. De projecten van Stad & Esch,
het Zernike College en de Vrijeschool Zutphen laten zien dat door observatie en feedback (en
eventueel ook daaruit voortvloeiende scholing) het pedagogisch-didactisch handelen van een heel
docententeam sterk kan verbeteren.
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4.	Experimenteren en
ontwikkelen in
teamverband
In een groot aantal SLOA-projecten hebben docenten samen gewerkt
aan onderwijsvernieuwing. In docentontwerpteams en professionele
leergemeenschappen gaan schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling hand
in hand.

Onderwijsverbetering en schoolontwikkeling vergen het ontwikkelen, uitproberen en evalueren
van nieuwe aanpakken, materialen en procedures. Voor een docent is het vaak erg lastig om deze
taken individueel uit te voeren. Behalve aan tijd en deskundigheid, heeft een leraar vaak veel
behoefte aan samenwerking met en feedback van collega’s. Vandaar dat onderwijsontwikkeling
steeds vaker in teamverband wordt aangepakt. Hiervoor worden verschillende termen
gehanteerd, zoals docentontwerpteams (DOT’s) en professionele leergemeenschappen. Zulke
organisatievormen hebben vaak meerdere doelen: onderwijsverbetering gaat doorgaans samen
met schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling van de betrokken leraren. Scholen
kunnen door het instellen van een docentontwerpteam of een professionele leergemeenschap
gericht sturen op zowel onderwijsverbetering als professionele ontwikkeling, en beschikken
hiermee dus over een instrument in het kader van hun personeelsbeleid. Het ministerie van
OCW stimuleert de vorming van professionele leergemeenschappen de komende jaren met een
subsidieprogrammaonder de naam ‘Pilots professionele leergemeenschappen’.
Uit de literatuur over professionele leergemeenschappen2 blijkt dat docenten hiervoor met name
gemotiveerd zijn als zij kunnen werken aan verbetering van de motivatie en leerprestaties van
hun leerlingen. Vaak ligt een door henzelf ervaren probleem aan de basis voor het opzetten of
deelnemen aan een DOT. In een specifieke variant van samenwerking in teamverband staat
het gebruiken en analyseren van (bestaande) gegevens over het onderwijs centraal. Dit zijn
bijvoorbeeld gegevens uit leerlingvolgsystemen, onderwijsevaluaties door leerlingen, resultaten
van toetsen en examens en Inspectierapporten. Door dit soort gegevens gericht te analyseren
vanuit een bepaalde probleemstelling (‘Waarom lopen de examenresultaten bij wiskunde terug?’,
‘Hoe kunnen we onderpresteren op het spoor komen en tegengaan?’), zijn aanknopingspunten
te vinden voor gerichte verbetering van de onderwijspraktijk. Dit is voor individuele docenten
echter geen gemakkelijke opgave. Om die reden werken zij vaak in teamverband en onder
begeleiding van experts samen aan het analyseren en interpreteren van data. Op deze wijze krijgt
opbrengstgericht werken concreet vorm en inhoud in de school.
Doorgaans werken docententeams op projectbasis, dat wil zeggen tijdelijk en met een specifiek
doel, aan een vernieuwing of verbetering. Wanneer verbetering van vakonderwijs het hoofddoel
is, werken docenten die hetzelfde vak geven, vaak samen met collega’s van andere scholen.
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Wanneer schoolontwikkeling voorop staat, gaat het doorgaans om samenwerking tussen
docenten van verschillende vakken van dezelfde school. In alle varianten worden geregeld
deskundigen van buiten de school op projectbasis aan het team toegevoegd. In de SLOAprojecten zien we een groot aantal voorbeelden waarin docenten in teamverband en met inzet
van externe adviseurs en onderzoekers gewerkt hebben aan onderwijsvernieuwing. Voor zover
deze projecten gericht waren op talentontwikkeling, zijn deze in publicatie 2 besproken.4 In vijf
van deze projecten was professionele ontwikkeling van leraren in teamverband echter expliciet als
nevendoel geformuleerd. In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we in op deze projecten, waarin
docenten in teamverband gewerkt hebben aan onderwijsvernieuwing en daarmee in hun eigen
praktijk hebben geëxperimenteerd. Wat levert dit op voor hun professionele ontwikkeling?

4.1	Gelukkig leren ontwikkelen. Passend onderwijs voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen (SG Huizermaat)
SG Huizermaat in Huizen heeft gewerkt aan het ontwikkelen van onderwijs voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen onder de naam TalentHZM. Docenten leverden een bijdrage aan de
ontwikkeling van het concept en werkten tegelijkertijd bij zichzelf aan de competenties die nodig
zijn om de didactiek van het onderwijsconcept uit te voeren. De onderzoeksvraag was:
•

 p welke wijze kunnen docentcompetenties worden ontwikkeld die zijn gericht op het
O
vormgeven van passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen?

De vernieuwing: passend onderwijs ontwikkelen voor
meer- en hoogbegaafde leerlingen
Het onderwijsconcept voor meer- en hoogbegaafde leerlingen gaat uit van vraaggestuurd en
betekenisvol leren in combinatie met een sterk mentoraat, waarin de link wordt gelegd tussen
cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen zitten in homogene klassen van
maximaal twintig leerlingen. In het eerste ontwikkeljaar was er echter nog geen aparte klas en
nam de groep meer- en hoogbegaafde leerlingen deel aan de reguliere lessen. In het mentoraat
werden vaardigheden en vaklessen met elkaar verbonden. Leerlingen begonnen en eindigden
de dag met hun mentor. ‘s Ochtends dachten ze na over de vragen die ze in de vaklessen wilden
stellen of over de strategieën die ze zouden kunnen gebruiken om dingen te weten te komen.
Na de lessen reflecteerden ze met de mentor op de dag. Hadden ze hun vragen gesteld? Kregen
ze een bevredigend antwoord? De mentoren konden op die manier voorkomen dat leerlingen
afhaakten. Zij zagen het als het enthousiasme wegviel en konden daarop snel inspringen. Sinds
het schooljaar 2011-2012 zijn er wel homogene TalentHZM-klassen. Ook zijn de mentormomenten
anders verdeeld over de week.
Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe docenten hun competenties voor dit onderwijs
ontwikkelden. Er is gekeken naar attitude naast kennis en vaardigheden. Attitude vatte de
school op als: wat leraren beweegt en hoe zij de intentie tot gedrag ontwikkelen. Huizermaat
ging ervan uit dat een gedragsverandering gebaseerd is op overtuigingen. De intentie van
leraren om bepaald gedrag te gaan vertonen, was volgens de school te voorspellen door te
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kijken naar hun overtuigingen. De overtuigingen van de docenten waren daarom onderwerp
van onderzoek. Er is gekeken naar uitspraken die de betrokken docenten deden tijdens het
ontwikkeltraject in samenkomsten van de projectgroep en via (groeps)interviews en learner
reports. De ontwikkelgroep bestond uit drie groepen docenten. Groep 1 was gedurende het gehele
ontwikkeltraject bij het project betrokken (2010 t/m 2012). Groep 2 was er alleen het eerste jaar
bij betrokken (2010-2011). Groep 1 en 2 werkten in het eerste jaar aan de theoretische basis en
uitgangspunten van het TalentHZM-concept en pasten die gedurende het eerste jaar toe. Groep 3
is vanaf het tweede jaar bij het ontwikkeltraject betrokken (2011-2012). Deze groep heeft direct
gewerkt met het concept in de klas.
In totaal zijn zestien docenten bij de ontwikkeling en uitvoering van het concept betrokken
geweest. Gedurende het hele traject kregen zij van de projectleiders training en begeleiding.
De docenten die er later bij werden betrokken, kregen het trainingsprogramma van het eerste
jaar in compacte en versnelde vorm en stroomden daarna in het trainingsprogramma in. In een
reeks bijeenkomsten werd kennis overgebracht over wat meer- en hoogbegaafd zijn betekent,
welke leer- en gedragsproblematiek zich bij meer- en hoogbegaafde leerlingen voor kan doen,
hoe deze problematiek ontstaat en te herkennen is. Docenten kregen vanaf de eerste bijeenkomst
opdrachten en oefeningen mee die betrekking hadden op de behandelde informatie, om in de
klas mee te experimenteren. De uitkomsten werden besproken tijdens intervisiebijeenkomsten.
Docenten formuleerden zo hun eigen ‘werktheorie’ en hebben een eigen curriculum opgesteld.
De onderzoeksresultaten: competentere docenten
In het onderzoek naar de attitudeontwikkeling van docenten tijdens het traject, werd duidelijk
dat attituden pas echt zichtbaar werden toen docenten het concept in de praktijk gingen brengen.
Pas toen ze werkten met de competenties, liepen ze tegen (hun eigen) grenzen aan en werden ze
zich bewust van obstakels in de praktijk en in hun eigen overtuigingen. Na de eerste ervaring
met het TalentHZM-concept in de klas nam bij de leraren de overtuiging af dat zij het gewenste
docentgedrag konden vertonen. De docenten in de eerste groep weten dit vooral aan hun eigen
kunnen en niet aan externe factoren als het functioneren van de didactiek, zoals de docenten uit
groep 3.
De ervaringen en competenties werden in de ontwikkelgroep besproken via intervisie. Hierdoor
werden attitudes van docenten bespreekbaar en daardoor ook zichtbaar en veranderbaar.
Huizermaat zag daarmee bevestigd dat het bij een ontwikkeltraject belangrijk is om ruimte te
creëren voor reflectie op de overtuigingen van docenten.
eyeopener

Door het organiseren van intervisiegesprekken over competenties worden
docenten zich bewust van hun overtuigingen en wordt attitude bespreekbaar,
zichtbaar en veranderbaar

Docenten die langer aan het ontwikkeltraject deelnamen, deden bij ervaren hindernissen in de
praktijk eerder uitspraken waaruit kon worden afgeleid dat ze aan hun eigen kunnen twijfelden
dan de anderen (groep 3). Deze openheid over de twijfel aan hun eigen kunnen, bood ruimte
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om te leren en dus om het eigen gedrag te (willen) veranderen. Docenten die minder lang aan
het ontwikkelen waren (groep 3), zochten de oorzaken voor de ervaren obstakels eerder buiten
zichzelf. Zij vroegen zich af of het concept wel haalbaar was. De school schrijft de bevinding
dat docenten in groep 2 minder de neiging hadden om extern te attribueren, toe aan het feit dat
zij met het ontwikkeltraject begonnen voordat zij het gewenste gedrag in de praktijk moesten
brengen. De docenten in groep 3, die pas later instroomden, moesten direct starten met het
concept en ‘on the fly’ hun docentcompetenties versterken. De druk was voor hen meteen heel
hoog. Door de rustiger start van groep 2, zijn deze docenten stabieler en realistischer geworden
in hun attitude en daardoor ook stabieler in het uitvoeren van de didactiek. Als er tegenslagen
waren, hadden zij eerder de neiging na te gaan waar het bij henzelf mogelijk aan schortte.
eyeopener

Voor het versterken van docentcompetenties is het verstandig om docenten
vanaf het begin bij vernieuwingsprojecten te betrekken, nog voordat zij het
gewenste gedrag in de praktijk moeten vertonen

De docenten in alle drie groepen werden pragmatischer naarmate ze zich meer belast voelden.
Uit uitspraken tijdens de ontwikkelbijeenkomsten blijkt dat er bij piekbelasting in het schooljaar
bijna alleen nog over randvoorwaardelijke zaken werd gesproken. Er was op die momenten amper
ruimte meer voor het delen van overtuigingen. De aandacht voor randvoorwaarden plaatste de
noodzaak om na te denken over docentcompetenties op de achtergrond. In de analyse van de
uitspraken van overtuigingen, bleek verder dat docenten elkaar beïnvloedden. Uitspraken werden
vaak bevestigd en daardoor soms op zeker moment voor ‘waar’ aangenomen.
De onderzoeksresultaten laten zien dat het ontwikkeltraject heeft geleid tot competentere
docenten. Een groot deel van de docenten gaf bovendien aan de didactiek en tools uit het concept
ook toe te passen in de niet-Talentklassen. Verder rapporteerde de school dat de tevredenheid over
het concept onder ouders en leerlingen groot was.

Product
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Huizermaats Onderzoek naar
Passend Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
(HOPOH)’
Contactpersoon
Dhr. B. Smoors, projectleider, Bsmoors@hzm.gsf.nl
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4.2	Creatieve denktechnieken voor verbetering
exact onderwijs (Bataafs Lyceum)
Al negen jaar is binnen het Bataafs Lyceum in Hengelo op kleine schaal geëxperimenteerd met
creatieve denktechnieken om kennis op te nemen, bijvoorbeeld door beeldsamenvattingen,
mindmaps en leesstrategieën. De school had daar, op deze schaal, positieve ervaringen mee en
wilde onderzoeken of het onderwijs er ook aantoonbaar beter van werd. In het project hebben
docenten in een datateam hier onderzoek naar gedaan. Het Bataafs Lyceum koos voor een
datateam vanuit de verwachting dat de docenten hierdoor meer ervaring zouden opdoen met
opbrengstgericht werken. De school wilde namelijk ook in de vernieuwing van haar onderwijs
opbrengstgericht te werk gaan: creatieve denktechnieken invoeren op een systematische,
planmatige en cyclische manier.
Twee onderzoeksvragen richtten zich daarom op het effect van de invoering van creatieve
denktechnieken op de onderwijskwaliteit en leerlingprestaties. De derde onderzoeksvraag was of
de manier van invoering, met een datateam, inderdaad zou bijdragen aan meer opbrengstgericht
werken. De onderzoeksvragen luidden:
•
•
•

 p welke wijze kunnen creatieve denktechnieken ingezet worden om het onderwijs van de
O
exacte vakken te verbeteren?
Wat zijn de effecten van de ingezette creatieve denktechnieken op de prestaties van de
leerlingen?
In welke mate leidt het werken in met datateams tot een verbetering van opbrengstgericht
werken (bijvoorbeeld professionalisering van docenten)?

De vernieuwing: creatieve denktechnieken inzetten in het onderwijs
In het eerste jaar heeft het datateam op basis van literatuur geïnventariseerd welke creatieve
denktechnieken er zijn en wat de waarde daarvan voor het voortgezet onderwijs is. Uit de
literatuur kwamen onder meer beeldsamenvattingen, argumentenkaarten, relatieschema’s, app’s
en mindmaps naar voren. Een mindmap is een diagram dat is opgebouwd uit begrippen, teksten,
relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal
thema uit de leerstof. De docenten vonden deze denktechniek het meest bruikbaar voor het
onderwijs. In het tweede jaar lag de focus op het ontwerp, de uitvoering, analyse en evaluatie
van het onderzoek naar mindmapping. Een team van zes medewerkers van het Bataafs Lyceum
(drie teamleiders en drie docenten) werd hierbij ondersteund door een externe onderzoeker,
gespecialiseerd in de datateammethodiek en het uitvoeren en analyseren van onderwijskundig
onderzoek. Het onderzoek richtte zich op mindmapping binnen de vakken wiskunde,
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in de eerste klas.
De onderzoeksresultaten: datateam draagt bij aan opbrengstgericht werken
Het datateam is begeleid door een datateamtrainer van de Universiteit Twente. Tijdens de
training werd het datateam geobserveerd en hield de externe onderzoeker een logboek bij om
inzicht te krijgen in de mate waarin de leden opbrengstgericht aan het werk waren. Uit deze
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observaties en logboeken blijkt dat het lastig was om als team scherp te formuleren wat het doel
was van de invoering van mindmaps en hoe de docenten het resultaat zouden kunnen meten.
Bij de doelstelling ‘betere resultaten leerlingen’ was de discussie bijvoorbeeld: Gaat het dan om
algemene toetscijfers? Of om specifieke vaardigheden waarop het leren mindmappen naar jouw
vooronderstelling effect heeft? Daarnaast bleek het lastig om het doel van de implementatie
van mindmapping en daarmee de focus vast te houden. In de loop van het proces werden de
datateamleden steeds beter in het formuleren en vasthouden van die doelstelling. Waar de trainer
in het begin steeds vroeg: “Wat wilden jullie nu ook alweer bereiken?” en “Wat wil je weten?”,
stelden de datateamleden deze vragen steeds vaker aan elkaar. Een werkdocument met de
onderzoeksopzet dat steeds aan de laatste inzichten werd aangepast, hielp daarbij.
In juni 2013 zijn alle datateamleden geïnterviewd over hun ervaringen met het datateam.
Daaruit bleek dat alle docenten uit het team het belangrijk vonden om goed onderbouwd te
experimenteren en ontwikkelen. Zij wilden het onderzoek op een goede manier doen en er was
tijd nodig om zich daarin te bekwamen. Aan de andere kant voelden de teamleden met name in
het eerste jaar ook sterk de behoefte om in hun lessen met de creatieve denktechnieken aan de
slag te gaan. In de datateambijeenkomsten vielen uitspraken als: “Kunnen we nu dan eindelijk met
de techniek aan de slag?” en “Ik heb het gevoel dat ik onderzoek moet doen, maar ik wil eerst leren hoe
de technieken werken!” Tijdens de interviews in 2013 bevestigden de teamleden dat het eerste jaar
nogal lang had geduurd; het ging te langzaam en was te weinig concreet.
eyeopener

Van sommige docenten vergt een project waarin een tijdlang alleen
onderzoek centraal staat, een te lange adem. Hoewel zij het belangrijk
vinden om onderbouwd te experimenteren en te ontwikkelen, willen zij een
nieuwe aanpak graag snel toetsen aan de praktijk waarin ze werken

Het datateam is gedurende het project bezig geweest met het ontwikkelen van mindmaps en
interviewleidraden om andere docenten en leerlingen te kunnen bevragen op hun ervaringen
met de mindmaps. Het team is binnen het project niet toegekomen aan zijn voornemen om
een experimentgroep van docenten te trainen in de techniek en vervolgens te onderzoeken
hoe mindmaps door leerlingen gebruikt en gewaardeerd worden en of er een effect meetbaar
is in de manier van informatieverwerking en uiteindelijk in de behaalde resultaten. Dit zal het
datateam in het schooljaar 2013-2014 alsnog doen. Op dit moment kunnen de eerste en tweede
onderzoeksvraag daarom nog niet beantwoord worden.
Op de derde onderzoeksvraag, in hoeverre het werken in datateams leidt tot meer
opbrengstgericht werken, was wel een antwoord mogelijk. De externe onderzoeker nam bij alle
betrokken docenten tweemaal een bestaande en beproefde vragenlijst opbrengstgericht werken af:
een nulmeting in november 2011 en een nameting in juni 2013. Deze vragenlijst bevatte vragen
over toegang, kwaliteit en bruikbaarheid van de beschikbare data. Uit de resultaten blijkt dat de
school op een aantal onderdelen significant vooruit is gegaan. Ten eerste vinden respondenten
dat de opgedane kennis en ervaring het aanzienlijk gemakkelijker maken om data te gebruiken
voor onderwijsverbetering. De leden van het datateam weten nu hoe ze data kunnen analyseren,
interpreteren en omzetten in acties. De teamleiders uit het datateam gaven aan dat ze dit ook
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proberen toe te passen in hun eigen team en dat ze proberen hun collega’s hiervan bewust te
maken. Het datagebruik voor verantwoording en voor schoolontwikkeling is eveneens significant
gestegen. Daarnaast is de samenwerking rondom datagebruik significant omhoog gegaan. Het
lijkt er dus op dat het participeren in een datateam op deze school bijdraagt aan opbrengstgericht
werken.
eyeopener

In een datateam leren docenten hoe ze data kunnen analyseren,
interpreteren en gebruiken voor verbetering, verantwoording en
schoolontwikkeling. Bovendien kan samenwerking in een datateam bijdragen
aan opbrengstgericht werken

Product
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Onderzoek naar de invloed van
creatieve (denk)technieken ten bate van het verbeteren van het
exacte onderwijs door de invoering van datateams’
Contactpersoon
Benno Hams, teamleider, b.hams@osghengelo.nl
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4.3	
H et Tiener College: sturing geven aan professionele
leergemeenschappen (CS De Hoven)
CS De Hoven in Gorinchem verrichtte in haar project praktijkgericht onderzoek met als doel
een professionele leergemeenschap te ontwerpen, in te richten en te implementeren. Deze
leergemeenschap kreeg als opdracht het Tiener College te ontwikkelen, een onderwijsconcept
voor leerlingen van tien tot veertien jaar. Samen met een schoolbestuur in het primair onderwijs
wil CS De Hoven impulsen geven aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij docenten
die lesgeven aan kinderen van tien tot veertien jaar, om de werkwijzen en professionele oordelen
van deze docenten in het belang van de kinderen en hun doorlopende leerlijn op elkaar af te
stemmen.
Het doel was om met alle betrokkenen in de leergemeenschap het onderwijsconcept Tiener
College van idee tot operationeel concept te ontwikkelen. Het ontwikkelen van de professionele
leergemeenschap was een nevendoel. In het project werd de nadruk gelegd op de ontwikkeling en
implementatie van een sturingsaanpak voor managers. De hoofdvraag was:
•

 elke sturingsmogelijkheden hebben bestuurders om professionele leergemeenschappen
W
ten gunste van het Tiener College tot ontwikkeling te brengen?

De vernieuwing: een professionele leergemeenschap ontwikkelen
In het project ‘ Leergemeenschap Tiener College’ is geredeneerd vanuit de rol van de docent
die eigenaar is van het onderwijs. Vanuit een onderzoekende houding ontwikkelt de leraar
het onderwijs en geeft het samen met collega’s vorm. Op die manier vormen de docenten als
ontwikkelteam een professionele leergemeenschap. Er wordt gesproken van een professionele
leergemeenschap als ‘de onderwijsprofessionals in een school duurzaam individueel en samen
leren om het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te verbeteren’.16
Bij de leergemeenschap van CS De Hoven zijn schoolleiders, bestuurders en
projectverantwoordelijken uit po en vo betrokken. De kerngedachte is dat docenten,
management en bestuur in wisselwerking van elkaar leren, onderwijsconcepten en
organisatorische voorwaarden expliciteren en ontwikkelen, de resultaten monitoren en samen
maatregelen nemen voor borging, verbetering en vernieuwing. Om goed te functioneren, moet de
professionele leergemeenschap worden ingebed in de schoolorganisatie. Voor het welslagen zijn
zowel de persoonlijke capaciteit van de individuele docent, de interpersoonlijke capaciteit van het
collectief als de organisatorische capaciteit van de school van belang. Vanuit deze visie heeft CS
De Hoven haar leergemeenschap ontwikkeld.
Het gaat in een professionele leergemeenschap zoals gezegd om samen leren. CS De Hoven
volgde in haar aanpak van het onderzoek de cyclus voor collectief leren.17 Deze cyclus bestaat uit
zes opeenvolgende fasen: ambitie ontwikkelen, informatie verzamelen, informatie interpreteren,
consequenties verbinden, acties uitvoeren en product en proces evalueren. Het idee is dat de
leergemeenschap in het ontwikkeltraject deze zes fasen cyclisch doorloopt.

48

4. Experimenteren en ontwikkelen in teamverband

De onderzoeksresultaten: collectief leren met de leergemeenschap
De projectleider opende de bijeenkomsten van de leergemeenschap vaak met het vertellen over
een activiteit van de kinderen of het voorlezen van een fragment uit een boek. Het concept
van het Tiener College kwam hierdoor voor alle deelnemers aan de leergemeenschap tot
leven. Ook werd het belang van aandacht voor tienerleren en de professionalisering van de
onderwijsorganisatie onderstreept. De ontwikkeling van het Tiener College kwam daarnaast op
gang door actuele problemen en vraagstukken te bespreken: de vragen van ouders, en de werving,
selectie en begeleiding van leerlingen. De vraag was steeds wat (ieder in) de leergemeenschap
nodig had om betrokken te zijn, betrokken te blijven en kennis mee te nemen naar de eigen
school, en wat er nodig was om het proces te borgen.
De leden van de leergemeenschap zijn van mening dat ze een systematische manier van kennis
creëren hebben ontwikkeld. Alle betrokkenen zitten goed in hun rol (bestuurders, projectleider,
onderzoekende leergroepbegeleiders, schoolleiders en ondersteuners) en de ontwikkelgroep deelt
veel informatie met de andere groepen binnen de leergemeenschap. Kortom, de leergemeenschap
‘werkt’. En omdat iedereen invloed kan uitoefenen op de opbrengsten van het proces van
collectief leren, zijn concrete opbrengsten ontstaan, en daardoor gedeeld eigenaarschap.
eyeopener

In een professionele leergemeenschap hebben alle leden een eigen rol,
die bijdraagt aan het samen leren. Dit resulteert in collectieve opbrengsten,
waarvan alle leden zich samen eigenaar kunnen voelen

De leergemeenschap heeft na tien bijeenkomsten overeenstemming bereikt over de manier
waarop de deelnemers op systematische wijze kennis delen. Tussentijdse evaluaties (in juni
2012 en mei 2013) en analyses (in oktober 2013) leverden actiepunten voor verbetering op. De
verbeteringen betreffen zowel de toepassing van de cyclus van collectief leren bij de ontwikkeling
van een aanpak, als het proces dat de leergemeenschap als collectief doormaakt. De actiepunten
werden steeds voorafgegaan door gezamenlijk reflecteren op eerdere activiteiten, (nieuwe)
collectieve ambities formuleren, informatie verzamelen en interpreteren en hieraan consequenties
verbinden. In de leergemeenschap is, volgens de leden, collectief leren gerealiseerd.
Inmiddels is het Tiener College daadwerkelijk begonnen en zijn de dilemma’s van de dagelijkse
praktijk een belangrijke input voor de leergemeenschap geworden. Bijvoorbeeld: hoe ziet
pedagogisch-didactisch handelen eruit als we willen aansluiten op de passie van kinderen,
maar er tegelijkertijd in de breedte van de verschillende vakken binnen een bepaalde tijd
leerdoelen behaald dienen te worden? De gemeenschap heeft zich ontwikkeld naar een groep die
onderzoeksvragen formuleert, feedback geeft op het ontwerpgericht onderzoek van het Tiener
College, eigen kritische situaties inbrengt en onderzoeksvragen formuleert.
De hoofdvraag van het project was welke sturingsmogelijkheden bestuurders hebben om een
professionele leergemeenschap tot ontwikkeling te laten komen. CS De Hoven benoemt op
basis van haar ervaringen dertien aanbevelingen om sturing te geven aan een leergemeenschap.
Daarbij gaat het vooral om het zorgen voor voldoende dynamiek in de interactie van de leden van
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verschillende groepen binnen de leergemeenschap. Die groepen moeten overlappen, zodat leden
in wisselende contexten kunnen opereren. Centraal staan lerende dialogen, waarbij verschillen
van mening en spanningen juist de aanknopingspunten zijn om elkaar beter te begrijpen. Daarbij
past ook het besef dat mensen het erover eens kunnen zijn dat ze van mening verschillen.
eyeopener

Er zijn vele sturingsmogelijkheden om een professionele leergemeenschap
tot ontwikkeling te brengen. Collectief leren kan ontstaan met oog voor de
organisatie van de leergemeenschap, voor het constructief omvormen van
spanningen, voor verbinding en afstemming en voor goed leiderschap

Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Leergemeenschap Tiener College,
Onderwijsprofessionals primair en voortgezet onderwijs bouwen
aan gezamenlijk schoolconcept’
• Format: Logboek voor leergroepbegeleiders
• Format: Logboek voor projectleiders
• Lieverloo, L. van (2013). TienerCollege: Innovatief leren met passie.
Den Bosch: KPC groep.
Contactpersoon
Dhr. A. Smits, voorzitter college van bestuur, bestuur@cvo-av.nl
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4.4	Haal eruit wat er in zit! (Stad College)
De aanleiding voor de vernieuwing op het Stad College in Almere was de constatering dat
docenten met name binnen de theorievakken onvoldoende differentieerden in leerstof, tempo
en leerstijl. Handelingsplannen die met zorg waren opgesteld, bleken in het verloop van de
schoolcarrière van de leerlingen weinig gebruikt te worden; hun ontwikkeling werd onvoldoende
gemonitord. Terwijl er informatie voorhanden was waarmee docenten hun handelen konden
afstemmen op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, gebeurde dat maar weinig. De school
wilde graag meer maatwerk bieden, om het maximale uit iedere leerling te halen. Daarvoor
hadden de docenten deskundigheidsbevordering nodig over maatwerkgericht handelen.
De eerste stap was echter het ontsluiten van informatie over individuele leerlingen. De vraag in
dit project was:
•

 oe kunnen docenten het eigen handelen afstemmen op de onderwijsbehoeften van
H
leerlingen, gebruikmakend van beschikbare gegevens over deze leerlingen?

De vernieuwing: een instrument voor het werken op basis van leerlingkenmerken
Het Stad College ontwikkelde samen met externe onderzoekers een instrument in de vorm van
een kwadrant, om leerlingen te groeperen naar onderwijsbehoefte. Met het instrument kunnen
docenten op basis van gegevens die al bekend zijn, de kenmerken van een leerling vaststellen op
twee dimensies: cognitieve capaciteit en prestatiemotivatie. Het Kwadrant bestaat uit een matrix
waarin deze dimensies de assen vormen. Docenten komen via onderlinge discussie en op basis
van beschikbare (toets)gegevens tot een indeling van leerlingen in groepen met een vergelijkbare
onderwijsbehoefte. Bij de indeling hoort een passend handelingsrepertoire, zodat docenten
gedifferentieerder les kunnen geven. De indeling van leerlingen in het Kwadrant is digitaal
beschikbaar en voor elke docent direct afleesbaar. Docenten van het Stad College maakten
voorbeeldhandelingen op basis van de literatuur. Zij richtten zich op adequate handelingen voor
de vier uiterste hoeken van het kwadrant.
Het Kwadrant is door een projectgroep van negen docenten ontwikkeld en daarna door
docenten gebruikt in de brugklas. Via een systeem van periodieke lesbezoeken door collega’s
kregen de docenten volgens een vast observatieformulier feedback op de mate waarin ze
erin slaagden te differentiëren in de klas. Daarmee was het Kwadrant tevens een middel
geworden om de dialoog over maatwerkgericht handelen te openen en docenten op dit punt te
professionaliseren. Intervisiebijeenkomsten waren daarnaast belangrijk. Niet alleen het Kwadrant,
ook het maatwerkgericht handelen van de docenten werd hierin besproken. Zo werd het
handelingsrepertoire onderwerp van een continue dialoog en ontwikkelde het zich steeds verder.
De onderzoeksresultaten: leerlingkenmerken als basis voor differentiatie
Het werken met het Kwadrant is geëvalueerd. Hiervoor zijn interviews gehouden met docenten
en leerlingen en is een vragenlijst afgenomen onder docenten. Aan de hand van vignetten
(situatiebeschrijvingen) is aan het begin en het einde van de projectperiode gekeken naar de
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ontwikkeling in het handelen van de pilotdocenten. De docenten die het instrument in de
brugklas gebruikten, gaven aan daar positief over te zijn. Het beschrijven van leerlinggedrag in
te objectiveren kenmerken (cognitieve capaciteit en prestatiemotivatie) leidt volgens hen tot een
zakelijke, professionelere manier van kijken naar hun eigen lesgeven. De eenduidigheid over
relevante leerlingkenmerken werkte ook positief bij de leerlingbesprekingen. Het systematisch
in kaart brengen van de cognitieve capaciteit en prestatiemotivatie van leerlingen vormt in
de ervaring van de docenten een goede basis voor maatwerkgericht handelen in de klas. De
docenten hebben de systematische collegiale consultatie als zeer waardevol en bevorderlijk voor
hun professionaliteit ervaren, vanwege de reflectie en de professionele dialoog met collega’s over
het handelen in de klas. De observatiegegevens uit de lesbezoeken (collegiale consultatie) en
een enquête onder leerlingen waren voor het management informatiebronnen over de mate van
maatwerkgericht handelen binnen de school. Met die informatie werd de vraag of een docent
kan differentiëren in de les, een vast onderwerp tijdens de functioneringsgesprekken. Het
vignettenonderzoek laat zien dat de pilotdocenten hun handelinsgrepertoire hebben aangepast.
Een voorbeeld is dat de docenten minder gericht zijn op correctie en meer op variatie in
werkvormen.
eyeopener

Leerlingen systematisch in kaart brengen in termen van cognitieve capaciteit
en prestatiemotivatie, kan docenten stimuleren tot een zakelijke, meer
professionele manier van kijken naar hun eigen lesgeven. Gecombineerd
met collegiale consultatie vormt dit een goede basis voor maatwerkgericht
handelen in de klas

Hoe kunnen docenten hun handelen afstemmen op leerlingen op basis van informatie die
voorhanden is? Die hoofdvraag is beantwoord. Het Stad College ontwikkelde een procedure
waarin informatie over leerlingen wordt gebruikt om leerlingen te karakteriseren in termen van
capaciteit en werkhouding. Daarnaast zijn instrumenten en procedures ontwikkeld die docenten
ondersteunen bij het maatwerkgericht handelen. In de loop van het project zijn docenten zich
bewust geworden van de meerwaarde die het heeft om beter in te spelen op verschillende
onderwijsbehoeften. Er is in de school een cultuur ontstaan waarin docenten van elkaar leren,
waarin ze samenwerken en inhoudelijke gesprekken over leerlingen voeren.
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Stad College’, september 2013
• Het Kwadrant: instrument om leerlingen in te delen en daar een
benaderingswijze aan te koppelen.
• Flowchart: beschrijving van de procedure van leerlinggegevens tot
evaluatie van maatwerkgericht handelen. Tevens instructieschema
voor de mentor om het concept bij een nieuwe groep op te starten.
• Docentenvragenlijst Baken Stad College (november 2011)
• Interviewleidraad docenten
• Vignetten uit het vignettenonderzoek
• Codelijst analyse vignetten
• Structuur intervisiebijeenkomsten
• Kijkwijzer voor lesobservaties
• Leidraad docentinterviews tussenmeting
• Interviewleidraden docenten, schoolleiding, leerlingen fase 4
• Docentenvragenlijst Baken Stad College
• Stappenplan borging Maatwerkgericht handelen
• Twee publieksvriendelijke brochures naar aanleiding van de
probleemanalyse in 2011-2012, over maatwerkgericht handelen en
het onderzoek
Contactpersoon
Dhr. G. Roos, directeur, g.roos@hetbaken.nl
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4.5	Verbetering kwaliteit examens en aansluiting op
het vervolgonderwijs (Montaigne Lyceum)
Het Montaigne Lyceum in Den Haag is een innovatieve school voor vmbo-kader, mavo, havo
en vwo, waar leerlingen werken in leerdomeinen. Er wordt zo veel mogelijk vakoverstijgend
en contextrijk onderwijs verzorgd, met veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden
en competenties bij leerlingen. Daarnaast probeert de school de leerlingen maatschappelijk en
zelfbewust te maken, zodat ze verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor anderen en voor
de wereld. Het Montaignediploma zou daarom volgens de school een diploma-plus moeten
zijn, waarmee de leerlingen niet alleen veel kennis in huis hebben, maar ook klaar zijn voor een
vervolgopleiding en de maatschappij. Drie afdelingen van de school werden echter bij aanvang
van het project als ‘zwak’ betiteld door de Inspectie. Dat deed volgens de school geen recht aan
de waarde van het Montaigne-plusprogramma. Het Montaigne Lyceum wilde een kwaliteitsslag
maken en door betere procedureafspraken rond de schoolexamens verbeteringen realiseren.
Er waren drie deelprojecten, waarvan er hier een besproken wordt, waarin het accent lag op
professionalisering van docenten. De onderzoeksvraag luidde:
•

 elk effect hebben procedureafspraken rond schoolexamens op de directe
W
kwaliteitsborging en op de bewustwording van docenten van het belang van deze
kwaliteitsborging?

De vernieuwing: een protocol voor (de voorbereiding op) schoolexamens ontwikkelen
Op het Montaigne Lyceum bestond een groot verschil tussen de gemiddelde cijfers voor het
schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Docenten ontwikkelden samen een protocol
waarin beschreven staat hoe zij leerlingen beter kunnen voorbereiden op de schoolexamens.
Daarbij moesten de leraren zich bewuster worden van het belang van kwaliteitsborging van het
schoolexamen.
Verder was er behoefte aan onderzoek naar de praktische opdrachten. Het vermoeden bestond
dat de beoordeling varieerde en de normering te laag was, waardoor docenten relatief (te)
hoge cijfers gaven. Bovendien werden de vaardigheden die leerlingen ingezet hadden om de
opdrachten uit te voeren, mild beoordeeld. De docenten gaven amper feedback op het leerproces
van leerlingen en hun aanpak van de opdrachten. Samen met externe onderzoekers heeft de
school onderzoek gedaan naar de werking van het protocol en de status van de praktische
opdrachten. Uit een analyse van de SE- en CE-cijfers van de verschillende afdelingen bleek
echter dat de invloed van de cijfers van de praktische opdrachten op de verschillen tussen SE
en CE verwaarloosbaar was. Vervolgens zijn interviews gehouden met docenten uit de (voor)
examenklassen over de voorbereiding van leerlingen op het SE en CE. Hieruit bleek dat zij zich
bij de voorbereiding van de leerlingen op de schoolexamens sterk richtten op de inhoud van de
lesstof en veel minder op het leervermogen en proces van de leerling. Enkele docenten gaven
wel feedback op het leerproces van de leerlingen, zodat die zich beter konden voorbereiden
op de toetsing. Dit bleken echter individuele acties te zijn en deze docenten deelden hun
beoordelingswijze niet met sectiegenoten en teamleden.
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Feedback organiseren en leerlingen feedback geven op hoe en wat zij geleerd hebben, speelde dus
in de bovenbouw nauwelijks een rol. Om deze reden is dit deelproject toegespitst op de manier
waarop leraren aan leerlingen feedback geven, in de lessen en op toetsen. Docenten bespraken in
welke mate en op welke wijze zij feedback aan leerlingen geven. Toen bleek dat daar verbetering
in mogelijk was, is een aantal docenten gaan experimenteren met feedback in de klas.
eyeopener

Het is belangrijk docenten bewust te maken van hun feedbackgedrag omdat
zij daardoor verbetermogelijkheden kunnen herkennen waarmee zij in hun
lessen willen experimenteren

Met een beperkte groep docenten is vervolgens geëxperimenteerd met versterkte feedback
binnen verschillende vakken. Zij hebben verschillende instrumenten gebruikt, variërend van
studieopdrachten, dossiers en logboeken tot projectopdrachten. De vorm van de feedback
verschilde en werd door de docenten zelf bepaald; van individuele, onregelmatige feedback tot
gestructureerde, regelmatige feedback aan groepjes leerlingen. De feedback werd gekoppeld aan
het werken in het vakoverstijgende leerdomein. Dat was namelijk de onderwijstijd die volgens de
Inspectie onvoldoende kwalitatief werd ingezet en deze lessen gaven een goede mogelijkheid om
via feedback het leerproces van de leerlingen te volgen en versterken. Het ging hierbij niet alleen
om feedback, maar ook om feed forward (aan leerlingen duidelijk maken wat zij moeten doen om
de leerinhouden te beheersen).
De onderzoeksresultaten: een betere werkprocedure en goede feedback aan leerlingen
De doelstelling van het ontwikkelen en gebruiken van een schoolexamenprotocol binnen het
Montaigne Lyceum was onder andere dat docenten zich bewuster zouden worden van het
belang van de kwaliteitsborging van de schoolexamens. Dit zou, behalve in goede feedback aan
leerlingen, er ook in moeten resulteren dat de docenten bewuster bezig zijn met de organisatie,
inhoud en uitvoer van de schoolexamens. Het onderzoek liet zien dat het protocol werd gebruikt
als een werkprocedure. Door het protocol stelden docenten vooraf beter de beoordelingscriteria
vast, ze werkten eerder aan het ontwikkelen van de examens, ze gaven de puntentelling voor
leerlingen beter aan en bespraken met hen de beoordeling. Driekwart van de ondervraagde
docenten gaf aan, dankzij het gebruik van het protocol bewuster bezig te zijn met de organisatie,
inhoud en uitvoering van de schoolexamens. De helft van de ondervraagde docenten gaf aan,
door het protocol meer overleg met collega’s te hebben over het schoolexamen.
eyeopener

Een protocol voor het schoolexamen kan ertoe leiden dat docenten bewuster
aan de organisatie, inhoud en uitvoering van de schoolexamens gaan
werken

De experimenten lieten zien dat er tussen docenten verschillen zijn in de wijze waarop ze
feedback geven en het succes van die feedback. De vraag ‘hoe geef ik goede feedback?’ kwam
vaak ter sprake in de intervisiegroepen voor docenten, die in deze fase van start gingen. Om
effectief te zijn, moeten zowel de inhoud als de planning van de feedback aan eisen voldoen.
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De feedback moet afgestemd zijn op de leervragen van de leerling. Zij dient inhoudelijk van aard
te zijn, maar daarnaast ook gericht op het leerproces. Feedback geven is iets anders dan toetsen:
het is een kwestie van diagnosticeren waar de leerling in de stof tegenaan loopt en hoe de leerling
de stof beter kan leren beheersen. Een voorwaarde om dit te laten werken, is uiteraard dat de
leerling ontvankelijk wil zijn voor feedback.
Het Montaigne Lyceum gaat ervan uit dat het project in de school heeft bijgedragen aan
algemene bewustwording van de onderwijskwaliteit. De school vindt de ingezette instrumenten
waardevol en ziet het geven van feedback als een zinvolle interventie in het bovenbouwonderwijs.
Het project is ook met leerlingen geëvalueerd. Door de intensievere aandacht van de docent
voor hun leerproces, kregen leerlingen het gevoel dat ze een betere kans hadden om de stof
te beheersen. Door moeilijkere delen van de stof meer te oefenen of door bij de stof extra
verdieping te krijgen, verbeterde hun toetsvoorbereiding. De leerlingen zagen dit terug in hun
toetsresultaten, en de school in het totaal van resultaten. In de periode dat het project liep, is
het predikaat ‘zwak’ van de Inspectie veranderd in ‘voldoende’. Al met al liggen de scores op
voldoende niveau en valt de school weer onder normaal basistoezicht. De discrepantie tussen
schoolexamenscores en scores op het centraal eindexamen is kleiner geworden.
eyeopener

Door met feedbackvarianten te experimenteren en deze via intervisie met
elkaar te bespreken, krijgen docenten meer begrip voor het leerproces van
hun leerlingen en hoe zij hun feedback daarop effectief kunnen afstemmen.
Dit kan leiden tot betere toetsvoorbereiding door leerlingen

Gezien de positieve ervaringen, wil het Montaigne Lyceum het aantal docenten uitbreiden dat
actief met versterkte feedback aan de slag gaat. De school hoopt een leergemeenschap te vormen
waarin samen werken aan versterkte feedback en coaching centraal staan.

Product
Eindrapportage SLOA-project ‘Theorie en praktijk van innoveren.
Kwaliteitsborging op het Montaigne Lyceum’
Contactpersoon
Mevr. R. de Vries, rector, r.devries@esloo.nl
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4. Experimenteren en ontwikkelen in teamverband

4.6	Tot besluit
In de projecten die in dit hoofdstuk voor het voetlicht kwamen, werkten docenten aan
hun professionele ontwikkeling door te experimenteren en ontwikkelen, merendeels in
teamverband. Op Huizermaat ging het om het versterken van competenties voor onderwijs aan
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op deze school bleek het goed te werken om docenten het
ontwikkeltraject van het onderwijsconcept mee vorm te laten geven. Docenten die begonnen
met een theoretische basis en een training in de benodigde competenties, en dit vervolgens in de
klas inzetten, konden gemakkelijker hun docentcompetenties versterken dan collega’s die daar
al doende aan moesten werken. Op het Bataafs Lyceum participeerden docenten samen in een
datateam dat gericht was op meer opbrengstgericht werken. Docenten leerden hierin hoe zij data
kunnen analyseren, interpreteren en gebruiken, voor zowel eigen gebruik als in verband met
schoolontwikkeling. CS De Hoven koos voor collectief leren in de vorm van een professionele
leergemeenschap waarin iedereen een rol had. Dat leidde tot collectieve opbrengsten waar alle
betrokkenen ook eigenaarschap ervoeren. Nadrukkelijk oog hebben voor de overtuigingen
van docenten en ruimte geven aan het bespreken daarvan in teamverband (Huizermaat), en
spanningen niet elimineren maar juist bespreekbaar en daardoor vruchtbaar maken (CS De
Hoven), bleken waardevolle sturingsvormen. In verschillende projecten was het (intervisie)gesprek over onder andere competenties en overtuigingen hetgeen dat de docentontwikkeling
in gang zette. Om iets te kunnen verbeteren, moet het eerst expliciet zichtbaar gemaakt en
besproken worden.
Docenten waarderen een periode van inzicht vergaren en beslissingen onderbouwen weliswaar,
maar zo’n periode moet niet te lang duren. Zij willen hun inzichten graag toepassen in
experimenten en zo toetsen aan de praktijk. Zowel docenten van CS De Hoven als het Bataafs
Lyceum verloren door een te lange aanloopperiode enigszins de spirit voor het ontwikkelen,
zowel van zichzelf als van het onderwijs.
Eenmaal toegepast in de klas, bleek het ontwikkelde vaak goed te werken. Docenten van het Stad
College ontwikkelden een kwadrant waarmee ze leerlingen systematisch in kaart konden brengen
in termen van cognitieve capaciteit en prestatiemotivatie. Dit vormde voor hen een overzichtelijke
en goede basis om maatwerkgericht te kunnen handelen in de klas. Het denken over leerlingen
in te ‘objectiveren’ kenmerken stimuleerde docenten ook, op een meer zakelijke en professionele
manier naar zichzelf en hun manier van lesgeven te kijken. Door het ontwikkelen van een protocol
met als doel kwaliteitsborging van de schoolexamens, werden docenten van het Montaigne
Lyceum zich bewust van het belang van een zorgvuldige procedure en tijdige organisatie van
ontwikkeling, afname en beoordeling van examens. Zij werden zich tevens beter bewust van het
leerproces van hun leerlingen en hoe zij hun feedback hierop beter kunnen afstemmen.
In alle hier beschreven projecten was sprake van samenwerking tussen docenten, ofwel
werkten docenten in collegiale teams. Uit alle rapportages komt naar voren dat docenten veel
gehad hebben aan het samen ontwikkelen van nieuwe onderwijsaanpakken en het uitwisselen
van ervaringen hiermee. Dit sluit goed aan bij de in hoofdstuk 2 genoemde kenmerken van
effectieve professionaliseringsactiviteiten, en bij de onderzoeksliteratuur over professionele
leergemeenschappen.2
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5.	Onderzoek doen
Hoewel de onderzoekende cultuur op veel scholen nog in de kinderschoenen staat,
nemen meer en meer docenten deel aan onderzoek. In een groot aantal SLOAprojecten is onderzoek gekoppeld aan professionele ontwikkeling van docenten.

Waar andere landen een traditie kennen van action research of lesson study, is onderzoek door
docenten naar hun eigen praktijk in ons land lange tijd een marginaal verschijnsel geweest.
De laatste jaren is hierin een opvallende verandering opgetreden. De toegenomen aandacht
voor de docent als onderzoeker heeft veel te maken met de vaak gehoorde klacht dat het
onderwijsonderzoek in Nederland weliswaar wetenschappelijk van hoge kwaliteit is, maar niet
goed met de onderwijspraktijk verbonden is. Een manier om deze verbinding te versterken,
is docenten zelf in onderzoek te laten participeren, al dan niet samen met professionele
onderzoekers. De overheid heeft de laatste jaren concrete initiatieven op dit gebied gesteund.
Te denken valt aan de oprichting van het Nederlands instituut voor Masters in Educatie
(NiME), dat academische masteropleidingen heeft ontwikkeld waarin het leren doen van
onderwijsonderzoek centraal staat. Een ander voorbeeld is het DUDoc-programma (Didactisch
Universitair onderzoek door Docenten), dat een twintigtal docenten in staat heeft gesteld
promotieonderzoek te verrichten naar de vernieuwing van het voortgezet onderwijs in de
bètavakken. In aansluiting hierop stelt NWO sinds enkele jaren promotiebeurzen voor docenten
ter beschikking. Hiervoor is zoveel belangstelling dat het aantal beurzen is verhoogd van
aanvankelijk vijfentwintig tot negentig in 2014.
De rol van docenten bij onderzoek kan sterk variëren, evenals de omvang van die rol: van
eenmalig meewerken aan de ontwikkeling van een instrument of helpen bij dataverzameling tot
het zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk (promotie)onderzoek. Dit hangt uiteraard
samen met de doelen die de docenten ermee willen bereiken. In veel gevallen onderzoeken zij
hun eigen onderwijspraktijk met als doel hun eigen onderwijs te (her)ontwerpen, uitvoeren
en evalueren. Vaak, maar niet altijd, is het gekoppeld aan onderwijsvernieuwing; bijvoorbeeld
de invoering van een nieuw curriculum voor een vak. Een ander type doel is uitbreiding van
professionele competenties. Zo geeft het doen van vakgericht (ontwerp)onderzoek in de regel een
impuls aan het vakdidactische repertoire van docenten. Maar ook het ontwikkelen van generieke
onderzoeksvaardigheden zoals data-analyse en rapportage, maakt docenten tot breder inzetbare
professionals.
In zijn oratie aan de universiteit Leiden18 liet Wilfried Admiraal zien dat de verschillende
benaderingen van docentonderzoek gemeenschappelijk hebben “ dat docenten een navolgbare en
door de discipline geaccepteerde systematiek hanteren om informatie te verzamelen over de school
en/of de onderwijspraktijk”. De literatuur samenvattend, stelt Admiraal dat onderzoek door
docenten vooral kleinschalig, beschrijvend en kwalitatief van aard is, en vrijwel uitsluitend hun
eigen klassen betreft. Doorgaans zijn de docenten gericht op het in kaart brengen van hun eigen
praktijk, en niet op het vaststellen van effecten van een of andere interventie.
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Het verzamelen van onderzoeksgegevens gaat vaak hand in hand met het streven om hun eigen
praktijk te verbeteren. Leraren verzamelen bijvoorbeeld hardop-denkprotocollen om het leren van
hun leerlingen beter te begrijpen en op grond van dit inzicht hun doceeraanpak te optimaliseren.
In de regel doen ze geen uitspraken over de betekenis van hun onderzoeksresultaten buiten hun
eigen context.
Als docenten onderzoek verrichten, doen zij dit meestal samen, in teams met zowel collega’s
die doorgaans hetzelfde vak geven als professionals die bij een onderzoeksinstelling werken.
In een groot aantal SLOA-projecten van de VO-raad zijn docenten bij onderzoek betrokken
geweest, in verschillende rollen en organisatievormen. In de eerste publicatie3 zijn deze
samenwerkingsvarianten besproken. In de tweede publicatie4 zijn projecten opgenomen
waarin de inhoudelijke bevindingen van onderzoek zijn gerapporteerd, gekoppeld aan de
primaire doelen van die projecten; bijvoorbeeld het identificeren van jongens- en meisjesachtige
leerstijlen of de toepassing van games in het onderwijs. In het vervolg van dit hoofdstuk
bespreken we drie projecten waarin expliciet is beschreven wat docenten van het verrichten van
onderzoeksactiviteiten hebben geleerd.

5.1	Het versterken van de onderzoeksvaardigheden van leerlingen
door het uitvoeren van onderzoek door docenten (ROS Rijnland)
Het profielwerkstuk, bedoeld om leerlingen te trainen in onderzoeksvaardigheden, heeft
een belangrijke plaats in het onderwijs op havo en vwo gekregen. Het wordt gezien als een
meesterproef in kritisch en onderzoekend denken, die leerlingen afleggen aan het eind van
hun schoolcarrière. Het profielwerkstuk vormt een belangrijke graadmeter voor vaardigheden
zoals creativiteit, kritisch en onafhankelijk denken en probleemoplosvaardigheden. De
scholen van de Academische Opleidingsschool ROS Rijnland in Voorhout zijn van mening
dat deze 21ste-eeuwse vaardigheden onmisbaar zijn in het vervolgonderwijs en voor een
succesvolle maatschappelijke carrière van leerlingen, maar constateren ook dat docenten die
profielwerkstukken begeleiden, hiervoor onvoldoende toegerust zijn. Bij de invoering van het
profielwerkstuk zijn docenten destijds niet geschoold in de begeleiding daarvan. Dat maakt
de kwaliteit van profielwerkstukken kwetsbaar. De scholen in dit project verwachten dat
docenten die zelf ervaring hebben met het uitvoeren van onderzoek, beter in staat zullen zijn om
profielwerkstukken te begeleiden. De centrale onderzoeksvraag van dit project was:
•
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 elke invloed heeft het uitvoeren van onderzoek door docenten op de begeleiding van
W
leerlingen bij het maken van een profielwerkstuk en op de uiteindelijke kwaliteit van de
profielwerkstukken?

5. Onderzoek doen

De vernieuwing: docenten ontwikkelen onderzoeksvaardigheden
In het project participeerden zes scholen in de Bollenstreek van de Academische Opleidingsschool
ROS Rijnland: Bonaventuracollege (Leiden), Fioretticollege (Lisse, Hillegom), Northgo College
(Noordwijk), Rijnlands Lyceum (Sassenheim), Teylingen College (Voorhout, Oegstgeest,
Noordwijkerhout) en Scholengroep Leonardo da Vinci (Leiden). Op elk van de zes scholen
werden op vrijwillige basis docentonderzoekers aangesteld. In totaal bestond de onderzoeksgroep
uit dertien docenten. De Scholengroep Leonardo da Vinci had een iets andere beginsituatie,
omdat deze school in een eerder project (Expeditie durven, delen, doen van de VO-raad) al
ruime ervaring had opgedaan met onderzoek voor alle docenten. De positieve uitkomsten
daarvan waren voor de vijf andere scholen aanleiding om eenzelfde onderzoekscultuur te
willen ontwikkelen. Voor deze scholen was onderzoek in de school nieuw en zij vonden externe
begeleiding daarbij noodzakelijk. De dertien docentonderzoekers werden daarom maandelijks
getraind door onderzoekers van het ICLON van de Universiteit Leiden.
eyeopener

Een externe partner met onderzoekservaring kan waardevolle ondersteuning
en begeleiding bieden bij het opzetten van onderzoek in school

De docentonderzoekers onderzochten veranderingen in het begeleidingsproces van
profielwerkstukken. Zij hielden interviews en namen korte vragenlijsten af bij docenten en
leerlingen, om zichzelf op dit punt te kunnen vergelijken met collega-docenten. De scholen
wilden daarnaast een vergelijkende analyse van de kwaliteit van de profielwerkstukken maken,
maar dat bleek niet zinvol. De werkstukken verschilden onderling te veel en de kwaliteit bleek
sterk afhankelijk van de leerlingen. Daardoor zou het niet mogelijk zijn een verband te leggen
tussen een verandering in de kwaliteit van de profielwerkstukken en het feit dat sommige
docenten aan hun onderzoeksvaardigheden werkten.
De onderzoeksresultaten: zowel docenten als leerlingen ontwikkelen
onderzoeksvaardigheden
Bij de start en de afronding van het project hebben de begeleidende onderzoekers bij zowel
de docentonderzoekers als de andere docenten op de scholen een vragenlijst afgenomen. Deze
vragenlijst gaf zicht op (veranderingen in) de mate waarin docenten onderzoek relevant vinden
voor hun onderwijspraktijk, hun visie op de onderzoekscultuur in de school, hun attitude ten
opzichte van onderzoek en de onderzoekende houding bij henzelf. Gezien de relatief kleine
aantallen respondenten zijn de resultaten van de scholen gezamenlijk geanalyseerd, en niet per
school.
Uit de resultaten blijkt dat de scholen voor hun gevoel stappen hebben gezet in de organisatie van
docentonderzoek. Ook hebben zij meer inzicht gekregen in het werken met profielwerkstukken,
en het feit dat dit veel afstemming en deskundigheidsbevordering vraagt. Dit geldt met name
voor het opzetten van profielwerkstukken, de planning en de feedback.

63

De docentonderzoekers scoorden na twee jaar hoger op de attitude ten opzichte van onderzoek
dan hun collega’s. Dit betekent dat zij een sterkere onderzoekshouding hebben ontwikkeld.
Bovendien vinden zij dat het feit dat ze zelf onderzoek hebben gedaan, bevorderlijk is geweest
voor de kwaliteit van de begeleiding die zij de leerlingen bij hun profielwerkstukken hebben
gegeven.
Leerlingen geven aan dat ze door het maken van het profielwerkstuk beter zijn geworden in
onderzoeksvaardigheden en dat hun onderzoekende houding sterker is geworden. Leerlingen
die een docentonderzoeker als begeleider hadden, hebben dat niet anders ervaren dan leerlingen
van wie de docent geen onderzoek deed. Sommige leerlingen met een docentonderzoeker als
begeleider gaven wel aan dat deze goed begreep tegen welke problemen zij in het onderzoek voor
hun profielwerkstuk aanliepen. Maar ook de docenten die geen onderzoek deden, zeiden dat zij
door hun toegenomen ervaring beter waren geworden in het begeleiden van profielwerkstukken.
De meeste leerlingen gaven aan tijdens het maken van profielwerkstuk veel te hebben geleerd,
ongeacht door wie ze begeleid werden.
De scholen hebben door dit project een begin gemaakt met het creëren van een
onderzoekscultuur in de school. Dit werd bevorderd doordat zowel de docentonderzoekers
als de leerlingen zich met onderzoek bezighielden. Voor alle partijen, maar met name voor de
docentonderzoekers, was het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden relevant en urgent.
En omdat de begeleiding van het profielwerkstuk zich afspeelt in de dagelijkse lespraktijk,
konden de docentonderzoekers de uitkomsten van hun onderzoek naar de begeleiding bij
het profielwerkstuk direct inzetten om (de organisatie van) de begeleiding te verbeteren.
Docentonderzoekers vonden het uitvoeren van onderzoek relevant voor de onderwijspraktijk en
gingen ook meer onderzoeksgericht werken in hun dagelijkse lespraktijk.
Van een sterke onderzoekscultuur was echter aan het eind van het project nog geen sprake,
zeggen zowel de docentonderzoekers als de andere docenten. Een onderzoekscultuur ontstaat
pas als er iets met het onderzoek van docentonderzoekers wordt gedaan. Op twee van de vijf
scholen was dit nauwelijks het geval. Meer dan op het docentonderzoek waren deze scholen
gericht op lesgeven, het leren van leerlingen en het werken van docenten. Naast het kiezen van
een inhoudelijk passend thema (zoals de begeleiding bij profielwerkstukken), bleek het dus ook
van belang om het onderzoekswerk goed te organiseren. De scholen ontdekten dat het creëren
van een onderzoekscultuur structurele aanpassingen vergt in weektaken en roosters. Hoewel
er voor onderzoekstaken tijd was vrij geroosterd, vonden sommige docenten het moeilijk het
project te combineren met hun lestaken, zeker tijdens de gebruikelijke piekmomenten in het
jaar. Andere docenten hadden zich hierdoor laten weerhouden van deelname aan het project.
Docentonderzoekers die een eigen werkplek hadden waar ze rustig aan hun onderzoek konden
werken, waardeerden dat.
eyeopener

Koppel het onderzoek aan een tastbare ontwikkeling in de school waar
docenten mee te maken hebben (zoals het profielwerkstuk) en zorg dat in
de school daadwerkelijk iets met het onderzoek gedaan wordt. Dan gaat
onderzoek leven in de school en krijgt het echt een plek
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Producten
• O
 nderzoeksrapportage SLOA-project ‘ROS Rijnland’
• Vragenlijst ‘onderzoekende houding’
Contactpersoon
Dhr. H. Wilmink, directeur, h.wilmink@fioretti.nl

5.2	
Docenten ontwikkelen en onderzoeken:
leesdidactiek (Atlas College)
Gedurende drie jaar vond op het Atlas College in Hoorn het project ‘R&D Leesdidactiek’ plaats.
In dit project hebben vijf docenten Nederlands onder begeleiding van een ervaren onderzoeker
van de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van
leesdidactiek. Dezelfde onderzoekster onderzocht daarnaast wat er nodig is om de ontwikkeling
van de docenten tot docentonderzoekers te bevorderen.
Het Atlas College had de ambitie om bij de docenten Nederlands meer expertise in
opbrengstgericht werken te ontwikkelen, en een onderzoekende houding. Leesvaardigheid stond
centraal in het project, vooral omdat de leerlingen op dat gebied duidelijk een inhaalslag te
maken hadden. De school ziet leesvaardigheid als een belangrijke stimulans voor de algemene
ontwikkeling en de loopbaan van leerlingen, en als voorwaarde voor het begrijpen van vakteksten
en toetsvragen bij alle vakken. Met dit in het achterhoofd zijn twee onderzoeksvragen opgesteld:
•
•

 elke didactische interventies bevorderen de leesvaardigheid van leerlingen in
W
verschillende schooltypen en verschillende leerjaren?
Welke interventies in het kader van docentontwikkeling worden als zinvol en nuttig
ervaren in het kader van expertiseverhoging in leesvaardigheidsdidactiek, opbrengstgericht
onderwijs en onderzoek?

De vernieuwing: leesdidactiek onderzoekend benaderen
Het Atlas College bestaat uit vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Waterland en WestFriesland: Copernicus SG, OSG West-Friesland en SG Newton in Hoorn, SG De Triade in
Edam en SG De Dijk in Medemblik. Voor het project werd een werkgroep geformeerd met
vijf docentonderzoekers, een van elke school. De docentonderzoekers voerden ieder een eigen
onderzoek uit en hebben ook meegewerkt aan een integraal eindrapport. Daarnaast zijn collega’s
uit de secties Nederlands en collega’s van andere vakken bij de onderzoeken betrokken geraakt:
als docent in een controleklas, omdat ze geobserveerd werden, of als critical friend.
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Bij de start hebben de docentonderzoekers verkend welke praktijkproblemen rond leesvaardigheid
in hun eigen school of les in aanmerking kwamen voor onderzoek. Met behulp van een
syllabus met artikelen besprak de werkgroep recente ontwikkelingen in de leesdidactiek en
voorbeelden van onderzoek naar leesdidactiek. Daarna hebben de docentonderzoekers diverse
didactische interventies ontworpen en in hun lessen ingezet. Zij schreven een onderzoeksplan
en ontwikkelden zelf onderzoeksinstrumenten. In de werkgroepbijeenkomsten analyseerden zij
gezamenlijk de data en trokken conclusies.
Om te weten te komen welke interventies voor docentontwikkeling als zinvol en nuttig werden
ervaren, heeft de begeleidend onderzoeker een longitudinaal kwalitatief onderzoeksdesign
opgezet. De vraag was of er een toename zichtbaar was in onderzoeksvaardigheden,
vakdidactische kennis en vaardigheden en ontwikkelvaardigheden. Verschillende instrumenten
zijn ingezet: individuele interviews en groepsinterviews met de werkgroepleden, reflectieverslagen
van alle docentonderzoekers, lesobservaties, documentanalyse van lesmateriaal en
onderzoeksrapportages.
De onderzoeksresultaten: meer expertise op onderzoeksvlak
Uit het onderzoek bleek dat de docentonderzoekers zichzelf na afloop meer onderzoeksvaardig
vonden. In dat opzicht heeft de projectdeelname hun onderzoeksexpertise vergroot. De
docentonderzoekers hebben routine gekregen in de verschillende facetten van onderzoek
doen: een onderzoek opzetten, een onderzoeksplan en –verslag schrijven, meetinstrumenten
ontwikkelen en testen, data invoeren en analyseren en het onderzoek presenteren. Een
docent: “Mijn onderzoeksvaardigheden zijn verbeterd. Als je zo intensief bezig bent met het
leesvaardigheidproject, kan dat eigenlijk niet anders. Nu ga je je onderzoeksvaardigheden ook meer
inzetten bij de andere sectoren zoals schrijfvaardigheid of debatvaardigheid van het curriculum van
Nederlands.”
eyeopener

Als docenten intensief met onderzoek op een bepaald thema aan de slag
gaan, nemen ze die onderzoekende houding ook aan richting andere
thema’s

Volgens de projectleidster en onderzoekster waren de docentonderzoekers sterk betrokken bij
elkaars onderzoeken. Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wisselden zij hun ervaringen met de
lessen en het onderzoek uit en reflecteerden daar gezamenlijk op. De docentonderzoekers, hun
collega’s en de schoolleiders hebben ingezien dat didactische interventies zinvol zijn en dat ook
literatuurstudie en (leerling)interviews een opstap kunnen vormen naar betere lessen.
eyeopener

Door in werkgroepbijeenkomsten gezamenlijk te reflecteren op de voortgang,
ervaren docentonderzoekers een sterke betrokkenheid bij elkaars onderzoek.
Dit komt de kwaliteit van het onderzoek ten goede
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Als zinvolle interventies noemden de docentonderzoekers de vaste onderzoeksbijeenkomsten (elke
maand op dezelfde dag en tijd), het aanbod van (vak)literatuur en de gastcolleges. Daarnaast
gaven de docenten meermalen aan dat zij het enthousiasme in de groep, de uitwisseling
van ervaringen, de feedback en het leren van elkaar als stimulerend hebben ervaren. Ook
bestempelden ze de opdrachten en de bespreking daarvan als zinvol, evenals het samen coderen
en analyseren van data.
eyeopener

Intensieve samenwerking tussen docentonderzoekers, in combinatie met
input van een externe onderzoeker, is stimulerend voor de professionele
ontwikkeling van de docentonderzoekers en voor het creëren van een
onderzoekscultuur

Als ‘lastig’ of ‘belemmerend’ noemden de docentonderzoekers de facilitering door de
schoolleiding, de roostering van de klassen (vooral in het tweede projectjaar), het optreden van
roosterwijzigingen, en het ontbreken van een aparte, rustige werkplek op school. Ook was het
lastig om blijvend prioriteit te geven aan het project en om tijdens bijeenkomsten de focus op het
project te houden. Een belangrijke constatering was dat de docenten in het tweede projectjaar
meer knelpunten ervoeren. Om die reden vormt continuïteit van facilitering en steun vanuit de
schoolleiding een aandachtspunt. Een van de docentonderzoekers noemde dit “een vorm van
erkenning voor mijn onderzoekswerk”.
eyeopener

Facilitering en steun vanuit de schoolleiding zijn voor docentonderzoekers
belangrijk, ook als een onderzoeksproject al enige tijd loopt

Naast onderzoeksvaardigheden hebben de docentonderzoekers in het project meer vakdidactische
kennis en vaardigheden ontwikkeld. Allemaal hebben zij een presentatie verzorgd op een interne
bijeenkomst met docenten en schoolleiders van het Atlas College. Een van de docenten heeft haar
onderzoek bovendien gepresenteerd op een internationaal congres. Dankzij deze presentaties, het
doornemen van de syllabus met artikelen en de uitwisseling tijdens werkgroepbijeenkomsten,
hebben de docentonderzoekers eveneens meer vaardigheden opgedaan in het ontwikkelen van
een effectief leesvaardigheidscurriculum. Ook de samenwerking met de externe onderzoeker die
“ dichtbij de nieuwste ontwikkelingen op vakdidactisch gebied” staat, vonden zij waardevol voor het
opdoen van nieuwe vakdidactische kennis en vaardigheden.
eyeopener

Docentonderzoek naar de inzet van leesdidactiek geeft docentonderzoekers
nieuwe inzichten in lesvormen en oefenvormen en kan, via gesprekken met
collega’s, leiden tot herziening van het curriculum
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Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Docenten onderzoeken leesdidactiek’
• ‘Op weg naar leesdidactiek bij alle vakken’. Verslag van onderzoek
naar werken met teksten buiten de taalvakken
• ‘Wat staat daar nou, mevrouw? Observerend leren bij
leesvaardigheid in vwo 3.’ Verslag van het onderzoek naar een
nieuwe manier om leesstrategieën te leren
• ‘Aantrekkelijk fictieonderwijs voor jongens in de derde klas vmbo
basisberoepsgerichte leerweg.’ Verslag van interviews met leerlingen
naar hun voorkeuren voor fictie-genres en lesactiviteiten bij
fictieonderwijs
• ‘Beter lezen, meer weten.’ Verslag van onderzoek naar een serie
nieuwe lessen voor woordenschat en leesvaardigheid Nederlands in
havo 5
Contactpersoon
Mw. M. de Boer, onderwijskundig stafmedewerker,
m.deboer@atlascollege.nl

5.3	Werken op lespleinen in de onderbouw van het
vmbo (Burgemeester Harmsmaschool)
De Burgemeester Harmsmaschool (BHS) in Gorredijk heeft in haar project geëxperimenteerd
met het verzorgen van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde in de onderbouw in een
lespleinomgeving: het NEW-lesplein. De centrale vraag was: Wat zijn de effecten van de
invoering van de lespleinen NEW in de onderbouw op het leerlingfunctioneren in de bovenbouw
van het vmbo en eerste jaar mbo? Deze vernieuwing staat inhoudelijk beschreven in hoofdstuk
7 van de tweede publicatie.4 Ook al hoorde de professionalisering van docenten niet expliciet bij
de onderzoeksvraag, bijzonder is dat docenten het onderzoek volledig zelf hebben uitgevoerd.
Daarom gaan we op deze plaats kort in op hetgeen zij daarvan hebben geleerd.
De vernieuwing: een groep docenten doet onderzoek
De Burgemeester Harmsmaschool heeft ervoor gekozen het onderzoek te laten uitvoeren door
een groep van drie ‘eigen’ docenten, onder begeleiding van een ervaren onderwijsonderzoeker:
de lector Duurzame Schoolontwikkeling van de hogeschool NHL. De bedoeling was dat deze
‘BHS-onderzoeksgroep’ zou kunnen bijdragen aan het levend houden van de innovatie door
middel van datafeedback, aan de ontwikkeling van de school tot een lerende organisatie en aan
verdere professionalisering van de docenten tot ‘reflective practitioners’.
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DE BHS heeft een eigen schoolontwikkelprogramma en een daarop gebaseerd
onderzoeksprogramma. De lector ondersteunde de onderzoeksgroep met inhoudelijk
en methodologisch advies en zorgde voor verbindingen met de lerarenopleiding en
met het wetenschappelijk forum. Zowel de lector als de onderzoeksgroep verzorgde in
binnen- en buitenland presentaties. Behalve bij de evaluatie van het NEW-lesplein is de
BHS-onderzoeksgroep ook betrokken geweest bij onderzoeken naar andere innovaties,
zoals de invoering van team teaching in de onderbouw en de ontwikkeling van een
professionaliseringsprogramma voor docenten.
Voor dit onderzoek is het model van een living lab gekozen. De school is dan een
experimenteerruimte, waarin innovaties hand in hand gaan met docentprofessionalisering en
praktijkonderzoek. Dit proces vindt plaats in de ‘echte’ wereld (in dit geval de school) en wijkt
in die zin dus af van strak gereglementeerde onderzoekslaboratoria waarin experimenten onder
gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden. Vandaar de term living lab.
eyeopener

In een living lab gaan innovaties in een authentieke omgeving gepaard met
docentprofessionalisering en praktijkonderzoek

De BHS-onderzoeksgroep heeft het lespleinconcept gedurende het gehele traject gevolgd met
onderzoek. In de eerste twee jaren, de experimenteerfase, zijn bij de leerlingen vragenlijsten
afgenomen om een beeld te krijgen van hun ervaringen en tevredenheid. Ook de betrokken
docenten zijn regelmatig schriftelijk en mondeling ondervraagd. Al deze informatie is gebruikt
om het concept waar nodig aan te passen. Vervolgens hebben de docenten onderzoek uitgevoerd
om de resultaten van het lesplein voor leerlingen in kaart te brengen.
De onderzoeksresultaten: schoolbeleid op basis van onderzoek
Voorafgaand aan het feitelijke onderzoeksproces is de onderzoeksgroep gestart met een
literatuuronderzoek en zijn de beleidsmakers op school geïnterviewd. Hierdoor kon de
doelstelling van het lesplein in meer concreet meetbare, operationele termen beschreven worden.
Zo werd voor het lesplein als doel geformuleerd: het aanleren van vaardigheden die een beroep
doen op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen. Dit werd geoperationaliseerd in:
goed kunnen plannen, keuzes maken, initiatief nemen, verschillende leerstrategieën toepassen,
hulpbronnen vinden, samenwerken met medeleerlingen en reflecteren. Na het verhelderen van
de doelstelling zette de school de groep docentonderzoekers steeds bewust in om de gewenste
doelstellingen van innovaties te toetsen aan de praktijk. Het beleid van de school maakte
expliciet gebruik van de (empirische) onderzoeksgegevens. Zo werd het mogelijk meer rationele
beslissingen te nemen worden over de verdere vormgeving en voortgang van de innovatie.
eyeopener

Een onderzoeksmatige aanpak kan bijdragen aan een scherpere focus van
de innovatie, waardoor beter toetsbaar is in hoeverre de doelstellingen zijn
bereikt
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De ervaring van de BHS is dat het doen van onderzoek naar een beoogde nieuwe
onderwijsontwikkeling iedereen scherp houdt. Het voorkomt dat de aandacht voor de
effecten van de onderwijsontwikkeling bij zowel schoolleiding als docenten verslapt. Niet
alleen hebben de docenten uit de BHS-onderzoeksgroep een sterke onderzoekende houding
en onderzoeksvaardigheden ontwikkeld, ook in de rest van de school waren de opbrengsten
zichtbaar.
eyeopener

Een living lab-benadering houdt alle betrokkenen bij de les, en bevordert
onderzoeksvaardigheden en -attitudes bij docenten

Producten
• E
 indrapportage SLOA-project ‘Lespleinen in de onderbouw van
het vmbo. Een onderzoek naar de vormgeving en effecten van het
NEW-plein in de onderbouw van de Burgemeester Harmsmaschool’
• Vragenlijst tevredenheid NEW-plein voor onderbouwleerlingen
• Vragenlijst competenties NEW-plein voor schoolverlaters
• Vragenlijst leerlingcompetenties NEW-plein klas 3 voor docenten
Contactpersoon
Mw. E. Brouwer, onderwijskundige,
ebrouwer@burgharmsmaschool.nl
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5.4 Tot besluit
De drie projecten in dit hoofdstuk hebben gemeen dat docenten een actieve rol als onderzoeker
op zich hebben genomen. Dit is niet evident; voor de meeste docenten is onderzoek immers
geen natuurlijk onderdeel van hun takenpakket. Bij de start van dit soort projecten is het dan
ook van groot belang om met docenten te bespreken waarom ze onderzoek zouden gaan doen
en wat het zou moeten opleveren. Om te voorkomen dat docentonderzoekers binnen hun school
geïsoleerd raken, is het ook erg belangrijk om binnen de school te communiceren over de plaats
en de doelstellingen van onderzoek. Uit de hier besproken projecten blijkt dat het koppelen
van onderwijsvernieuwing aan praktijkonderzoek en docentprofessionalisering in potentie
meerwaarde kan hebben. De living lab-benadering van de Burgemeester Harmsmaschool is
hiervan een overtuigend voorbeeld.
Een andere conclusie die we kunnen trekken, is dat docentonderzoekers veel baat kunnen
hebben bij samenwerking met elkaar en begeleiding van ervaren (externe) onderzoekers. In alle
drie de projecten was sprake van een dergelijke organisatie. Samenwerking met collega’s is van
groot belang om de uitdagingen die het uitvoeren van praktijkonderzoek met zich meebrengt,
te kunnen delen. Begeleiding door externe onderzoekers is belangrijk omdat zij expertise op
het gebied van onderzoeksmethodieken kunnen meebrengen. Daarnaast brengt een externe
onderzoeker inhoudelijke expertise in, zoals kennis van de nieuwste ontwikkelingen op een
bepaald domein. Op het Atlas College bleek deze rol bijvoorbeeld van grote waarde.
Bij alle projecten was duidelijk dat onderzoek door docenten geen doel op zich was, maar
verbonden was aan concrete (onderwijs)taken van de school: profielwerkstukken begeleiden
(ROS Rijnland), leesdidactiek verbeteren (Atlas College) of lespleinen invoeren (Burgemeester
Harmsmaschool). Deze koppeling maakt voor zowel de docentonderzoekers als hun omgeving
duidelijk waaraan het onderzoek moet bijdragen. Dit is voor alle betrokkenen motiverend.
Ten slotte is ook duidelijk gebleken dat het creëren van een onderzoekscultuur een kwestie
van een lange adem is. Juist omdat onderzoek niet gezien wordt als een natuurlijke kerntaak
van docenten of scholen, verdienen docentonderzoekers structurele facilitering en steun vanuit
de schoolleiding. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat docentonderzoekers een aparte,
gesloten (elite)groep binnen de school gaan vormen. Presentaties van onderzoeksresultaten,
samenwerking van docentonderzoekers met collega’s op het gebied van onderwijsvernieuwing
en schoolontwikkeling, onderzoekstijd laten rouleren binnen het docententeam; er zijn tal van
manieren om onderzoek een vaste plek in de school te geven.
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6.	Slotbeschouwing
Nu de SLOA-projecten zijn afgerond, is het tijd om lessen te trekken. Wat waren de
opbrengsten op het gebied van professionalisering van docenten en wat kunnen
andere scholen ervan leren?

In deze publicatie zijn projecten besproken waarvan de gerapporteerde opbrengsten (deels)
betrekking hebben op professionele ontwikkeling van docenten. De professionele ontwikkeling
van docenten is een doorlopend proces dat in feite op gang komt tijdens de lerarenopleiding en de
gehele loopbaan voortduurt. Uit onderzoek weten we dat deze ontwikkeling zonder begeleiding
lang niet altijd blijft doorgaan. Projecten zoals die in het kader van de SLOA-regeling van de
VO-raad zijn uitgevoerd, kunnen de professionele ontwikkeling van docenten gericht stimuleren
en ondersteunen, en in elf gevallen was dit dan ook een expliciete doelstelling. De centrale vraag
in deze publicatie is wat deze projecten aan de professionele ontwikkeling van leraren hebben
bijgedragen.
In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat de projecten sterk verschillen. Waar
de projecten in hoofdstuk 3 waren gericht op het verbeteren van het didactisch en pedagogisch
handelen in de lespraktijk, oftewel het primaire proces, ging het in de hoofdstukken 4 en 5 meer
om de ‘secundaire rollen’12 van docenten: ontwikkelen, innoveren en onderzoeken van onderwijs.
In hoofdstuk 2 bespraken we de algemene kenmerken waaraan projecten zouden moeten voldoen
om een succesvolle bijdrage aan de professionele ontwikkeling van docenten te kunnen leveren.
Kort gezegd: zulke projecten moeten goed ingebed zijn in de (les)praktijk; docenten moeten met
elkaar actief en onderzoekend lerend te werk kunnen gaan, en zij moeten daar voldoende tijd
voor krijgen vanuit een ondersteunende (school)omgeving. In de vorige hoofdstukken kwam naar
voren dat deze kenmerken in vrijwel alle projecten zijn toegepast, uiteraard telkens op een andere,
specifieke manier. Soms bleek dat de beschikbare tijd toch nog te beperkt was om de beoogde
doelen volledig te realiseren, maar ook dan waren er ten minste stappen in de gewenste richting
gezet. In andere gevallen vonden docenten het project, althans in de startfase, niet dicht genoeg
bij de praktijk staan, maar dan bleek later dat de ‘aanloopperiode’ die zij als lang hadden ervaren,
toch wel nuttig was geweest om nieuwe inzichten te verwerven die naderhand in de praktijk
konden worden toegepast.
Vijf niveaus van impact
Het doel van de SLOA-regeling was dat andere vo-scholen zouden kunnen profiteren van de
opbrengsten en ervaringen uit de projecten, en dat deze projecten zodoende zouden bijdragen
aan een kennisbasis voor de gehele vo-sector. Dus is in dit afsluitende hoofdstuk de vraag aan de
orde, wat de projecten in deze publicatie hebben opgeleverd aan sectorbrede inzichten over het
stimuleren van de professionele ontwikkeling van leraren. Een algemene samenvatting van de
projecten is gezien de grote onderlinge verschillen nauwelijks zinvol. De projecten legden geheel
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verschillende accenten: in veel gevallen ging het om het professionele handelen, zowel tijdens
lessen als daarbuiten, maar in sommige gevallen ging het ook, of vooral, om de professionele
kennis van docenten, terwijl in andere projecten hun attitudes of overtuigingen centraal stonden.
In het licht van deze verschillen bespreken we de projecten aan de hand van een algemeen kader
dat ontleend is aan de literatuur. Guskey19 onderscheidt vijf niveaus waarop de impact van
programma’s voor professionele ontwikkeling onderzocht kan worden:
1.
2.
3.
4.
5.

r eacties van deelnemers (satisfactie)
veranderingen in kennis en opvattingen van docenten
veranderingen in doceergedrag
betere leerlingresultaten (affectief of cognitief)
veranderingen op schoolniveau.

Als we de projecten in deze publicatie met dit kader vergelijken, valt op dat er weinig onderzoek
naar het eerste niveau is gedaan. Althans, er wordt soms wel verwezen naar het enthousiasme
van de docenten voor het project en de innovatie, maar de tevredenheid van deelnemende
docenten was nergens een hoofddoel. Alle projecten hadden een hoger ambitieniveau. Dit
is al een belangrijk verschil met traditionele vormen van nascholing, waar het standaard
evaluatieformulier doorgaans de enige manier is waarmee de impact van de nascholing wordt
vastgesteld.
Werken aan kennis en opvattingen
In sommige projecten is expliciet gewerkt aan het uitbreiden van de kennis en opvattingen van
de docenten (niveau 2). Deze projecten kenden doorgaans een fase waarin leraren met behulp
van een externe expert en/of onderzoeksliteratuur kennis opdeden, die zij in een volgende fase
toepasten bij het ontwikkelen en implementeren van een vernieuwing. Uit het onderzoek bleek
dat docenten deze externe input met de praktijk in verband moeten kunnen brengen; de input
moet dus niet te abstract of theoretisch zijn.
In het project TalentHZM (Huizermaat) ging het om de ontwikkeling van docentcompetenties
voor het verzorgen van adequaat onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Opvallend aan dit
project is de ruime aandacht die is besteed aan het bespreekbaar maken van de overtuigingen en
attitudes van docenten. Deze aanpak kwam voort uit de - op theoretische gronden gebaseerde
- gedachte dat overtuigingen bepalend zijn voor het gedrag van docenten, en vormgeven aan
hun intenties om dat gedrag eventueel te veranderen. In het onderzoek bleek dat docenten die
met elkaar over hun overtuigingen hadden gesproken, beter in staat waren om vervolgens hun
doceergedrag aan te passen, dan collega’s die direct op gedragsniveau aan de slag waren gegaan.
Docenten verwierven ook kennis door een vernieuwing te benaderen als (groep) onderzoekers.
Zo droegen literatuuronderzoek en interviews in de Burgemeester Harmsmaschool bij aan een
beter inzicht in de doelstelling van de vernieuwing. Die kon op grond hiervan geformuleerd
worden in meetbare, operationele termen, waarna de docentonderzoekers de vernieuwing gericht
en concreet konden toetsen aan de praktijk.
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Werken aan gedrag
De meeste projecten hadden een doelstelling op het derde niveau van Guskey. Dat wil zeggen,
er werd een vernieuwing vormgegeven die van de docenten nieuwe vaardigheden en/of ander
doceergedrag vroeg. Uiteraard hingen de specifieke vaardigheden en gedragingen samen met de
inhoudelijke focus van het project. Bij de projecten in hoofdstuk 3 bijvoorbeeld ging het vooral
om het ontwikkelen van het didactisch en pedagogisch handelen, ofwel vanuit een specifiek
onderwijsconcept (zoals montessori), ofwel specifiek gericht op talentontwikkeling bij leerlingen.
Uit het onderzoek bij deze projecten bleek dat docenten veel kunnen leren van gerichte en
systematische observaties van lesgeefgedrag, gevolgd door een collegiale bespreking. Zowel
zelfobservaties als observaties door collega’s kunnen zinvol zijn. Het kan een nuttige aanvulling
zijn om ook leerlingen te bevragen over het lesgeefgedrag van hun docenten. Door te werken met
standaardinstrumenten en een landelijke benchmark, ontstaat bovendien een kader waarbinnen
docenten streefdoelen kunnen formuleren.
In de hoofdstukken 4 en 5 zijn eveneens projecten beschreven waarin docenten nieuwe
vaardigheden ontwikkelden. In een aantal gevallen betrof dit vooral onderzoeksvaardigheden.
Docenten verzamelden, analyseerden en interpreteerden data en gebruikten deze vervolgens
bij de verbetering van hun onderwijs. Voor de ontwikkeling van dit soort vaardigheden is
steun van een professionele, externe onderzoeker van groot belang gebleken. Onderzoek leren
doen, was in deze projecten altijd gekoppeld aan een inhoudelijk doel, zoals leesdidactiek
verbeteren of profielwerkstukken begeleiden, en dus nooit een doel op zich. Zo ontwierpen
de docentonderzoekers van het Atlas College op basis van actuele onderzoeksliteratuur met
elkaar verschillende didactische interventies om de leesvaardigheid te verbeteren, waarvan zij de
effectiviteit in hun eigen klassen onderzochten. Met andere woorden, voor de docenten in deze
projecten ging het leren van onderzoeksvaardigheden hand in hand met het ontwikkelen van
pedagogische en didactische inzichten en vaardigheden.
Werken aan leerlingresultaten of schoolontwikkeling
In het algemeen geldt dat professionele ontwikkeling van docenten een achterliggend doel dient:
de leerlingen en/of de scholen moeten er uiteindelijk van profiteren (niveau 4 en 5 van Gusky).
Effecten op deze niveaus zijn echter niet altijd snel zichtbaar, en bovendien vaak lastig vast te
stellen. Zo zijn leerlingresultaten doorgaans goed te meten, maar is het onderzoekstechnisch
buitengewoon complex om een verandering in leerlingresultaten rechtstreeks en eenduidig toe te
schrijven aan iets dat docenten hebben geleerd in het kader van hun professionele ontwikkeling.
Allerlei andere factoren die in de schoolpraktijk niet of nauwelijks te controleren zijn, dragen
immers ook bij aan de leerlingresultaten: de leermiddelen, de lesroosters (bijvoorbeeld het aantal
lessen), de betrokkenheid van ouders, enzovoort.
Desalniettemin hadden enkele projecten expliciete doelstellingen op niveau 4. De Vrijeschool
Zutphen heeft onderzocht in hoeverre leerlingen van docenten die een bepaalde training in
pedagogisch-didactisch handelen hadden gevolgd, beter presteerden en meer gemotiveerd waren
dan leerlingen van wie de docenten niet waren getraind. Terwijl het onderzoek aantoonde dat de
training leidde tot beter lesgeefgedrag, werd er geen verband gevonden tussen de kwaliteit van het
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lesgeven en de cognitieve prestaties van de leerlingen. Kwaliteit van lesgeven hing wel samen met
de motivatie van leerlingen, maar hierbij was onduidelijk wat oorzaak en wat gevolg was.
In het project op het Montaigne Lyceum is gericht gewerkt aan verbetering van de
vakinhoudelijke feedback die docenten aan leerlingen geven ter voorbereiding op de
schoolexamens. Leerlingen rapporteerden dat ze meer en betere aandacht kregen, waardoor ze een
betere kans hadden om de stof te beheersen. Dit leidde daadwerkelijk tot betere toetsresultaten
en over de hele linie een stijging van de gemiddelde scores op de schoolexamens. Dat is uiteraard
een mooi resultaat, maar ook hier kan de scholing van de docenten (op feedbackgedrag) niet
eenduidig worden aangewezen als oorzaak voor de gestegen leerprestaties. Er speelden nog
andere zaken, zoals de druk die de school ervoer nadat de Inspectie drie afdelingen als ‘zwak’ had
bestempeld.
Bij dit laatste project werd aan doelen op zowel leerling- als schoolniveau gewerkt; in
beide gevallen met een positief resultaat. Ook in andere projecten was een verbetering op
schoolniveau een expliciete doelstelling. Bijvoorbeeld meer opbrengstgericht werken (Bataafs
Lyceum), een sterkere schoolidentiteit (Zernike College), of een beter gefundeerd schoolbeleid
op innovatiegebied (Burgemeester Harmsmaschool). Samenwerking en uitwisseling tussen
docenten vormde in al deze projecten een schakel om individuele opbrengsten van professionele
ontwikkeling naar een collectief plan te tillen. In het project ‘Leergemeenschap Tiener
College’ (CS De Hoven) stond de professionalisering van docenten nadrukkelijk in het teken
van het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap. De centrale vraag ging over
sturingsmechanismen waarmee zo’n leergemeenschap een bijdrage aan schoolontwikkeling
kan geven. Het onderzoek resulteerde in aanbevelingen voor sturing aan een leergemeenschap,
waaronder het waarderen van spanningen als een waardevolle bron voor zowel persoonlijke
ontwikkeling als team- en organisatieontwikkeling.
Andere invalshoeken
Er zijn natuurlijk ook andere manieren om naar de opbrengsten van de projecten in deze
publicatie te kijken. De bovenstaande analyse is gebaseerd op de beoogde doelstellingen, maar er
werden ook min of meer onverwachte opbrengsten gerapporteerd. Een voorbeeld van ‘bijvangst’
is het inzicht dat docenten zeker als het gaat om pedagogisch en didactisch handelen onder
bepaalde voorwaarden veel van elkaar kunnen leren, waardoor het inhuren van experts lang niet
altijd nodig is of slechts voor een bepaalde periode een meerwaarde heeft. Op het belang van
goede facilitering en ondersteuning is natuurlijk al vaak gewezen, maar in sommige projecten
hebben de deelnemers aan den lijve ervaren dat veranderingen soms meer tijd en dus langduriger
aandacht en support nodig hebben dan aanvankelijk ingeschat. Verder past in dit kader van
minder verwachte uitkomsten de conclusie van het Zernike College dat docenten zich door
observatie en feedback niet alleen meer bewust worden van hun gedrag en competenties, maar
eveneens leren om hun eigen scholingsbehoefte in te schatten.
We kunnen ons ook afvragen hoe ‘hard’ en ‘duurzaam’ de gerapporteerde opbrengsten
zijn. Wat dit betreft zijn de meeste projectrapportages nuchter en bescheiden: veelal was het
onderzoek beperkt tot wat docenten (en leerlingen) zelf vonden of aangaven. Maar daar waar
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het pedagogisch en didactisch handelen met een gestandaardiseerd instrument werd gemeten,
kunnen we wel degelijk spreken van harde uitkomsten. Ook in projecten waar leerlingprestaties
zijn vastgesteld (bijvoorbeeld bij de schoolexamens), is ‘hard gemeten’. Zoals gezegd is in die
gevallen echter de relatie met de ontwikkeling van de docenten niet eenduidig te bepalen.
De duurzaamheid van de opbrengsten moet uiteraard in de loop van de tijd blijken. In deze
projecten hebben scholen gedurende een relatief korte periode (maximaal drie schooljaren) met
extra inspanningen en externe middelen iets tot stand gebracht. Uit diverse rapportages spreekt
het besef dat een blijvende vorm van ondersteuning en facilitering nodig is om te voorkomen
dat opbrengsten weer verdampen. In veel projecten is een (sterkere) cultuur ontstaan van werken
aan onderwijsverbetering en professionalisering in teamverband. In sommige gevallen speelt
onderzoek door docenten hierbij een belangrijke rol. Zo’n cultuur kan een belangrijke basis
vormen voor de borging van de opbrengsten die in deze publicatie zijn gerapporteerd.
Databank KNOW
Tot slot hebben ook deze projecten, net als die in de tweede publicatie4 een reeks producten
opgeleverd die variëren van vragenlijsten (voor docenten en leerlingen) en observatieinstrumenten tot trainingsmodules, procedures en rapportages met specifieke aanbevelingen
voor docentprofessionalisering. Alle producten en instrumenten waarnaar in deze publicatie
is verwezen, komen beschikbaar via de digitale databank KNOW (KennisNetwerk
Onderwijspraktijk en Wetenschap) binnen Leraar 24. De VO-raad is, samen met een groot
aantal andere partners, betrokken bij de vormgeving van deze digitale databank, die als doel
heeft kennis en instrumenten uit wetenschappelijk en praktijkgericht onderwijsonderzoek op
een toegankelijke manier voor schoolleiders en docenten beschikbaar te stellen. Op basis hiervan
kunnen schoolleiders en docenten onderbouwde kennis en instrumenten inzetten ter verbetering
van het onderwijs.
Verankerd in de school
De opbrengsten van de projecten uit deze publicatie kunnen docenten, schoolleiders en
bestuurders helpen bij het nadenken over hoe zij hun eigen professionalisering ter hand willen
nemen, en welk beleid zij in hun eigen school willen voeren. De tijd dat leraren met regelmaat
naar een nascholingscursus worden ‘gestuurd’, zou inmiddels achter ons moeten liggen. De
projecten in deze publicatie laten zien dat professionalisering van docenten binnen de school
verankerd moet zijn. Zodoende kan professionalisering bijdragen aan onderwijsvernieuwing en
-verbetering en daarmee het plezier in onderwijs bij alle betrokkenen vergroten, niet in de laatste
plaats bij leerlingen.
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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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