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Onderwijsonderzoek  
en academisch docentschap

Wilfried Admiraal en Tanja Janssen

Onderzoek, uitgevoerd door docenten, speelt in toenemende mate een rol 

van betekenis in de onderwijspraktijk. Daarbij kunnen voor de praktijk 

(school, docenten of vak) interessante thematieken worden onderzocht. 

Het is echter niet makkelijk een interessant thema om te zetten in 

een onderzoekbare probleemstelling. Ook de onderzoeksopzet en de 

methoden van dataverzameling vergen veel aandacht. Op welke manier 

kan de geformuleerde probleemstelling het beste worden onderzocht? 

In deze bijdrage zal worden ingegaan op de noodzaak van gedegen 

onderwijsonderzoek door docenten en de professionalisering van docenten 

die dit met zich meebrengt. 

In het voortgezet onderwijs baseren veel docenten hun onderwijs op hun 

eigen ervaringen, hun praktijkkennis. Deze praktijkkennis is dikwijls zeer 

omvangrijk, maar niet altijd gegrond in theorieën, literatuur of ervaringen 

van hun collega’s. Tevens hebben docenten weinig gelegenheid om de ef-

fecten van hun onderwijs op het leren van leerlingen systematisch te onder-

zoeken, en delen zij hun kennis nauwelijks met anderen. Dit betekent dat 

docenten over het algemeen onvoldoende zijn geïnformeerd over effectieve 

werkwijzen, dat zij nieuwe werkwijzen opnieuw uitvinden, en dat zij ander-

mans ervaringen niet betrekken in hun professionele ontwikkeling.

Praktijkkennis meer baseren op literatuur
Praktijkkennis over onderwijs en leren maakt nauwelijks deel uit van de uit-

wisseling van wetenschappelijk onderzoekers. Deze onderzoekers presen-

teren opbrengsten die kunnen resulteren in nieuwe inzichten. Het is vooral 

gericht op het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk. Het is toegepaste 
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kennis. Daarmee lijkt praktijkkennis los te bestaan van theoretische en conceptu-

ele kaders. Het succes van vele werkwijzen en benaderingen (evenals het falen van 

andere) kan dikwijls worden verklaard op basis van bekende en goed vastgelegde 

theorieën of principes. Gegeven het beperkte budget voor onderwijsonderzoek 

in Nederland en de over het algemeen overbelaste scholen en docenten, verdient 

het aanbeveling om goed doordacht onderzoek te doen en het onderwijs te be-

schouwen als een handelswijze die is gebaseerd op succesvol bewezen praktijken 

(‘evidence based’).

Praktijkkennis meer baseren op empirisch bewijs
Praktijkkennis is dikwijls niet gekoppeld aan empirische bevindingen. Docenten 

in het voortgezet onderwijs zijn over het algemeen niet goed op de hoogte van 

methoden van onderwijsonderzoek. Op veel scholen worden steeds nieuwe inno-

vaties ingevoerd, zonder dat deze systematisch geëvalueerd worden en de effecten 

ervan onderzocht. Onderwijsonderzoek wordt op dit moment juist vooral uitge-

voerd door onderzoekers buiten de school. Bulterman-Bos (2008) geeft enkele 

overtuigende argumenten waarom een scheiding van onderzoek en onderwijs niet 

verstandig is. De belangrijkste daarvan is misschien wel dat kennis over een vaar-

digheid (in casu het geven en ontwerpen van onderwijs), zonder de beheersing van 

de vaardigheid zelf, leeg is, niet ter zake doende. En het omgekeerde geldt ook, de 

vaardigheid kunnen tonen, zonder grondige kennis te hebben van de theoretische 

basis en empirische bewijzen, is niet effectief en efficiënt. Zoals Bosker (2008) 

in de discussie rond evidence-based onderwijs in Pedagogische Studiën terecht op-

merkt: “We kunnen niet volhouden dat onderwijzen alleen een kunst is en geen 

kunde (p. 51).”

Kennis meer delen
Docentschap wordt opgevat als een geïsoleerde beroepsuitoefening. Docenten 

werken als ‘eigen baas in de klas’, verantwoordelijkheid dragend voor hun eigen 

leerlingen en onderwijs. Een van de gevolgen hiervan is dat er zelden een idee 

is waarom bepaalde strategieën, methoden, benaderingen of werkwijzen goed 

werken in een bepaalde context, maar niet in een andere. Docenten die wel in 

staat zijn en gemotiveerd zijn om hun kennis en ervaringen te delen met collega’s, 

versterken een cultuur van leren en professionaliseren in een school (Hodkinson 

& Hodskinson, 2003). Leren met en door anderen is echter niet alleen heilzaam 

voor de schoolcultuur, maar ook voor de ontwikkeling van individuele docenten. 
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Hierdoor leren zij te denken en te handelen vanuit verschillende perspectieven, 

en toetsen hun kennis en handelswijze aan die van vergelijkbare anderen. 

Academisch docentschap
Ofschoon aantrekkelijk voor slechts een klein deel van de schooldocenten, 

betreft het academisch docentschap een type onderwijsonderzoek door 

docenten dat is gegrond in theorieën en literatuur over onderwijs en leren. 

Tevens stellen zij zich open voor kritiek van collega’s en peer review. Een der-

gelijke opvatting over onderwijsonderzoek wordt niet alleen ingegeven door 

het belang dat wij hechten aan evidence-based handelen door docenten, maar 

sluit ook aan bij recente ideeën omtrent onderwijs en onderwijsonderzoek 

als klinische praktijk, waarin de groep van onderwijsonderzoekers bestaat 

uit docenten, net zoals medische onderzoekers doktoren zijn (Bulterman-

Bos, 2008). Juist in de opleiding en de verdere professionalisering van leer-

krachten zou ruim aandacht besteed moeten worden aan een goede inleiding 

in de onderwijskundige kennisbasis, het ontwikkelen van een academische, 

reflectieve houding ten aanzien van het eigen handelen, en methoden van on-

derwijsonderzoek. Met als resultaat dat leerkrachten als echte professionals 

hun werk kunnen doen en met een gedegen kennis over wat er waarom voor 

welke leerlingen werkt in het onderwijs.

Onderzoek kan motor zijn van onderwijsvernieuwing
Ervaringen opgedaan op enkele Academische opleidingsscholen, waar do-

centen onderzoek doen naar de eigen onderwijspraktijk, lijken erop te wijzen 

dat onderzoek doen tot onderwijsvernieuwingen kan leiden. Dit is zeker het 

geval wanneer onderzoeksdocenten in teams samenwerken aan hetzelfde 

onderzoek en de schoolleiding het onderzoek ondersteunt (Moens & Snoek, 

2008). Gestreefd wordt naar het permanent samen delen, onderzoeken en 

verbeteren van de praktijk, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbe-

teren.

Een docent uit een Academische school formuleerde zijn leeropbrengst van 

een jaar onderzoek zo:

“Een hele hoop [heb ik geleerd]! Ik heb inzicht gekregen in het opzetten van 

een onderzoek, hoe je een onderzoeksmethode kiest. Ik heb ook meer inzicht 

gekregen in het functioneren van organisaties, welke krachten daarin wer-
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ken. Daar hebben we in de onderzoeksgroep samen naar gekeken. Nu heb 

ik meer inzicht in hoe bijvoorbeeld onze school als organisatie werkt. Mijn 

blik is breder geworden. Door te horen over de onderzoeken die de anderen 

doen, treed ik meer buiten mijn eigen lessen, nog meer dan ik al deed. Ik kijk 

ook meer door de leerjaren heen.”
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