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DOOR TE
ONDERZOEKEN
EN ONTWERPEN
‘‘Leraar zijn, het is het mooiste beroep van de wereld. Je bent bevoorrecht om een verschil te maken, om
kinderen kansen te geven hun talenten, verbeelding, vaardigheden en persoonlijkheid te ontwikkelen, te
ontdekken. Een grote verantwoordelijkheid. Dat stimuleert mij om mezelf voortdurend uit te dagen, te
verbeteren. Het geeft mij leerkracht. Ik wil leren, onderzoeken en groeien. Zo kwam ik in contact met het
lectoraat Leerkracht. Met bewondering kijk ik naar leertheorieën als die van Piaget, Vygotskij en Erikson.
Nu krijg ik de kans zelf nieuwe kennis te construeren. Hoe bijzonder is dat! Volgend jaar ga ik in het kader
van mijn afstuderen onderzoek doen naar Lesson Study. Een methode waarin studenten of leerkrachten in
teamverband systematisch aan één les werken. In twee tot drie cycli verfijnen zij de les totdat ze tevreden
zijn met de beoogde leeropbrengst bij de leerlingen. Het doel: van elkaar leren om het eigen onderwijs
te verbeteren en de eigen professionele kennis te vergroten. Veel meer dus dan die ene “perfecte” les
ontwerpen. Lesson Study biedt de mogelijkheid heel concreet en onderbouwd aan de slag te gaan met
vernieuwing. De kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Mijn rol is het begeleiden van een groep
studenten bij het ontwerpen van een zo’n les. Hoe daag ik ze uit verworven inzichten te vertalen naar
hun eigen onderwijspraktijk? Daar ga ik me op richten. Zo wil ik bijdragen aan een nieuwe generatie
leerkrachten die blijven leren door te onderzoeken en ontwerpen.’’
Stephanie Govaert (25 jaar)
Derdejaarsstudent Pabo Avans Hogeschool
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INLEIDING
Toekomstgericht onderwijs gaat uit van de kracht van leerkrachten. Zij spelen een centrale rol
in het vormgeven van het onderwijs dat nodig is om onze kinderen nu én straks goed voor te
bereiden op de maatschappij en de beroepen van de toekomst.
Binnen toekomstgericht onderwijs krijgen vakinhoudelijke onderwerpen, actuele vraagstukken en
21e-eeuwse vaardigheden een vaste plek en er komt (meer) ruimte voor individualisering en individuele
ontplooiing; waarbij talenten van kinderen centraal staan. Daarnaast kunnen scholen en leerkrachten in
een toekomstgericht curriculum eigen keuzes maken en eigen accenten leggen. Leerkrachten worden van
uitvoerders meer en meer onderzoekers en ontwerpers van het eigen onderwijs.
Toekomstgericht onderwijs draait dus meer dan ooit ook om het leren van leerkrachten. De beste plek voor
leraren om te leren, is daar waar het gebeurt of in ieder geval moet gebeuren: op school. Dit betekent dat
zowel voor startende en ervaren leerkrachten als voor aanstaande leerkrachten het leren op de werkplek
het uitgangspunt is voor hun professionele ontwikkeling. In professionele leergemeenschappen, onderzoeksgroepen of ontwerpteams werken ze samen met collega’s aan de vernieuwing van het onderwijs.
Leren voor vernieuwen is een sociaal en creatief proces en de exacte uitkomst staat lang niet altijd vast.
Een kritische en onderzoekende houding is onmisbaar om het proces van vernieuwing en de beoogde
doelen te monitoren, maar ook - in breder perspectief - om grip te krijgen op de veelheid en de complexiteit van eisen en wensen die op het onderwijs afkomen. Alleen dan kunnen leerkrachten onderbouwde
keuzes maken voor gewenste veranderingen en het onderwijs blijvend verbeteren.
Het 10e Pabo Symposium “Ontwerp de toekomst. Onderwijs, onderzoek en ontwerp”, nodigt directieleden, leerkrachten, opleiders en studenten uit na te denken over toekomstgericht onderwijs en de rol van
de leerkracht. De bijdragen in dit tijdschrift vanuit het Lectoraat Leerkracht borduren daar op voort door
vanuit verschillende perspectieven aandacht te besteden aan onderzoeken en ontwerpen. Hoe organiseren
scholen hun onderzoek? Hoe werken scholen en opleiding daarbij samen? Wat is de meerwaarde volgens
leerkrachten? Wat zijn onderzoekende leerkrachten en hoe leiden we ze op? En: hoe draagt onderzoek bij
aan het ontwerpen van nieuw onderwijs?
Deze Leerkracht stelt vragen, geeft antwoorden, biedt inzichten. Maar wil vooral ook prikkelen, inspireren,
aanzetten tot vernieuwing en daarmee bijdragen aan het versterken van de kracht van de leerkracht.
Ik wens je veel leesplezier.

Miranda Timmermans
Lector Leerkracht Pabo Avans Hogeschool
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ONDERZOEK IN
DE SCHOOL WERKT.
EN HOE!

LEREN VAN DE ERVARINGEN VAN
ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOLEN
Academische Opleidingsscholen hebben ruim tien jaar gewerkt aan een structuur
en cultuur die nodig zijn om onderzoek uit te voeren in een school. Zij zijn ervaringsdeskundigen geworden en voorlopers in de ontwikkeling naar meer praktijkonderzoek in de school. Vanuit die wetenschap is er een studie uitgevoerd naar
hoe en waarom onderzoek werkt op deze scholen. Een belangrijke conclusie is dat
de betrokken scholen er steeds beter in slagen duurzame samenwerkingsrelaties
te ontwikkelen met elkaar en met de lerarenopleidingen. Dit leidt tot mooie voorbeelden van praktijkonderzoek met impact op professionele en schoolontwikkeling. Het delen van deze voorbeelden en ervaringen kan andere scholen die meer
onderzoekend willen werken inspireren en richting geven.
Miranda Timmermans
Lector Leerkracht Pabo Avans Hogeschool
M.m.v. Anje Ros, Lector Leren en Innoveren bij Fontys Kind en Educatie & Janneke van der Steen,
Onderzoeker bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
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ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL
Een academische opleidingsschool (AOS) is een samenwerkingsverband van een of meerdere opleidingen en meerdere scholen dat
“de opleidingsfunctie combineert met een sterk op de praktijk gerichte onderzoeks- en innovatiecomponent” (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, 2005). Leerkrachten en studenten op
AOS’en leren praktijkonderzoek doen, ontwikkelen een onderzoekende houding en versterken daarmee de eigen praktijk. De aanname is dat de verbinding tussen de onderwijspraktijk, het opleiden en
het onderzoek leidt tot krachtige gedragen innovaties. Een belangrijke eis aan de AOS is deze drie elementen aan elkaar te koppelen
en tegelijkertijd te zorgen voor goede begeleiding bij het onderzoek
(Meulenbrug, Kaldewaij, Timmermans, Jansen, & Van Beek, 2014).
Voor de praktijk van de AOS betekent dit doorgaans dat leerkrachten
en studenten, meestal samen met opleiders en onderzoekers, praktijkonderzoek uitvoeren, waarbij opleiders en onderzoekers ook de
begeleiding op zich nemen.

WAT IS PRAKTIJKONDERZOEK?
Praktijkonderzoek is onderzoek door leerkrachten ten behoeve van
de eigen schoolontwikkeling (Andriessen, 2014; Van der Donk & Van
Lanen, 2016). Dit in tegenstelling tot ‘praktijkgericht onderzoek’, dat
wordt gezien als onderzoek op basis van vragen van het veld, uitgevoerd door (leerkracht)onderzoekers, gericht (ook) op gevalideerde
kennis (gebaseerd op Bolhuis & Kools, 2012). Praktijkgericht onderzoek heeft daarmee nadrukkelijk als doel om generaliseerbare kennis
op te leveren die de context van één school overstijgt. In AOS’en,
waar het hier om gaat, is de focus van het onderzoek meestal ingegeven door een praktijkprobleem in de eigen school, wordt het onderzoek ook uitgevoerd met en door leerkrachten in de eigen school
en dragen de resultaten direct bij aan de eigen onderwijspraktijk (o.a.
Admiraal, Smit, & Zwart, 2012; Cochran-Smith & Lytle, 2009). Hierdoor zijn (meestal) geen uitspraken mogelijk die de context van de
eigen school overstijgen. Conclusies en aanbevelingen zijn niet zonder meer over te nemen en toe te passen binnen een andere school.
Dit neemt overigens niet weg dat deze conclusies en het onderzoeksproces niet inspirerend kunnen zijn voor andere scholen.
De vraag is of de verbinding tussen onderwijspraktijk, opleiden en
onderzoek inderdaad leidt tot krachtige gedragen innovaties. Dit
onderzoek maakt inzichtelijk hoe praktijkonderzoek door studenten
en leerkrachten in academische opleidingsscholen bijdraagt aan de
professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling.

Onderzoeksopzet
De overzichtsstudie is gestart met een literatuurstudie. Daarna
zijn er interviews gehouden met coördinatoren van 29 AOS’en.
Aan de hand van posterpresentaties zijn schoolportretten praktijkonderzoek opgesteld (9 AOS’en PO en 11 AOS’en VO). De interviews en schoolportretten zijn geanalyseerd op de wijze waarop onderzoek bijdraagt aan professionele en schoolontwikkeling.
Daarna zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

WAT WILLEN SCHOLEN MET PRAKTIJKONDERZOEK
EN WAT LEVERT HET OP?
Praktijkonderzoek heeft doorgaans twee doelen: doelen die gericht
zijn op professionele ontwikkeling van individuele leerkrachten en
doelen die gericht zijn op schoolontwikkeling (Oolbekkink, Van der
Steen, & Nijveldt, 2014). Onder professionele ontwikkeling wordt het
ontwikkelen van een onderzoekende houding verstaan, het leren van
kennis en vaardigheden door de individuele (toekomstige) leerkracht
als gevolg van het doen van onderzoek en/of de veranderingen in
de eigen klas die hieruit voortkomen (Zeichner & Noffke, 2001). Onder schoolontwikkeling worden ontwikkelingen verstaan die breder
gaan dan het individu en (een deel van) het team betreffen, zoals
teamontwikkeling, innovaties of verbetertrajecten, en die voortkomen uit (het doen van) een onderzoek in de school (Verbiest, 2014).
Onderzoek ten behoeve van schoolontwikkeling vervult twee functies: de feedbackfunctie en de dialoogfunctie (Ros et al., 2013). Bij de
feedbackfunctie van onderzoek benutten scholen de resultaten van
onderzoek voor schoolontwikkeling; bij de dialoogfunctie van onderzoek gebruiken zij het proces van onderzoek om de dialoog tussen
leraren te versterken en daarmee de onderzoekende cultuur in de
school te bevorderen (Ros et al., 2013; Ros & Van den Bergh, 2014).
Soms wordt nog een derde functie van praktijkonderzoek benoemd:
de ontwerpfunctie (Onstenk & Ros, 2016). Vanuit de ontwerpfunctie
kan onderzoek bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het
curriculum.

Aan het onderzoek hebben 29 AOS’en deelgenomen:
13 PO,15 VO en 1 MBO

Grootte van de AOS:
AOS PO 		
Gemiddeld 4 besturen
Gemiddeld 9 scholen
Doorgaans 1 opleiding

AOS VO 			
Gemiddeld 4 besturen
Gemiddeld 9 scholen 		
Gemiddeld 3 opleidingen

Grootste: 20 besturen
21 scholen, 1 opleiding
Kleinste: 1 bestuur,
3 scholen, 1 opleiding

Grootste: 12 besturen,
21 scholen, 5 opleidingen
Kleinste: 1 bestuur,
13 scholen, 2 opleidingen

AOS MBO
1 besturur
1 school
1 opleiding

Professionele ontwikkeling door praktijkonderzoek
De doelen die de AOS’en uit het onderzoek hebben geformuleerd
ten aanzien van de professionele ontwikkeling van leraren richten
zich op het leren doen en begeleiden van onderzoek, het ontwikkelen van een onderzoekende houding, en op verbeterd handelen dat
zichtbaar wordt in de klas en de school (figuur 1). Ten aanzien van
deze doelen hebben de meeste AOS’en in meer of mindere mate ook
opbrengsten gerealiseerd (figuur 2); de verschillen tussen de scholen
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zijn echter wel groot. 12 AOS’en geven expliciet aan dat leerkrachten nu beschikken over verbeterde onderzoeksvaardigheden, 11 dat
leerkrachten een onderzoekende houding hebben ontwikkeld en 9
AOS’en (waarvan 6 uit het PO) dat leerkrachten hun pedagogisch
en didactisch handelen hebben verbeterd. Door VO/MBO wordt ook
de begeleiding van studentonderzoek als opbrengst bij professionele
ontwikkeling genoemd.

Schoolontwikkeling door praktijkonderzoek
In totaal noemen de AOS’en 65 uiteenlopende doelen gericht op
schoolontwikkeling: collectieve professionalisering, planmatige
schoolontwikkeling en onderzoekende cultuur worden het meest
genoemd (figuur 3). De AOS’en geven aan deze doelen in toenemende mate ook te realiseren (figuur 4). AOS’en in het PO noemen, meer
dan de AOS’en VO/MBO, kenniskringen en onderzoeksgroepen als
expliciet doel en opbrengst; hiermee beogen ze naast bovenstaande
doelen ook te werken aan beter onderbouwde beleidsbeslissingen.
De AOS’en richten zich dus zowel op de feedbackfunctie als dialoogfunctie van onderzoek. De AOS’en in het VO/MBO noemen vaker
de verankering van onderzoek in de eigen bestuurlijke organisatie
als doel en als opbrengst. Dit kan wellicht verklaard worden doordat
VO- en MBO-scholen veel groter zijn, waardoor het complexer is om
praktijkonderzoek in te bedden in de organisatie.

Figuur 1: Percentage doelen gericht op Professionele Ontwikkeling voor AOSPO en AOS-VO/MBO.

Figuur 3: Percentage doelen gericht op Schoolontwikkeling voor AOS-PO en
AOS-VO/MBO.

Figuur 2: Percentage opbrengsten gericht op Professionele Ontwikkeling voor
AOS-PO en AOS-VO/MBO.

Figuur 4: Percentage opbrengsten gericht op Schoolontwikkeling voor AOS-PO
en AOS-VO/MBO.
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KNELPUNTEN EN SUCCESFACTOREN

Overige doelen
Kennisdeling tussen scholen binnen de AOS, tussen scholen en
partners en met externen is van de overige genoemde doelen en
opbrengsten het vaakst genoemd.

HOE WORDT PRAKTIJKONDERZOEK IN DE AOS’EN
GEORGANISEERD?
Op de vraag hoe praktijkonderzoek in de AOS’en georganiseerd
wordt, is geen eenduidig antwoord te geven. In diverse studies (Admiraal et al., 2012; Meulenbrug et al., 2014) is al gewezen op een
diversiteit in organisatievormen en ook in de praktijk blijken de verschillen tussen de AOS’en te groot. Ook zijn er duidelijke verschillen
tussen PO en VO/MBO. Op alle AOS’en zijn de verantwoordelijkheden op de een of andere manier belegd in een stuurgroep en is
er een coördinator/projectleider of (project)groep die zorgt voor de
operationele kant van de AOS. Voor de uitvoering en begeleiding
van het onderzoek zijn meestal kenniskringen of onderzoeksgroepen op de scholen actief.
Kenniskringen en onderzoeksgroepen
In het PO wordt het onderzoek doorgaans uitgevoerd binnen een
onderzoeksgroep/kenniskring, waarin één of meer studenten van
de opleiding een centrale rol spelen, aangevuld met leerkrachten,
soms de schoolleider en soms een vertegenwoordiger van de opleiding. Het onderzoek wordt veelal begeleid door een onderzoeksdocent van de opleiding. Thema’s komen voort uit de onderzoeksagenda van de school of van het partnerschap.
Docenten doen onderzoek
In het VO/MBO wordt het onderzoek vaak uitgevoerd door (slechts)
één of enkele leraren, die dan meestal wel een groep (bijv. sectie,
bouwgroep) om zich heen hebben om mee te sparren en te delen.
Docenten voeren vaker een eigen onderzoek uit. Thema’s komen
voort uit de onderzoeksagenda, maar soms ook uit interesse van de
leraar-onderzoeker zelf. Onderzoek door studenten binnen AOS’en
VO/MBO is vaak gescheiden van het onderzoek door docent-onderzoekers. Ook speelt de opleiding minder vaak een prominente (begeleidende) rol. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat
de docent-onderzoekers in het VO vaker eerstegraadsbevoegdheid
hebben en daardoor over meer onderzoeksexpertise beschikken.

Het organiseren en inbedden van praktijkonderzoek in de school
is geen gemakkelijke opgave, zo blijkt (Meulenbrug et al., 2014).
Een veelgenoemd knelpunt door de AOS’en is het maken van tijd
en keuzes in de waan van alledag, waar onderwijs aan leerlingen
het primaire proces is (figuur 5). Daarnaast maakt het samenwerken met meerdere partners en de daarbij horende belangen het
ook niet eenvoudiger. Financiering wordt met name in de AOS’en
PO als een knelpunt ervaren, in het VO en MBO ontbreekt het op
momenten aan ondersteuning (voorbeeldrol) van de schoolleider.
De knelpunten maken meteen inzichtelijk wat succesfactoren zijn:
financiering en facilitering, samenwerking en communicatie en de
steun dan wel de voorbeeldrol van de schoolleiding ten aanzien van
onderzoek in de school (figuur 6). Ook de betrokkenheid van collega’s wordt nadrukkelijk als succesfactor genoemd. Als zij meekijken
en meedenken en de meerwaarde van het onderzoek zien, worden
er resultaten bereikt.

Knelpunten

80

Genoem
d!

PO (32)

Financiering
6 (19%)
Complexititeit van verschillende
4 (13%)
partners en belangen
Steun voorbeeld schoolleider		
Tijd en prioritering in de waan van alledag 3 (9%)
Koppelen studentonderzoek aan docent-		
onderzoek en schoolontwikkeling		
Personele wisselingen
3 (9%)

VO/MBO (48)

8 (17%)
7 (15%)
5 (10%)
5 (10%)

- AOS PO noemt financiering als grootste knelpunt in hun top 4.

Figuur 5: De meest genoemde knelpunten door de AOS’en PO en VO/MBO.

Succesfactoren

107

d!
Genoem

PO (44)

VO/MBO (63)

Financiering en facilitering
6 (14%)
7(11%)
Samenwerking en communicatie
5 (11%)
9 (14%)
partners en belangen
Meerwaarde zien van / betrokkenheid
5 (11%)
7 (11%)
bij een draagvlak voor onderzoek		
5 (10%)
Steun / voorbeeldrol schoolleider /
4 (9%)
8 (13%)
CvB / Schoolbestuur		
		
- AOS PO en AOS VO /MBO zijn het eens over top 4.		

Figuur 6: De meest genoemde succesfactoren door de AOS’en PO en VO/MBO.
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WELKE IMPACT HEEFT PRAKTIJKONDERZOEK IN
DE SCHOOL VOLGENS BETROKKENEN?
Binnen alle AOS’en leidt het onderzoek in de school tot innovaties en/of onderwijsverbetering (breder dan de onderzoeksgroep),
meestal gekoppeld aan een onderwijskundig vraagstuk waar leraren tegen aanlopen. De aard van de impact is echter zeer verschillend. Er worden verschillende typen opbrengsten genoemd, zoals
het realiseren van een doorgaande lijn, een nieuwe aanpak, meer
bewustwording of nieuwe inzichten, de aanschaf van een nieuwe
methode of praktische materialen. Het onderzoek in de AOS leidt
vaak tot aanbevelingen gericht op verbeteringen in het handelen
van leraren, die door de betrokken onderzoeksgroep worden opgepakt. De nadruk ligt hierbij op de feedbackfunctie van onderzoek.
Enkele AOS’en noemen vormen van impact die meer van doen hebben met de dialoogfunctie van onderzoek, zoals een cultuuromslag,
meer samenwerking tussen leraren en meer samenwerking met
basisscholen. Bij een klein aantal onderzoeken is sprake van betere
leerprestaties/gedrag van leerlingen.

IN WELKE MATE WORDEN VOORWAARDEN
VOOR IMPACT VAN PRAKTIJKONDERZOEK
GEREALISEERD?
In de literatuur worden, op basis van (kleinschalig) eerder onderzoek
(Ros et al., 2013; Ros & Ter Beek, 2013) een aantal voorwaarden
voor impact onderscheiden: kwaliteit van praktijkonderzoek, draag-
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vlak en eigenaarschap, bruikbare resultaten en oog voor implementatie, cultuur gericht op leren, transparantie en vertrouwen en de rol
van de schoolleiding.
Kwaliteit
Over kwaliteit kunnen in het kader van dit onderzoek slechts indirecte uitspraken gedaan worden. De kwaliteit van de praktijkonderzoeken is niet beoordeeld op standaardeisen als betrouwbaarheid,
validiteit en navolgbaarheid. Om aan kwaliteit te voldoen is het
van belang dat leerkrachtonderzoekers over voldoende onderzoeksvaardigheden beschikken en dat er voldoende begeleiding
is. Op alle AOS’en is en wordt hieraan gewerkt. In het PO speelt
de onderzoeksdocent van de opleiding doorgaans een belangrijke
rol in het bewaken van de onderzoekskwaliteit, waarbij het onderzoeksrapport meestal door de student wordt opgesteld. In het VO/
MBO ligt de rapportage vaak in handen van (1e graads) leraren.
Door geen van de AOS’en is kwaliteit van het onderzoek als knelpunt genoemd. Gezien de impact van de onderzoeken die door de
AOS’en zijn voorgedragen, kan verondersteld worden dat aan de
criteria voor praktische bruikbaarheid van onderzoek wordt voldaan
(Verschuren, 2009).
Draagvlak voor en eigenaarschap
Draagvlak voor en betrokkenheid bij het onderzoek zijn belangrijke
voorwaarden voor een daadwerkelijke gedragsverandering van leer-

krachten (Ros & Van den Bergh, 2014). Door de AOS’en wordt hier
doorgaans veel energie in gestopt. Vaak wordt gewerkt met onderzoeksgroepen of kenniskringen en wordt de voortgang gedeeld in
teamvergaderingen. In de succesvolle voorbeelden is vaak ook een
brede vertegenwoordiging van de school in de onderzoeksgroep
aanwezig of worden andere, meer ludieke manieren toegepast om
collega’s te betrekken.
Bruikbare onderzoeksresultaten
Om resultaten te kunnen gebruiken, is het een voorwaarde dat de
onderzoeksvraag voortkomt uit een probleem in de onderwijspraktijk (Ros et al., 2013; Ros & Van den Bergh, 2014). Dit blijkt het
geval. De onderzoeksthema’s kennen inhoudelijk een grote variatie,
maar ze hebben bijna allemaal betrekking op het verbeteren van
het handelen van de leerkracht. In het PO komt het onderzoeksthema meestal voort uit de schoolontwikkeling: het jaarplan, het
schoolplan of uit het team. In het VO/MBO komt de onderzoeksvraag soms uit de lerarenteams, soms van de directie, meestal in
samenspraak. Oog voor implementatie blijkt verder uit het grote
aantal concrete producten en instrumenten dat uit de onderzoeken
voortkomt. Deze dragen bij aan het veranderingsproces dat uit het
onderzoek voortkomt.
Cultuur gericht op leren, transparantie en vertrouwen
Een onderzoekscultuur op school, een bereidheid om te leren en
kritisch het eigen onderwijs onder de loep te nemen, is een voorwaarde en kan tegelijk een uitkomst van onderzoek in de school
zijn. Een dergelijke cultuurverandering neemt vele jaren in beslag
(Ros & Van den Bergh, 2014) en heeft consequenties voor bijvoorbeeld de manier van vergaderen, de opzet van studiedagen en het
voeren van personeelsgesprekken. Tijdens de gesprekken met de
vertegenwoordigers van de AOS’en en de leerkrachtonderzoekers
bleek enerzijds dat ze trots zijn op de cultuurverandering die is
gerealiseerd en anderzijds dat er nog veel moet gebeuren op dit
gebied, omdat nog niet alle leerkrachten het belang van onderzoek
voor onderwijsverbetering zien.

van praktijkonderzoek. Deze onderzoeken hebben, dankzij de grote
betrokkenheid van leraren en schoolleiding, geleid tot daadwerkelijke verandering van leerkrachtgedrag in de scholen. Het blijkt
niet eenvoudig om praktijkonderzoek tegelijk te benutten voor
het opleiden van studenten als voor professionele ontwikkeling
van leraren en schoolontwikkeling. De scholen die daarin slagen
werken aan duurzame schoolontwikkeling, met veel draagvlak en
eigenaarschap van de leraren zelf. Zij slagen erin vraagstukken waar
leerkrachten tegenaan lopen te koppelen aan schoolontwikkelingsvraagstukken en dankzij het praktijkonderzoek maken zij meer
onderbouwde keuzes.
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AAN HET WOORD
DOMINIQUE MAJOOR
Onderzoek door leerkrachten draagt niet alleen bij aan hun eigen
professionele ontwikkeling, het heeft ook een positieve invloed op
schoolontwikkeling. Binnen scholen waar leerkrachten onderzoek
doen is sprake van meer innovatie en onderwijsverbetering.
Daarnaast zijn leerkrachten die onderzoek doen een voorbeeld voor
hun leerlingen, van wie de samenleving immers ook verwacht dat
ze - bijvoorbeeld in het kader van Wetenschap & Technologie en
de 21e-eeuwse vaardigheden - kritisch, creatief en probleemoplossend (samen)werken en leren aan de hand van de ontwerp- &
onderzoekcyclus; zoals ook onderzoekende lerarenopleiders een
voorbeeldrol vervullen richting hun studenten.
Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn. Onderzoek doen
kost tijd, geld en vrije ruimte en niet iedereen heeft affiniteit met
het doen van onderzoek. Sterker nog, de term ‘onderzoek doen’
schrikt nog wel eens af. Het klinkt groot en wekt de indruk dat
iedereen een onderzoeker moet zijn. Een onderzoekende houding
vindt iedereen wel belangrijk voor alle (aanstaande) leerkrachten
en lerarenopleiders, evenals het kunnen ontwerpen van onderwijs.
Vraag je leerkrachten en lerarenopleiders wie onderzoek wil doen,
dan steekt een enkeling de hand op. Als je vraagt wie onderwijs wil
ontwerpen, dan gaan bijna alle handen snel de lucht in. Dat biedt
kansen!

ONDERWIJS
ONTWERPEN
BIEDT
KANSEN
VOOR
ONDERZOEK

De onderzoekcyclus en ontwerpcyclus zijn namelijk nauw aan elkaar verwant. Beiden starten met een vraag, vanuit een interesse of
een probleem dat opgelost moet worden. De vraag wordt verkend
en op basis daarvan wordt een onderzoek of ontwerp opgezet en
uitgevoerd. Resultaten worden gemeten, conclusies getrokken en
de opbrengst wordt verbreed en verdiept. De ontwerpcyclus biedt
een goed houvast om doelgericht en (semi)gestructureerd onderwijs te ontwikkelen, te toetsen hoe het werkt en of de beoogde
doelen en resultaten worden bereikt. Het onderzoeken van het
ontwerp en de resultaten die daarmee behaald worden is in de ontwerpcyclus ingebed, waardoor leerkrachten op een laagdrempelige
manier en ‘als vanzelf’ hun onderzoekende houding en vaardigheid
ontwikkelen.
Bijkomend voordeel is dat het ontwerpen van onderwijs heel geschikt is om gezamenlijk te doen, waarbij een aantal leerkrachten
samen onderwijs ontwerpen en één van hen onderzoek doet naar
het ontwerpproces en de resultaten. Op die manier worden veel
meer leerkrachten betrokken bij het onderzoek en dragen zij daar
via het ontwerpen en uitvoeren van het ontwikkelde onderwijs
actief aan bij, zonder zelf onderzoeker te hoeven zijn. Een dergelijk
gezamenlijk ontwerp- en onderzoeksproces kan natuurlijk ook gedaan worden door leerkrachten van verschillende scholen en, nog
interessanter, door leerkrachten, studenten van de lerarenopleiding,
lerarenopleiders en zelfs ook leerlingen. Kansen genoeg voor het
in de school opleiden van nieuwe leerkrachten. Een mooie ambitie
waar we met elkaar aan blijven werken.
Dominique Majoor Directeur Pabo Avans Hogeschool
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KENNISCENTRUM
PABO ‘Partner in Kennis’

KENNIS CONSTRUEREN EN DELEN VIA ONTMOETING
De Pabo heeft de ambitie een voortrekkersrol te vervullen in de ontwikkeling van het beroep
van leraar basisonderwijs. Het Kenniscentrum Pabo ‘Partner in Kennis’ is hiervoor een belangrijk
middel. Het Kenniscentrum verbindt, ontwikkelt en ontsluit praktisch toepasbare kennis over
onderwijs, o.a. door het aanbod van trainingen, lezingen, workshops en symposia.
Studenten, opleidingsdocenten én leerkrachten uit het basisonderwijs werken gezamenlijk aan
kennisontwikkeling en kennisdeling. Doel is om op deze manier zowel de beroepspraktijk als de opleiding
te versterken en te vernieuwen. Het Kenniscentrum werkt met scholen uit de regio aan samen opleiden,
praktijkonderzoek en projecten o.a. op het gebied van Rekenen, Taal, Cultuureducatie
en Wetenschap & Techniek.

Pabo ‘Partner in Kennis’ nodigt u van harte uit voor deelname aan deze activiteiten.
Meer informatie en aanmelden: partnerinkennis.avans.nl, partnerinkennis@avans.nl,
088 525 87 77. Of via de QR-code naar Partner in Kennis.

Leerkracht

13

Eline Nijhof, leerkracht op Basisschool Zonzeel
in Terheijden en grafisch ontwerper
Eline heeft met haar onderzoek de eerste prijs voor het Pabo Avans
Afstudeeronderzoek gewonnen en behoorde tot de vijf genomineerden
voor de Afstudeerprijs van Avans Hogeschool.

DE KUNST
VAN
PEERFEEDBACK
“Juf, is hij al af?” Deze vraag kreeg ik regelmatig te horen
tijdens mijn stages op verschillende basisscholen. Vervolgens kreeg ik dan een tekening te zien en een hoopvolle blik
van een leerling die wilde weten of zijn of haar (kunst)werk
voltooid was. Al deze leerlingen hadden een gewenst eindresultaat te zien gekregen en vroegen zich af of hun eigen
kunstwerk daar genoeg bij in de buurt kwam. De vraag of ik
het werk af vond, verbaasde mij als ex-kunstacademiestudent
keer op keer. Tegelijkertijd maakte deze vraag mij ervan bewust dat de tekenlessen blijkbaar niet gingen over het bedenken van eigen ideeën en de vertaling hiervan naar een beeld.
Een kind dat een eigen creatief proces doorloopt, weet immers
zelf wanneer hij of zij tevreden is (of niet) met het eindresultaat. Daarnaast vroeg ik me sterk af of de leerlingen wel het
soort creativiteit ontwikkelden dat zij nodig hebben in de 21e
eeuw en waar in de onderwijswereld zo ontzettend veel over
geschreven en gesproken wordt.
Robinson (2006) beweert in zijn TED Talk Do schools kill creativity?
dat het onderwijs creativiteit in het algemeen eerder de das om
doet, dan dat het wordt gestimuleerd. Dit lijkt soms ook het geval
te zijn tijdens de teken- en handvaardigheidslessen op Nederlandse basisscholen. De nadruk ligt nogal eens op het eindproduct: in
hoeverre komt het eindresultaat overeen met het voorbeeld dat de
juf of meester laat zien? Het gevolg is dan een wand vol met vrijwel
identieke paddenstoelen of sneeuwpoppen. Kinderen leren op deze
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wijze niet dat ze een beeldend product persoonlijk kunnen maken,
laat staan dat ze leren op welke manieren dat kan. Bovendien zijn
ze zich er niet van bewust dat klasgenootjes ook een persoonlijke
kleur kunnen geven aan hun werk en er hun eigen gevoelens en
ervaringen mee kunnen uitdrukken.
The Partnership for 21st Century Skills (2009) stelt dat creativiteit in
de 21e eeuw niet alleen gaat om het bedenken, kunnen uitvoeren
en analyseren van nieuwe ideeën, maar ook om het kunnen samenwerken met anderen. Op basisscholen werken leerlingen vaak op
hun eigen “eilandje” aan een tekening en laten ze hun werk pas
zien als het af is. Leerlingen maken dan tijdens het tekenen weinig
gebruik van elkaars kennis en feedback. Er is nauwelijks interactie
die bijdraagt aan het creatieve werk.

EEN KLAS VOL CREATIEVE PROCESSEN
Tijdens een ideale creatieve les doorloopt ieder kind zijn/haar eigen creatieve proces en treedt de leerkracht voornamelijk op als
coach. Dat betekent dat de leerkracht niet stap-voor-stap uitlegt
wat er gedaan moet worden (en met welke kleur) of vertelt wat
alle mogelijke valkuilen kunnen zijn in het tekenproces (en deze van
tevoren al ontwijkt). De leerkracht is vooral degene die leerlingen
individueel motiveert als ze vastlopen in hun creatieve proces en
door vragen te stellen of feedback te geven aanzet tot het bedenken van verschillende oplossingen of uitwerkingen (Hoe zou je dat
gevoel ook kunnen uitbeelden? Waarom heb je voor deze kleur/

dit materiaal/deze oplossing gekozen? Loop eens een rondje door
de klas en kijk eens hoe je klasgenoten dit probleem hebben aangepakt). Wat effectieve feedback is, verschilt alleen per leerling en
per fase van het creatief proces. Bovendien wordt van leerkrachten
verwacht dat zij hun aandacht verdelen over 20-30 leerlingen. Dat
is dus nog niet zo makkelijk.Een creatief proces is echter niet alleen
lastig voor de leerkracht als begeleider. Ook de leerlingen krijgen te
maken met allerlei onzekerheden en frustraties tijdens een creatief
proces (Berg, 2012). Aan sommige kinderen wordt van jongs af
aan al verteld dat ze niet kunnen tekenen. Creativiteit kan bij zo’n
kind volledig lamgelegd worden. Hoe meer negatieve opmerkingen
iemand krijgt, hoe minder creatief hij zal zijn (Belliston & Belliston,
2000). Diezelfde kinderen roepen als ze volwassen zijn als eersten
dat ze “echt niet kunnen tekenen” of “totaal niet creatief zijn” als
een creatieve opdracht op hun pad komt, alsof creativiteit en een
goede fijne motoriek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Niets
is minder waar; iemand met een minder goede fijne motoriek kan
misschien ontzettend creatieve ideeën bedenken en deze vertalen
naar videobeelden. Creativiteit is niet afhankelijk van het wel of niet
beheersen van een bepaalde techniek.

Wanneer je deze sturing (of begeleiding) door andere leerlingen
laat verzorgen, stimuleer je de interactie en samenwerking tussen de leerlingen. Ze kunnen elkaar op nieuwe ideeën brengen,
verschillende oplossingen bedenken voor een probleem en kennis
uitwisselen. Dan pas ga je aan de slag met creativiteit die van kinderen verwacht wordt in de 21e eeuw. Je kunt kinderen aansporen
om op deze manier te gaan werken door peerfeedback in te zetten.
Dit houdt in dat de kinderen elkaar feedback geven ten aanzien
van het product of het proces. Door de kinderen te leren hoe ze
elkaar feedback kunnen geven en ze hier ook de gelegenheid voor
te geven, kunnen ze klasgenoten die vastlopen verder helpen, meer
zelfvertrouwen geven en hen motiveren.

Wat wél van grote invloed is op iemands creativiteit is zijn zelfbeeld
over creativiteit. In een creatief proces is het belangrijk het gevoel te
hebben dat er een evenwicht is tussen dat wat er gevraagd wordt
en je capaciteiten op dat gebied. Als iemand vertrouwen heeft in
zijn eigen creatieve vermogen, dan zal dat een positief effect hebben op het creatieve proces en product van die persoon. Negatieve
gedachten kunnen dooddoeners zijn voor creativiteit en voeren bij
sommige leerlingen de boventoon tijdens de teken- en handvaardigheidslessen. Dit resulteert in een onzekere werkhouding en de
behoefte aan bevestiging van de leerkracht (“Juf, is hij af?”).

Het is wel belangrijk dat leerlingen weten wat goede feedback is.
Vooral de kwaliteit van de feedback blijkt namelijk bepalend te
zijn voor het leereffect (Topping, 1998). Vaak zijn kinderen op de
basisschool al bekend met het geven van zogenaamde tips (verbeterpunten) en tops (complimenten). Dit kan een goede manier
zijn om met peerfeedback te starten. Wanneer je deze feedback
met de leerlingen bespreekt, zal gauw duidelijk worden dat je op
verschillende manieren feedback kunt geven. Kinderen kunnen
reageren op het werk dat al gerealiseerd is en op welke manier dat
is aangepakt (feedback) maar kunnen andere kinderen ook verder
op weg helpen richting een vooraf vastgesteld doel (feedforward)
(Hattie & Timperley, 2007). Het is belangrijk om daarbij onderscheid
te maken tussen effectieve feedback en feedback die de maker niet
echt verder helpt.

MEETINSTRUMENT VOOR CREATIEF VERMOGEN
Hoe creatief kinderen zichzelf vinden, is te meten met behulp van
een meetinstrument (Stubbé & Jetten, 2015). Bij dit meetinstrument geven leerlingen zelf aan in hoeverre bepaalde stellingen over
creativiteit bij hen passen (op een schaal van 1-7). De stellingen
gaan over zeven gebieden van creativiteit: output gerichtheid, trots,
nieuwsgierigheid, vindingrijkheid, anders durven zijn, volhardendheid en interactie met anderen. Voor elk gebied krijgt het kind vervolgens een score en deze scores leiden samen tot een prototypisch
profiel. Het meetinstrument geeft hiermee een indruk van het creatief vermogen van een kind.

Een bijkomend voordeel van peerfeedback
is dat leerlingen kritischer worden
ten aanzien van hun eigen werk,
zeker als je ze van tevoren samen laat
nadenken over de beoordelingscriteria.

Een meetinstrument voor creatief vermogen heeft voordelen:
leerlingen begrijpen beter wat creativiteit inhoudt en kunnen dit
vermogen beter inzetten in verschillende situaties (Lucas, Claxton
& Spencer, 2013) en leerkrachten kunnen de ontwikkeling van
creativiteit beter volgen en stimuleren (Stubbé, Jetten, Paradies &
Veldhuis, 2015). Uit de meetresultaten kan de leerkracht immers
afleiden op welke gebieden van creativiteit een kind zich verder zou
kunnen ontwikkelen. Op die gebieden zou de leerkracht vervolgens
zijn begeleiding kunnen baseren.

Leerkracht
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WAT IS MOOI?

DIGITAAL EXPOSEREN EN REAGEREN

Het bespreken van de gegeven feedback biedt prachtige mogelijkheden om aan de woordenschat op het gebied van kunst en
vormgeving te werken. Wat betekent het als iemand zegt dat je
tekening heel realistisch is? Hoe gedetailleerd is de tekening? Wat
is structuur eigenlijk? Dit soort vragen kunnen meer verdieping
geven aan een tekenles en etiketten als “mooi” en “lelijk” naar de
achtergrond laten verdwijnen. Kinderen zullen dan ook ontdekken
dat het woord “mooi” door iedereen anders ingevuld wordt. Als je
kinderen vraagt uit tien tekeningen van anonieme kunstenaars de
allermooiste te kiezen, kiest de één een realistische tekening van
een oog omdat het zo echt lijkt, de ander een tekening van een
sprookjesachtig landschap omdat je daar nog van alles bij kunt fantaseren en weer een ander kiest voor een getekende Justin Bieber
(“Gewoon, omdat het Justin Bieber is.”).

Na zelf enkele lessen over feedback te hebben gegeven in mijn
LIO-klas, liet ik de leerlingen op elkaars creatieve proces en product
reageren. Wel wilde ik dit hele proces kunnen monitoren om het
zo nodig bij te sturen. Ik besloot daarom Edmodo in te zetten, een
digitale (afgeschermde) omgeving die lijkt op Facebook maar vooral
bedoeld is voor educatieve doeleinden. Wanneer je als leerkracht
een beheerdersaccount aanmaakt, kun je opdrachten en foto’s online zetten maar ook berichten versturen en beheren. Zo kun je de
leerlingen als groep aanspreken, maar ook individueel. Daarnaast
kun je badges (een soort digitale stickers) uitdelen aan leerlingen als
zij bijvoorbeeld een handige tip online gezet hebben.

Het geven van bruikbare feedback vraagt uiteraard ook om communicatieve vaardigheden. Het is vaak makkelijker om te zeggen
dat je iets heel mooi vindt, dan om op een vriendelijke manier aan
te geven dat je nog verbeterpunten hebt ontdekt. Ook het ontvangen van feedback is soms lastig als er een kritische noot tussen
zit, zelfs voor volwassenen. Feedback geven en ontvangen vraagt
daarom om wat oefening en het is goed om daar op de basisschool
al mee te beginnen.
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Natuurlijk was zo’n digitale omgeving bij het eerste gebruik ook
interessant voor chatgesprekken. Nadat het nieuwe eraf was, bleek
Edmodo echter een zeer nuttige aanvulling op de creatieve lessen.
Leerlingen gaven elkaar spontaan tips en lieten hun werk vaker aan
elkaar zien. Bovendien liet het gebruik van een digitale expositieruimte leerlingen nadenken over de manier waarop ze hun werk
wilden fotograferen en presenteren aan anderen. Voor kinderen
die wat minder op de voorgrond traden, bleek Edmodo een goede
gelegenheid om zich op een andere manier te uiten en toch wat
meer van hun werk te delen. Voor andere kinderen was Edmodo
een stimulans om kritischer naar het eigen werk te kijken en het
vervolgens toch nog te verbeteren, voordat het online gedeeld
werd met klasgenoten.

HET EFFECT VAN PEERFEEDBACK
Na een aantal weken wilde ik kijken of de inzet van peerfeedback
een effect had gehad op het creatief zelfbeeld van de leerlingen
uit mijn LIO-klas. Voor veel leerlingen bleek dat het geval te zijn,
maar wel op verschillende manieren. Dankzij de resultaten van het
meetinstrument voor creatief vermogen, mijn eigen observaties en
gesprekken met de kinderen kwam ik tot de ontdekking dat met
name de kinderen die zichzelf niet zo creatief vonden een positiever
creatief zelfbeeld hadden ontwikkeld gedurende de weken dat we
met peerfeedback aan de slag waren gegaan. Voor andere kinderen
gold juist dat ze kritischer waren geworden ten aanzien van hun creatieve werk doordat ze het gingen vergelijken met dat van anderen.
Zij gaven zichzelf weliswaar een lagere score dan voor de inzet van
peerfeedback, maar hadden ook beter nagedacht over die score.
Daarnaast gaven veel kinderen aan dat ze de beeldende opdrachten
beter snapten en beter wisten wat er van hen verwacht werd.

Het bespreken van de gegeven feedback
biedt prachtige mogelijkheden om aan
de woordenschat op het gebied van kunst
en vormgeving te werken.
Niet alleen in de beleving van individuele leerlingen ontdekte ik
positieve veranderingen. Ook de eindproducten leken profijt te hebben gehad van peerfeedback. Bij de eindbeoordeling van de eindproducten lette ik steeds op originaliteit, techniek en de vertaling
van inhoud naar vorm. Op deze drie gebieden leken de leerlingen
te zijn gegroeid, wat voor een aantal kinderen resulteerde in hogere
cijfers dan voor de inzet van peerfeedback. Daarnaast kwamen de
leerlingen op nieuwe ideeën doordat ze het werk van anderen zagen. In mijn beleving werden eindproducten daardoor origineler en
zijn leerlingen bewuster verschillende technieken in gaan zetten.
Met de inzet van peerfeedback en Edmodo kun je van een tekenles
heel eenvoudig een les maken die niet alleen gaat over het wel of
niet kunnen tekenen, maar een beroep doet op veel verschillende
21e-eeuwse vaardigheden. Leerlingen moeten namelijk niet alleen
creatief kunnen denken, ze moeten ook samenwerken, communiceren en kritisch kunnen denken. Daarnaast vraagt het werken met
Edmodo om ICT-vaardigheden, communicatieve vaardigheden en
mediawijsheid. Tenslotte zorgde Edmodo voor een ervaring die in
iedere eeuw van pas komt
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DE LEERKRACHT ALS
SHERLOCK HOLMES
Sherlock Holmes is nog springlevend. Gecreëerd door Conan Doyle in 1881, is
hij bijna anderhalve eeuw later nog steeds interessant als hoofdpersonage in
een serie. Het bijzondere van dit karakter is dat hij op basis van ogenschijnlijk
niets door deducerend te redeneren tot de oplossing van een probleem weet te
komen. Hij gebruikt daarvoor alledaagse voorwerpen die op de plaats van de
misdaad te vinden zijn. Een oude hoed vertelt hem van alles over de eigenaar
ervan: dat die er vroeger financieel goed bij zat, dat zijn vrouw nu bij hem weg
is en dat hij mogelijk aan de drank is. Holmes observeert goed en kan op basis
daarvan conclusies trekken die tot de oplossing van de misdaad leiden. Ondanks
dat Holmes een uitgebreide kennis heeft, vindt hij het belangrijk om kennis te
verzamelen die direct van toepassing is op zijn werk. Hij is er groot voorstander
van om nutteloze dingen weg te laten, om zich te richten op die zaken die echt
van belang zijn.

Hans van Oosterbosch
Hogeschooldocent
Lid van de Kenniskring Leerkracht
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Net als Sherlock wordt de leerkracht dagelijks in de klas geconfronteerd met kleine en grote problemen die om een oplossing vragen.
Een leerling die moeite blijft houden met het leren lezen, een groep
die maar geen groep wil worden, een leerling met het syndroom
van Down. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij dit probleem
herkent en net als Sherlock dit goed weet te analyseren. Op basis
van die analyse moet er een plan van aanpak bedacht worden,
moet er gehandeld worden en de uitkomsten ervan geëvalueerd
om te bezien of het probleem is ‘opgelost’. Waarlijk een proces
dat niet eenvoudig en in een handomdraai uit te voeren is. Wat de
leerkracht dagelijks in zijn klas doet, is het doen van praktijkonderzoek. Vraag je echter aan leerkrachten of ze onderzoek doen, dan
zullen ze vaak negatief antwoorden. Onderzoek doen is voor veel
leerkrachten een aspect van het professioneel handelen dat nog
weinig positieve reacties oproept. Ze zien het doen van onderzoek
nog vaak als het doen van wetenschappelijk onderzoek (Van der
Linden, 2013) en twijfelen aan de bruikbaarheid ervan (Bakx, Bakker & Beijaard, 2014). Daarnaast vinden leerkrachten het doen van
onderzoek moeilijk (Dobber, Akkerman, Verloop & Vermunt, 2012;
Vrijnsen-De Corte, 2012) en hebben ze het idee dat ze hierin niet
voldoende bekwaam zijn (Van der Steen & Peters, 2014) of dat ze
er te weinig scholing in hebben gehad. Ook zijn ze van mening dat
ze niet voldoende gefaciliteerd worden in tijd en ruimte om onderzoek te doen (Kelchtermans & Vanassche, 2010; Van der Steen &
Peters, 2014; Zwart, Smit & Admiraal, 2015).

KENMERKEN VAN PRAKTIJKONDERZOEK
Toch vraagt de dagelijkse praktijk van de leerkracht erom dat hij
deze stelselmatig onderzoekt. Onderzoek doen is namelijk een goed
middel om de kwaliteit van het eigen onderwijs te vergroten, vooral als dit onderzoek gericht is op de vakinhoud, de vakdidactiek of
het leren van de leerlingen (Van Veen, Zwart, Meirink & Verloop,
2010). Het praktisch handelen van de leerkracht staat hierbij centraal
(Bolhuis, 2012). Uitgangspunt is altijd de vraag van de professional
gericht op het verbeteren van de eigen beroepspraktijk (Harinck &
Van Oudheusden, 2011). Het bijzondere van deze vorm van onderzoek is dat het steeds leidt tot actie, zoals het uitproberen van een
bepaalde aanpak bij gedrags- of leerproblemen, het voeren van een
diagnostisch gesprek met een leerling met een stagnatie op het
gebied van rekenen, of het analyseren van toetsresultaten. Allemaal
vormen van praktijkonderzoek. Wil praktijkonderzoek effectief zijn,
dan moet de leerkracht zich opstellen als Sherlock. Dit betekent dat
hij het doen van onderzoek ziet als een gewoonte en niet als een op
zichzelf staande activiteit (Bolhuis, 2012). De leerkracht moet zich net
als Holmes steeds opnieuw vragen stellen, die hij vervolgens beantwoordt door op een onderzoeksmatige wijze te werk te gaan; systematisch dus. Dit vraagt van de leerkracht continu een onderzoekende
houding.

klaslokaal is geen laboratorium, maar een omgeving die bol staat van
niet vooraf controleerbare invloeden. Dat maakt die praktijk complex, maar tegelijkertijd ook uitdagend. Zo’n dynamische en steeds
complexer wordende praktijk roept vragen op waar niet meteen een
antwoord op gevonden kan worden en waar een Sherlock Holmes
niet voor handen is. Om die ingewikkelde werkelijkheid goed te kunnen managen is het van belang dat de leerkracht zelf onderzoekend
handelt. Dat kan hij doen door in zijn dagelijkse handelen onderzoeksgerelateerde activiteiten uit te voeren. Hieronder wordt verstaan
alle onderzoeksmatige activiteiten die gericht zijn op het onderkennen en het formuleren van problemen, het opsporen van mogelijke
oorzaken, het zien van kansen om tot een mogelijke oplossing te
komen, het monitoren tijdens het uitvoeren van de oplossing en het
evalueren van de resultaten (Imants, Van Veen, Pelzer, Nijveldt & Van
der Steen, 2010).

GOED VOORBEREID?
Wat geldt voor de leerkrachten van nu, geldt even goed voor de
leerkrachten van morgen. Ook zij zullen een onderzoekende houding nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de praktijk.
Tevens moeten zij hun praktijk systematisch onderzoeken en onderzoekend handelen. Om de studenten hierop voor te bereiden,
doen zij in het vierde jaar van hun studie een praktijkonderzoek op
de basisschool waar zij lio-stage lopen. Maar is dit voldoende om
nieuwe Sherlocks te creëren?

HET ONDERZOEK
Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, is een onderzoek
gedaan bij vierdejaars studenten, die de vragenlijst ‘Onderzoekend
Handelen’ (Imants et al, 2010) hebben ingevuld. Deze vragenlijst
bevatte 47 stellingen verdeeld over vijf soorten onderzoeksgerelateerde activiteiten, te weten een probleem signaleren, het analyseren ervan, vervolgens een plan bedenken, het uitvoeren ervan om
ten slotte de uitkomst te evalueren.

problematiseren

Ik vertaal problematische situaties in eigen
leervragen.
analyseren
Voordat ik een oplossing bedenk voor een
probleemsituatie ga ik na of ik de probleemsituatie voldoende begrijp.
plannen
Wanneer ik een situatie heb die ik kan verbete-		
ren, ontwikkel ik een plan van aanpak op basis
van een grondige analyse van het probleem.
handelen
Als ik tijdens mijn les merk dat de ideeën die ik 		
van tevoren had niet goed uitvoerbaar zijn, dan 		
		pas ik mijn aanpak aan.
evalueren
Ik evalueer mijn eigen handelen op basis van 		
leerlingresultaten.

ONDERZOEKSGERELATEERDE ACTIVITEITEN
Het onderzoeken van de dagelijkse praktijk door de leerkracht betekent niet dat hij als een wetenschapper te werk moet gaan. Het

Figuur 1. Voorbeelden van stellingen uit de vragenlijst ‘Onderzoekend Handelen’.
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Iedere vraag kon gescoord worden op een vijfpuntschaal waarbij
1 stond voor ‘in het geheel niet op mij van toepassing’ en 5 voor
‘volledig op mij van toepassing’.
Eenzelfde vragenlijst werd aan leerkrachten basisonderwijs voorgelegd. Op deze manier kon bekeken worden of de bijna startbekwame studenten een vergelijkbare score lieten zien op de onderzoeksgerelateerde handelingen als de leerkrachten basisonderwijs.
Aangezien deze vragenlijst zes jaar geleden voor de eerste keer
werd gebruikt bij een onderzoek onder leerkrachten basisonderwijs,
lag er daar ook mooi vergelijkingsmateriaal (Imants et al, 2010).

RESULTATEN
Wat uit het onderzoek naar voren komt, is dat de leerkrachten van
nu op alle vijf de onderzoeksgerelateerde activiteiten (Problematiseren, Analyseren, Plannen, Handelen en Evalueren) beter scoren
dan de vierdejaars studenten. In vergelijking met de leerkrachten
van zes jaar geleden scoren de huidige leerkrachten op alle vijf de
soorten activiteiten beter. Het mooie is dat de vierdejaars studenten op drie van de vijf (Problematiseren, Analyseren en Evalueren)
een gelijke score laten zien en op twee onderdelen (Plannen en
Handelen) een iets betere score. Wat opvallend is, is dat bij alle drie
de groepen (vierdejaars studenten, huidige leerkrachten en leerkrachten zes jaar geleden) ‘Plannen’ het laagst scoort en ‘Handelen’
het hoogst. Nu is het niet zo verrassend dat ‘Handelen’ het hoogst
scoort, omdat het vak van leerkracht voor het grootste gedeelte
een doe-activiteit is. Maar dat Plannen het laagst scoort, is wel bijzonder. Wil het Handelen effectief zijn, dan is een goede planning
vooraf belangrijk. Waar ligt dan de oorzaak voor die lagere score?
Tabel 1.Vergelijking tussen de gemiddelden van de studenten (n = 52), leerkrachten
van nu (n = 165) en leerkrachten zes jaar geleden (n = 177) op de vragenlijst Onderzoekend Handelen

Onderzoeksgerelateerde
activiteiten

Gemiddelden
studenten

Gemiddelden
leerkrachten
van nu

Gemiddelden
leerkrachten
zes jaar geleden

Problematiseren
Analyseren
Plannen
Handelen
Evalueren

3,8
3,8
3,6
4,1
3,9

3,9
4,0
3,7
4,3
4,1

3,8
3,8
3,5
4,0
3,9

WAT ZEGT DIT NU?
Om daarop antwoord te kunnen geven en om ook inhoudelijk de
resultaten beter te kunnen vergelijken, is er naar de stellingen gekeken die bij de vijf schalen horen. Hoe scoren vierdejaars studenten
en leerkrachten van nu daar op? Om bij ‘Plannen’ stil te blijven
staan, dan blijkt dat leerkrachten nog wel een positief beeld van
zichzelf hebben als het gaat om het bedenken van een plan van
aanpak op het moment dat men een verbetering ziet voor een ge-

20

ontwerpen, onderzoeken, onderwijzen

signaleerd probleem. Echter dit gebeurt niet op basis van een grondige analyse van het probleem of op basis van relevante onderwijskundige, pedagogische en didactische inzichten. Dit geldt ook voor
studenten. Wil de aanpak effectief zijn, dan is een goede analyse
van het probleem en een aanpak gebaseerd op onderwijskundige,
pedagogische en didactische inzichten wel noodzakelijk. Kijken we
naar ‘Analyseren’ dan laten de leerkrachten een positief beeld van
zichzelf zien. Ze gaan na of ze een probleemsituatie goed begrijpen, ze raadplegen daarbij collega’s, ze bekijken of ze al eerder zo’n
situatie zijn tegengekomen, ze benaderen het probleem ook vanuit
meerdere perspectieven en maken gebruik van de leerprestaties
van hun leerlingen. Wat zowel leerkrachten als studenten minder
doen, is hierbij gebruik maken van vakliteratuur en resultaten uit
wetenschappelijk onderzoek. Op dit terrein zijn de leerkrachten en
de studenten nog geen Sherlock Holmes, die kennis wil verzamelen
die nodig is om het probleem (de misdaad) op te lossen.

AANDACHTSPUNTEN VOOR OPLEIDING
EN MENTOREN
Wat voor de opleiding van belang is, is de constatering dat studenten minder gebruik maken van leerlingresultaten dan leerkrachten
doen. Enerzijds is dit begrijpelijk, omdat leerkrachten de laatste
jaren in het kader van opbrengstgericht werken hier continu op
gewezen zijn. Anderzijds zouden ook studenten van het belang
van een goede data-analyse doordrongen moeten zijn. Hier ligt
een taak voor de opleiding door hier binnen het curriculum meer
aandacht aan te besteden. Daarnaast kunnen studenten ook veel
leren van de mentoren die hen begeleiden. Door samen met de
studenten te kijken naar de leerlingresultaten en hen te laten ontdekken welke waardevolle informatie dit op kan leveren, kunnen
zij studenten met het gebruikmaken van leerresultaten vertrouwd
maken. Waar kunnen mentoren van studenten iets leren? Op items
die refereren aan het stellen van persoonlijke leervragen en het
benoemen van aspecten die verbeterd kunnen worden, scoren de
studenten beduidend hoger dan de leerkrachten. Maar voor zowel
leerkrachten als studenten geldt, dat het stellen van persoonlijke
leervragen niet betekent dat vaste routines en vanzelfsprekendheden op de werkvloer ter discussie worden gesteld. Wil de school
een lerende organisatie zijn, dan is een kritische houding wel noodzakelijk. Dit houdt in het continu bespreken van het curriculum,
de instructie en de ontwikkeling van de leerlingen (Vescio, Ross &
Adams, 2008).

SAMEN PROFESSIONEEL LEREN
Een schoolomgeving als een professionele leergemeenschap (PLG)
kenmerkt zich door een cultuur waarin leren centraal staat en
waarbinnen open gecommuniceerd wordt. Fouten maken mag. Dit
hoort bij het leerproces. Wat binnen een PLG belangrijk is, is dat
leerkrachten samen kritisch kijken naar en verantwoording afleggen
over hun handelen (Diepstraten, Wassink, Stijnen, Martens & Claessen, 2011). Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik maken van
collega’s als critical friend meer gebeurt bij Analyseren, Plannen en
Evalueren, dan bij Problematiseren en Handelen. Studenten scoor-

den over het algemeen op stellingen als ‘Ik praat met collega’s over
hun veronderstellingen over goed onderwijs’, ‘Ik maak gebruik van
informatie van collega’s om mijn onderwijs te verbeteren’ of ‘Het
lukt mij om in gesprekken met collega’s besluiten die ik neem in de
les te onderbouwen’ lager dan de leerkrachten. Dit is te begrijpen,
als we de positie van de student in ogenschouw nemen. Hij komt
als nieuwkomer in een bestaande organisatie en moet hierbinnen
zijn weg in een korte tijd zien te vinden. Daarnaast blijft hij altijd
in een afhankelijkheidspositie zitten, omdat hij binnen deze organisatie ook beoordeeld wordt. Toch betekent dit niet, dat we deze
mindere score moeten accepteren. Het vraagt van de opleiding dat
we de student attent maken op zijn rol als teamlid tijdens de stage
en het vraagt van het werkveld de bereidheid om de student in een
positie te plaatsen dat hij als teamlid kan functioneren.

WAARDOOR WORDEN DE VERSCHILLEN
VEROORZAAKT?
Dat er verschillen tussen vierdejaars studenten en leerkrachten basisonderwijs zijn, was te verwachten. De vraag is echter waardoor
dit verschil wordt veroorzaakt. In het uitgevoerde onderzoek zijn
drie mogelijke oorzaken onderzocht (Van Oosterbosch, 2017). Allereerst is er gekeken of de verschillen verklaard kunnen worden
door toename in ervaring. Je zou mogen verwachten dat, omdat
studenten aan het begin van hun carrière staan, zij een mindere
score laten zien dan leerkrachten die al heel wat ervaring hebben.
Om na te gaan of ervaring een rol speelt, zijn de uitkomsten van
de studenten vergeleken met de uitkomsten van leerkrachten die
een tot vijf jaar ervaring hebben en leerkrachten die meer dan vijf
jaar ervaring hebben. Hoewel voor Analyseren en Evalueren er een
significant verschil gevonden werd, was dit verschil zeer klein. Voor
Problematiseren, Plannen en Handelen werd zelfs geen significant
verschil gevonden. Het lijkt er daarom op dat ervaring geen bepalende factor is die de verschillen tussen de groepen veroorzaakt.
Veel leerkrachten basisonderwijs zijn tegenwoordig in het bezit
van een master of volgen een masteropleiding. Is dat wellicht een
verklaring voor de mogelijke verschillen? Zo ja, dan moet er ook
een aantoonbaar verschil gevonden worden in de scores van de
leerkrachten met en leerkrachten zonder een master. Dit is echter
voor geen van de vijf onderzoeksgerelateerde activiteiten het geval.
Het bezitten van een master betekent dus niet automatisch dat
deze leerkracht in de klas meer onderzoeksmatig te werk gaat. Wel
bleken de leerkrachten met een master meer gebruik te maken van
vakliteratuur en resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
Samen professioneel leren is belangrijk voor een onderzoekende
omgeving. Daarom is er ook naar gekeken of het lid zijn van een
PLG van invloed was op de scores op de onderzoeksgerelateerde
activiteiten. Om dit te kunnen onderzoeken, werd aan leerkrachten
gevraagd een tweede vragenlijst in te vullen, namelijk de verkorte
vragenlijst Professionele Leergemeenschappen (Verbiest, 2015).
Deze vragenlijst bevatte 22 stellingen die op een vierpuntschaal
beantwoord konden worden. 1 stond voor ‘sterk mee oneens’
en 4 voor ‘sterk mee eens’: Uit het onderzoek komt naar voren

dat het deel uitmaken van een PLG wel van invloed lijkt te zijn op
het ontstaan van de verschillen. Als er sprake is van een PLG dan
lijken leerkrachten meer geneigd om ‘Handelen’ en ‘Evalueren’
onderzoeksmatig aan te pakken. Dat is voor ‘Problematiseren’,
‘Analyseren’ en ‘Plannen’ iets minder. De verschillen voor de vijf
soorten onderzoeksgerelateerde activiteiten zijn significant (Van
Oosterbosch, 2017). Als het lid zijn van een PLG van invloed is op
de scores op onderzoeksgerelateerde activiteiten dan is het voor
de toekomst des te belangrijker dat de student tijdens zijn stageperiode een volwaardig lid is van het schoolteam. Dat betekent dat
de student meegenomen wordt in de visie van de school en dat hij
ook medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het leren van de
leerlingen. Maar vooral dat er samen met de student geleerd wordt:
mentor en student, IB-er en student, parallel-collega en student,
directie en student doen samen onderzoek naar verbetering van het
onderwijs. Dat zou idealiter een win-winsituatie opleveren voor de
student, de leerkracht en de school zelf. Op die manier creëren we
de toekomstige Sherlock Holmes.
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Ik heb een onderwijsvraag.
Zou het antwoord al op
Kennisrotonde.nl staan?

Kan je tweelingen beter
samen of apart plaatsen? »1
Kunnen dramalessen
helpen om de sfeer in de
groep te verbeteren? »3

Wat is het effect van
vroege doorstroom van
kleuters naar groep 3? »2
Wat zijn de voor- en nadelen
van vakspecialisatie in het PO? »4

Kijk op de website van de Kennisrotonde voor meer antwoorden op onderwijsvragen
De Kennisrotonde is méér dan alleen een online loket voor vragen uit en over het onderwijs.
De antwoorden geformuleerd op basis van actueel onderzoek helpen leerkrachten bij het
maken van keuzes. Kijk dus ook eens op onze website, www.kennisrotonde.nl !

1

Niet-gescheiden tweelingen ontwikkelen zich in de
eerste schooljaren gemiddeld
genomen beter dan gescheiden tweelingen. Het is om die
reden niet raadzaam tweelingen al vanaf het begin van de
basisschool principieel in gescheiden groepen te plaatsen.

2

Versneld doorstromen
hee�t gemiddeld genomen
een negatief e�fect voor de
korte termijn. Echter, later in
de schoolloopbaan (in groep
6 en 8) verdwijnt dit verschil.

3

Ja, leerlingen ontwikkelen door dramalessen betere
sociale relaties. Tijdens deze
lessen werken leerlingen over
het algemeen veel samen, wat
positief is voor de onderlinge
relaties, hun sociale vaardigheden en het begrijpen van
andere perspectieven.

4

De voordelen van vakspecialisatie zijn dat leraren
worden ingezet op hun sterkte
en leerlingen beter worden
voorbereid op het voortgezet
onderwijs. De belangrijkste
nadelen zijn minder continuïteit in de pedagogischdidactische aanpak van
individuele leerlingen en dat
specialisatie in de lerarenopleidingen vaak nog weinig
vorm krijgt.

De Kennisrotonde is een initiatief van het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie.
Het online loket voor vragen uit en over het onderwijs is ondergebracht bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

22

ontwerpen, onderzoeken, onderwijzen

ONDERZOEKT EER GIJ ONTWERPT!
Met een frons laat ze haar hand over de
voegen glijden. Zwarte, beschimmelde
voegen. De tegels klinken hol als ze er
op tikt. En als zelfs HG niet meer doet
wat het belooft, nou, dan heeft ze inderdaad een probleem. Terwijl het water op haar hoofd klettert, denkt ze aan
de andere kant van de muur, waar het
behang opbolt. Aan de kraan die lekt,
zelfs als hij vast is dichtgedraaid. Dat
hij lelijk is, versleten en oud deert haar
niet, maar schimmels en vocht in de
badkamer, nee, dat kan echt niet langer.
Ze heeft een nieuwe badkamer nodig.
Ideeën heeft ze genoeg, ze kijkt immers
altijd naar Eigen huis en tuin. Grijs en wit,
en hout. Op naar de badkamerwinkel, ontwerpschets in de hand. Een verkoper krijgt
haar in de smiezen. Wat ze zoekt? Een volledige badkamer: sanitair, tegels, alles erop en
eraan. Al gauw loodst de man haar naar een
rijtje totaalopstellingen, de ene met bad, de
ander met douche. Ze moet wel snel beslissen: de aanbieding is nog maar een paar
dagen geldig! Ze mixt de componenten tot
ze naar haar wens zijn en staat twee uurtjes
later opgewonden buiten. Heeft ze nou echt
een badkamer gekocht? Thuis holt ze de
trap op en staart naar de vertrouwde indeling, probeert er dwars doorheen te kijken.
Het blijkt nog niet gemakkelijk om alles in

het kleine hok te proppen. Wat in de winkel
prima leek te passen, is in werkelijkheid te
groot. De douchedeur moet immers open
kunnen. En je kunt moeilijk met je benen in
je nek op de pot gaan zitten. Knieën hebben
ook rechten! Met een kleine aanpassing van
het ontwerp lukt het net.
Haar aannemer is een echte vakman, die
fluitend aan de slag gaat. De muur blijkt
inderdaad drijfnat te zijn. Dagen worden
weken. Naarmate de badkamer meer vorm
krijgt, verandert het magazijn beneden weer
langzaam in een woonkamer. Ze maakt beslissingen waar ze nog nooit bij heeft stilgestaan, nog niet eerder over heeft nagedacht.
Opstaand randje rond de douche, voegen,
hoekprofielen? Welke kleur tegels op welke
muur. Positie van de tegels? Er blijkt veel
meer aan vast te zitten dan ze ooit vermoed
heeft. Dan een tegenslag. De doos van de
douchewand bevat slechts één paneel, dat
bovendien veel te groot is. En waar is haar
deur? Een telefoontje brengt duidelijkheid,
maar nog geen verlossing.
“Je hebt toch een inloopdouche besteld?”
“Klopt, maar de deur ontbreekt!”
“Een inloopdouche heeft geen deur, daarom
heet het een inloopdouche.”
Juist ja. Gelukkig kan de glazen wand nog
worden omgeruild, al stijgen de kosten.

Na een maand is haar douchekamer klaar.
Tegels strak tegen de muur, douchecabine
streeploos glanzend. Haar opgeheven gezicht wordt dit maal begroet door een warme regenbui. Wat een genot!
Een tijdje later is ze terug in de winkel.
Terwijl haar vriend zich laat voorlichten over
een fonteintje, drentelt ze naar de plek waar
haar showbadkamer heeft gestaan. Verbluft
knippert ze met haar ogen. De aanbieding
geldt nog steeds! De smiechten hebben een
verkooptruc toegepast en ze is er met twee
voeten ingetrapt. Verontwaardiging kleurt
haar wangen en blind loopt ze een trap op,
naar boven, waar ze nog nooit geweest is.
Ze dwaalt steeds verder en ontdekt dan een
prachtige ouderwetse wasbak. Als vastgenageld blijft ze staan. Had ze dit maar eerder
gezien! Had ze maar...
Resoluut daalt ze de trap weer af, de nieuwe
verleiding uit haar hoofd zettend. Volgende
keer bereidt ze zich beter voor, zal ze de mogelijkheden beter onderzoeken. Maar voor
nu gaat ze genieten van haar gloednieuwe
moderne badkamerontwerp. Met toegevoegde ouderwetse accenten.

Opgetekend door Marion Driessen
doldriest.com
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Theo Pullens
Hogeschoolhoofddocent en Senior Onderzoeker
Lid van de Kenniskring Leerkracht

SAMEN WERKEN
AAN ONDERZOEK:
DAT LOONT
In de afgelopen jaren hebben leerkrachten, docenten en
studenten samen onderzoek verricht met de ambitie om door
middel van praktijkonderzoek het onderwijs te verbeteren.
Tegelijkertijd is samengewerkt aan het ontwikkelen van een
onderzoekende houding, waarbij iedereen op kritische
wijze naar zijn eigen onderwijs heeft gekeken. Jaren geleden is
deze samenwerking gestart als ‘academische opleidingsschool’
(AOS). Inmiddels is deze benaming omgedoopt tot
‘academische onderzoekswerkplaats’ (AOWP).

KORTE TERUGBLIK
Ruim zes jaar geleden is het initiatief genomen om te komen tot de
vorming van een academische opleidingsschool, kortweg de AOS.
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Destijds was dat een logisch vervolg op de doorontwikkeling van de
keurmerk opleidingsscholen. Na zorgvuldige voorbereidingen is
besloten om samen met basisschool De Zandberg (INOS, Breda)
een pilot te starten. De ambities die destijds geformuleerd werden,
hadden te maken met het doen van praktijkonderzoek, waarbij
leerkrachten onderzoek verrichten naar de eigen praktijk van alledag. Uitgangspunt was dat leerkrachten in de basisschoolpraktijk
goed op de hoogte moeten zijn van visies en theorieën over leren en
leerprocessen. Maar in het werk van alledag lijkt theoretische kennis
soms naar de achtergrond te verdwijnen, zeker als een methode
een nauwkeurige leerroute uitstippelt en het denkwerk uit handen
neemt van de leerkracht. Volgens Leeman en Wardekker (2010) kan
het doen van onderzoek naar de eigen lespraktijk een belangrijke

rol spelen bij het bevorderen van de pedagogische kwaliteit van
leerkrachten en is het een belangrijk middel voor het verbeteren
van opbrengstgericht werken. Dat heeft in belangrijke mate te
maken met het feit dat leerkrachten zich bewuster zijn van doelen
en effecten van hun handelen, meer gebruik maken van kennis van
anderen en met meer inzicht kunnen handelen (Bolhuis, 2012).
Bij de start van de AOS werd het praktijkonderzoek gezien als een
krachtige hefboom om theoretische inzichten en het werk van de
leerkracht met elkaar te verbinden. Het doel was ook om leerkrachten inzicht te geven in de achtergronden van praktijkproblemen en
de eigen handelingsverlegenheid. De analyse van achterliggende
oorzaken van problemen vormde een opmaat om te zoeken naar
oplossingen waarmee ze die praktijk konden verbeteren. Deze gedachten werden enerzijds ingegeven door de behoefte om te komen tot schoolontwikkeling en anderzijds bleek het een uitstekend
middel tot professionalisering van individuele leerkrachten. Op basisschool De Zandberg hebben deze ambitieuze doelen uiteindelijk
geleid tot een overlegstructuur en een samenwerkcultuur waarbij
onderzoek een hoofdrol speelt. In die zin zou gesteld kunnen worden dat op De Zandberg inmiddels sprake is van een onderzoekscultuur (zie ook: Ros & Keuvelaar – van den Bergh, 2016). Immers,
het doen van praktijkonderzoek behoort tot de dagelijkse bezigheden van de leerkracht.

VERBREDING
In 2010 waren het alleen de leerkrachten van die ene vooruitstrevende school die de eerste stappen gezet hebben in het uitvoeren
van praktijkonderzoek onder leiding van de lector en een onderzoeksdocent van de pabo. Gaandeweg groeide het besef dat het
nodig was om deze werkwijze te verbreden. In de jaren daarna is
die verbreding onder leiding van het nieuwe lectoraat Leerkracht
op verschillende fronten vormgegeven. De projectgroep die rond de
academische opleidingsschool (AOS) was geformeerd formuleerde
de behoefte om meer keurmerkpartners van de pabo bij dit project
te betrekken. Enerzijds was er de behoefte om meer leerkrachten
van deze basisscholen te scholen, anderzijds waren er meer schoolbesturen die interesse hadden om op deze wijze hun leerkrachten
te professionaliseren. Niet lang daarna traden ook de keurmerkpartners van de Lowys Porquinstichting (Bergen op Zoom) en KPO
(Roosendaal) toe.

maar ook onderzoek naar verschillende kwesties kwamen voor in
de samenwerking. In elk geval deelden ze dezelfde - soms complexe - stappen die gezet moesten worden om te komen tot een
onderwijsontwerp dat op effectiviteit onderzocht kon worden. Als
derde onderdeel van de verbreding mag de kennisdeling zeker niet
vergeten worden. Collega’s van basisscholen kregen bijvoorbeeld
ruimte om tijdens studiedagen van de eigen stichting hun onderzoeksresultaten te delen met collega’s. Daarnaast zagen de eerste
voorzichtige publicaties het levenslicht in stichtingsbrede personeelsmagazines.

Als partners in crime trokken de onderzoekende mentor en de onderzoekende
LIO-student samen op.
Er waren ook scholen die zich eerst goed wilden oriënteren op het
onderzoek in de eigen school. Zo is in het verleden gebeurd dat een
delegatie van basisschool De Toermalijn uit Halsteren (Lowys Porquinstichting) op bezoek kwam bij de AOS van het eerste uur,
basisschool De Zandberg in Breda (INOS). De benaming ‘academisch’ zorgde destijds wel voor verkeerde verwachtingen. Enkele
collega’s uit Halsteren waren in de veronderstelling om een basisschool te treffen waar het ‘academische’ karakter in werkelijkheid
te zien was: misschien dachten ze wel een laboratiumomgeving aan
te treffen waar leerlingen en leerkrachten allerlei spannende natuurkundige proefjes deden en waar jonge kinderen opgeleid werden tot kleine onderzoekers. Niets was minder waar: De Zandberg
was een ‘normale’ basisschool met ‘normale’ kinderen en ‘normale’
leerkrachten waar ook gewoon taal, rekenen en schrijfles werd gegeven. Een gesprek met de kartrekker, Marijke Cantrijn, maakte al
snel duidelijk hoe het ‘academische’ karakter geïnterpreteerd moest
worden: leerkrachten en studenten waren samen met pabodocenten bezig om onderzoek te doen naar alledaagse onderwijsproblemen. Natuurlijk werden de werkzaamheden in en de resultaten van
de academische opleidingsschool met argusogen gevolgd door de
accreditatiecommissie. Met name de collega’s van de basisscholen
hebben destijds indruk gemaakt op deze commissie.

Maar er was nog een andere behoefte tot verbreding. Immers, niet
alleen zittende leerkrachten kregen de gelegenheid om praktijkonderzoek te doen, ook LIO-studenten waren in het laatste jaar van
hun opleiding bezig met het doen van praktijkonderzoek op basis van een zogenaamde schoolontwikkelingsvraag die de eigen
opleidingsschool geformuleerd had. De samenwerking tussen de
leerkrachten van de basisschool en studenten was daarmee vanzelfsprekend. In deze samenwerking ontstond ook de behoefte
bij zittende leraren om handvatten aangereikt te krijgen om hun
eigen LIO-studenten te ondersteunen bij het doen van onderzoek
in het kader van hun afstudeeronderzoek. Als partners in crime
trokken de onderzoekende mentor en de onderzoekende LIO-student samen op. Soms was dat met een zelfde onderzoeksthema,
Leerkracht
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ONDERZOEKSWERKPLAATS
Inmiddels zijn we weer een paar jaar verder en zien we dat het
gedachtegoed van de academische opleidingsschool zich verder
verspreid heeft. Begonnen we zes jaar geleden nog met één school,
momenteel zijn er zeven scholen betrokken bij wat momenteel de
academische onderzoekswerkplaats is gaan heten. De projectgroep
die bestaat uit de lector, de asscoiate lector, een pabodocent en
drie vertegenwoordigers van de keurmerkscholen heeft gemeend
om de naam de te wijzigen. Immers: het is een verkeerd beeld om
te denken dat we de ambitie hebben om basisscholen uit te laten
groeien tot kleine universiteiten. In de onderzoekswerkplaats hebben we de ambitie om zowel te werken aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten, van studenten en van pabodocenten en
tegelijkertijd is iedereen actief gericht op de schoolontwikkeling. In
die zin zijn de resultaten van het onderzoek naar de waarde van de
academische opleidingsschool (Timmermans, Ros & Van der Steen,
2016) heel herkenbaar. Uit de bijdragen van Mieke Schipper (LPS,
De Toermalijn), Karin Dekkers (KPO, Klaverweide) en Marijke Cantrijn (INOS, De Zandberg) elders in dit magazine, wordt duidelijk dat
elke bestuur en elke school een andere onderzoekscultuur hebben,
passend bij de uitgangspunten van het eigen bestuur en passend bij
de unieke cultuur van de eigen school.

WERKWIJZE
Het uitgangspunt in alle onderzoeken binnen de onderwerkplaats
is dat er geen genoegen genomen wordt met kortetermijnoplossingen voor problemen die in de klas gesignaleerd worden. Juist
de goede voorbereiding van het uitvoeren van een oplossing is
belangrijker dan de oplossing zelf. Nog te vaak laten we ons in het
onderwijs leiden door ad hoc oplossingen. In de praktijk blijken die
op korte termijn wel enige soelaas te bieden maar op de langere
termijn zijn ze helaas niet houdbaar. De onderzoekscyclus zoals die

door Van der Donk en Lanen (2016) wordt voorgesteld is een prima
uitgangspunt om achtereenvolgens de goede onderzoeksstappen
te zetten. Een degelijke analyse van het probleem, waarbij de
‘waarom’-vraag steeds op de voorgrond staat en het verzamelen en
verwerken van achtergrondinformatie over het thema kosten misschien relatief veel tijd, maar zo dragen wel bij aan de maken van
een ontwerp dat goed doordacht en vernieuwend is.

ONTWERPEN
Een logische vervolgstap na alle voorbereidingen is het creëren van
een goed doordacht onderwijsontwerp. Onstenk en Ros (2016)
schetsen enkele voordelen om in de onderzoekscyclus zelf een
ontwerp te maken:
• er is sprake van een bijdetijds curriculum van de basisschool;
• de focus van het (her-)ontwerp ligt op het leerkrachtgedrag dat
op een onderzoeksmatige wijze wordt benaderd: door een goede
onderbouwing of een doordenking op welke wijze effecten 		
worden gemeten zorgt de leerkracht voor een krachtig ontwerp;
• doordat een gedeelte (of liever nog: het gehele team) betrokken
is bij het ontwerp wordt daarmee het draagvlak gecreëerd.
Als we deze voordelen goed beschouwen, dan kunnen we daarin
de chronologie herkennen die ook in de academische onderzoekswerkplaats gehanteerd wordt. In het vooronderzoek worden problemen herkend en geanalyseerd. Er wordt een doel bepaald en er
is een eerste verkenning wat er allemaal nodig om verbeteringen
aan te brengen in de geconstateerde knelpunten. In de ontwerpfase wordt de interventie zo concreet mogelijk uitgewerkt, waarbij
zowel het leerling- als het leerkrachtperspectief beschreven worden.
In de uitvoerings-en evaluatiefase wordt op systematische wijze
nagegaan welke effecten het uitgevoerd ontwerp heeft op het leerkracht- en leerlinggedrag. Op basis van deze uitkomsten kan het

Onderzoek	
  in	
  eigen	
  praktijk	
  
	
  
Diverse	
  onderzoeken	
  

Samen	
  
onderzoeken,	
  leren	
  
en	
  ontwikkelen	
  
	
  
Praktijkprobleem,	
  
handelingsverlegenheid,	
  
individuele	
  leerwens	
  

ONDERZOEKENDE	
  LERAREN:	
  Verdiepende	
  en	
  Verbrede	
  professionalisering	
  	
  	
  
Middel: 1.	
  Input	
  vanuit	
  Onderzoeker:	
   onderzoekscyclus
2.	
  Feedback	
  op	
  (tussen)producten
3.	
  Intervisie

Figuur 1: Werkwijze binnen de academische onderwijswerkplaats
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ontwerp eventueel bijgesteld worden (figuur 1). Ten slotte wijzen
Onstenk en Ros (2016) erop dat het ontwerp kwalitatief versterkt
wordt als er naast de inhoud en vormgeving ook substantiële aandacht is voor de concrete uitvoerbaarheid.

ONDERZOEKENDE HOUDING
De hierboven beschreven werkwijze is niet een eendagsvlieg maar
leidt bij leerkrachten tot een zogenaamde onderzoekende houding.
Het is niet alleen de ambitie van de pabo om studenten af te leveren met een dergelijke houding, maar ook voor de leerkracht die
al een of meer jaren ervaring heeft in het primair onderwijs is de
onderzoekende houding van grote waarde (Van den Herik & Schuitema, 2016). De Amerikaanse hoogleraar Nancy Fichtman Dana
verhaalt hoe ze in het begin van haar onderwijscarrière gefrustreerd
raakte door het papierwerk waartoe ze door anderen gedwongen
werd om steeds maar verantwoording af te leggen (Dana, 2015).
Dat leidde haar af van de kern van het leraarschap: hulp en ondersteuning bieden bij de leerbehoeften van elk kind. Ze pleit ervoor
dat elke leerkracht zijn dagelijkse werkzaamheden uitvoert met
een onderzoekende houding. En dat doet hij of zij niet alleen om
het onderwijs te verbeteren, maar ook om zelf gemotiveerd te blijven. Dana maakt zich sterk door in alle lessen data te verzamelen
om de effectiviteit het onderwijzen en het leren van kinderen te
evalueren. Dat kan door reflecties, observaties, video-opnames,
kwaliteitsmetingen van de het werk van leerlingen, feedback van
anderen, literatuur, weblogs etc. Dat maakt dat je kritisch wordt op
vanzelfsprekendheden, het zorgt er tevens voor dat je gaandeweg

op zoek gaat naar langetermijnoplossingen, Zo sta je jezelf toe om
nieuwe inzichten uit te proberen en te meten of er effecten te bespeuren zijn. Volgens Van den Herik en Schuitema (2015) zie je dat
leerkrachten met een onderzoekende houding opmerkzaam zijn,
nieuwsgierig maar ook bedachtzaam zijn en ten slotte kritisch zijn
op hun eigen werk en dat van anderen. Dat is het perspectief dat
we in de AOWP steeds voor ogen hebben. Op die manier durven
we het onderwijs van de 21e eeuw met vertrouwen tegemoet te
treden.
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LOWYSPORQUIN.NL

“eenheid in
verscheidenheid”
De Lowys Porquinstichting verzorgt onderwijs
en kinderopvang op 31 scholen in de gemeenten
Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht.
Wij spelen in op het veranderende leren van leerlingen en leerkrachten
om het onderwijsaanbod goed af te stemmen op de toekomst.
Door divergerende strategieën toe te passen, stimuleren wij talentontwikkeling met onderzoekend en ontwerpend leren! Samen staan
we sterk en hebben we méér in huis: bezieling, goede faciliteiten,
moderne hulpmiddelen en specialistische kennis.
Uitgangspunt is het lerende kind binnen een sociaal, veilige omgeving.

Meer informatie:
www.lowysporquin.nl
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Basisschool De Toermalijn, Halsteren

“ONDERZOEK DOE JE
ER NIET ZOMAAR EVEN BIJ”
Basisschool De Toermalijn uit Halsteren
heeft een toekomstgerichte visie op
onderwijs: ‘kinderen, ouders en leraren
op de Toermalijn bereiden zich voor
op het leven in de 21e eeuw’. Directeur
Mieke Schipper legt uit waarom deelname aan de Academische Opleidingswerkplaats (AOWP) zo goed aansluit
bij deze zienswijze.

KORTE TERUGBLIK
“Wij zijn twee jaar geleden gestart met de
AOWP”, aldus Schipper,“ om verschillende
redenen. Ten eerste omdat we hiermee
kansen zagen voor leerkrachten op onze
school die een Master hebben gevolgd. In
hun opleiding was er veel aandacht voor
onderzoek, in hun functie als leerkracht was
dat ineens over en misten ze die uitdaging.
Een tweede reden heeft te maken met onze
visie. De Toermalijn wil een onderzoekende houding stimuleren bij haar leerlingen,
dan zal je als leerkracht moeten weten wat
onderzoek behelst. Je moet weten waar je
over praat. Ten slotte is er nog de invloed
van de Lowys Porquin Stichting, een van
de drie grote samenwerkingspartners van
Avans. Zij kennen ons als een school die
goed is in het opleiden van studenten en
hebben ons gevraagd of we op dat vlak
niet een verdiepingsslag wilden maken. Nou
graag! Ook al omdat we ons realiseerden
dat we hierdoor meerwaarde kunnen geven
aan de (LIO)-studenten die bij ons stage
lopen en onderzoek uitvoeren. Deelname
aan de Onderzoekswerkplaats betekent een
kwaliteitsverbetering van de stage, omdat
we nu veel meer betrokken zijn bij het onderzoek van de student en ook op dat vlak
een bijdrage kunnen leveren.”

GELD VOLGT ONDERWIJS

VISIE ALS KAPSTOK

De argumenten om mee te doen zijn voor
ons helder. De uitvoering is een tweede.
“Een kwestie van keuzes maken”, zegt
Schipper. “Je moet faciliteren. Leerkrachten
hebben een gigantisch drukke baan. We
vragen van een leerkracht dat hij kinderen
sociaal-emotioneel in beeld heeft, dat hij
alle oudercontacten onderhoudt, zijn papieren op orde heeft. En oh ja, dat hij ook
nog doordacht lesgeeft... Dat is een volle
week. Onderzoek doen kost tijd, dat weet
ik uit ervaring. Je doet het er niet zomaar
even bij, dus moet je het faciliteren. Als die
mindset er is, binnen alle bestuurlijke lagen,
dan kun je het gaan hebben over geld.
Want: geld volgt onderwijs, niet andersom.
Onderwijs staat altijd voorop. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een aanpak
waarbij leerkrachten die deelnemen aan
onderzoek op de dagen dat ze daarmee
bezig zijn geen klas hebben; een vervanger
neemt dan de lessen over. Het is een keuze.
Ik kan ervoor kiezen om leerkrachten deel
te laten nemen aan een cursus – en die
cursussen kosten heel veel geld en tijd – of
ik laat ze deelnemen aan de Academische
Onderzoekswerkplaats en die is gratis; het
enige wat ik betaal zijn de vervangingen.”

Hoe zit het met de leerkrachten zelf? Is onderzoek voor hen eigenlijk wel een thema?
Of is het eerder een onderwerp dat topdown wordt ingebracht? “Nee, dat laatste
zeker niet”, reageert Schipper. “In deze
school komt veel van onderaf. Leerkrachten
ontwikkelen veel zelf, hebben veel inspraak
en ik probeer zo goed mogelijk te luisteren.
En dan hoor je bijvoorbeeld dat leerkrachten met dit thema worstelen: ‘hoe kan ik
kinderen iets leren over onderzoek doen,
als ik zelf niet eens weet hoe dat moet?’
Natuurlijk kun je niet elk signaal omzetten
in een project en van elke vraag werk maken. Maar ‘het aanleren van een onderzoekende houding’ is een speerpunt binnen
de visie van de school en die visie is heilig,
dus zo’n onderwerp pakken we op.” Zo is
binnen de Toermalijn de afspraak dat elke
mentor die met een LIO-student werkt, ook
zelf onderzoek gaat doen. “Het liefst binnen hetzelfde onderwerp als de student”,
aldus Schipper, “zodat ze – in elk geval op
het gebied van de literatuurstudie – van
elkaar kunnen leren.” Naast de mentor en
de student sluiten nog twee andere leerkrachten aan, collega’s die interesse hebben
in het betreffende onderzoeksonderwerp.
“Aan het begin van het jaar hebben we alle
leerkrachten gevraagd om een (algemene)
onderzoeksvraag in te leveren. Heel simpel:
wat zou je wel eens onderzocht willen
hebben?’ Door het clusteren van die reacties, kom je tot drie of vier thema’s en die
vormen voor ons een mooi uitgangspunt
voor de gesprekken met LIO-studenten, om
zo samen te komen tot een geschikt onderzoeksonderwerp. Ook dit gaat dus weer in
overleg en is van onderaf ontstaan.”

“Kinderen, ouders en
leerkrachten op de Toermalijn
bereiden zich voor
op het leven in
de 21e eeuw”
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VOORBEELDEN VAN ONDERZOEK
Het afgelopen jaar zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd op de Toermalijn.
Schipper noemt het onderzoek naar nieuwe leerstrategieën die moeten leiden tot
betere resultaten bij begrijpend lezen in de
bovenbouw. Daarnaast was er een onderzoek naar divergente manieren om drama
onderwijs te geven. Met als doel om te
zoeken naar manieren om kinderen die het
lastig vinden zich creatief te uiten tijdens de
lessen drama, extra te motiveren en activeren. Schipper: “LIO-student Nickel Foppele
is momenteel bezig met onderzoek naar
het verbeteren van leesbegrip in groep 3 en
leerkracht Irma Botermans onderzoekt hoe
ze leerlingen binnen projectonderwijs kan
leren om kritischer te zijn naar elkaar en
naar de leerstof. De bevindingen die hieruit
voortkomen worden gedeeld met collega’s.
Schipper: “Tijdens de teamvergaderingen
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bespreken we de uitkomsten en in de
‘bouw-vergaderingen’ gaan de mensen die
het direct aangaat daar nog eens dieper op
in. Verder hangen we grote projectposters
op in de hal, zodat iedereen - ook de ouders - de resultaten kan zien.”
Schipper weet hoe sommige sceptici naar
deze ontwikkelingen kijken: ‘Onderzoek?
Onzin, je moet gewoon lesgeven!’ “Natuurlijk, moeten we ‘gewoon lesgeven’.
Maar in het onderwijs verandert zoveel; de
manier van werken van pakweg vijf jaar
geleden volstaat niet meer. Daarom pakken
wij als school onze verantwoordelijkheid.
En ik zie het resultaat. Ik zie het in de houding van de leerkrachten, die steeds meer
uitgaat van analytische onderbouwing die
nodig is bij het lesgeven vanuit handelingsgericht werken waarbij je aansluit op de
ontwikkelingsbehoeften van het kind.

Ik zie het in het enthousiasme van onze
‘expertleraren’, de MLI-studenten, die zich
naast het lesgeven ontplooien als vraagbaak en coach van collega’s. Ik zie het aan
de LIO-studenten, die op hun vrije pabo-dag hier op school werken aan hun onderzoek, omdat ze weten dat ze ook met
onderzoeksvragen bij ons terechtkunnen.
Wat we voor ogen hadden toen we twee
jaar geleden het traject zijn ingegaan, zien
we uitkomen en dat motiveert enorm.”

Mieke Schipper
Directeur De Toermalijn

Bestuursbureau Tangent
J. Asselbergsweg 80
5026 RR Tilburg
013 522 92 50
info@tangent.nl
www.tangent.nl
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Kritisch zijn
naar elkaar en
naar de stof

INTERVIEWS
Deelnemers
Academische
Onderzoekswerkplaats

Beter leesbegrip verhoogt
de motivatie
“Op de Toermalijn, waar ik als LIO stage
loop, zien we iets opvallends gebeuren in
de groepen 3. Het percentage kinderen
dat bij Cito 1 of 2 scoort op technisch
lezen, stagneert of daalt zelfs in de periode
van ‘midden 3’ naar ‘eind 3’. Bij andere
vakken is dit niet zo. Kortom: een mooi
onderzoeksonderwerp! Concreet, relevant
en - denk ik - goed te onderzoeken. Het
theoretisch kader heb ik afgerond, ik weet
wat ik ga doen. Mijn aanname is dat leesbegrip de motivatie verhoogt, waardoor
leerlingen meer gaan lezen en teksten
beter gaan begrijpen. In een voormeting
meet ik straks de motivatie van leerlingen
en hun niveau van technisch lezen. Na zes
weken volgt een nameting. Ik coach de
leerkrachten van groep 3 in het uitvoeren
van interventies, waarin ze de leerlingen
feedback geven op het gebied van leesbegrip. Onderzoek doen trekt me erg aan.
Het idee dat je expert wordt in datgene
wat je onderzoekt, vind ik mooi. Mijn
onderzoeksvaardigheden zijn verbeterd.
Zo heb ik geleerd om kritischer te kijken
naar wat relevant is voor mijn onderwerp.
In het begin was het bij mij te vaak nog
‘schrijven om het schrijven’.”
Nickel Foppele (27)
vierdejaarsstudent pabo, LIO basisonderwijs
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“Tijdens mijn opleiding was onderzoek
doen niet echt ‘mijn ding’, maar ik wilde het – nu ik leerkracht ben – nog een
kans geven. Een goede beslissing, want
mijn ervaringen binnen de Academische
Onderzoekswerkplaats zijn positief! Van
mijn begeleiders krijg ik nuttige tips over
bijvoorbeeld het scherpstellen van de
situatieschets en de keuze van de beste
zoekmachines. En ook de intervisie door
collega-leerkrachten is heel zinvol. Hun
frisse blik brengt mij op ideeën, dwingt
mij om zaken anders te bekijken. Deze
inzichten gebruik ik ook al in mijn ‘gewone’
werk op school; als ik nu bijvoorbeeld iets
schrijf, toets ik dat sneller bij een collega.
Niet uit onzekerheid, maar om de kwaliteit
te verhogen. Met mijn onderzoek zit ik nog
in het beginstadium. Het onderwerp komt
voort uit de keuze van de school om binnen wereldoriëntatie de methodes ‘los te
laten’ en te werken met projecten. De kinderen beperken zich daarbij vaak tot hun
eigen kennis, terwijl ik wil dat ze kritisch
zijn naar elkaar en naar de stof. Mijn doel is
om uit te zoeken hoe ik de houding van de
leerlingen kan veranderen, zodat ze zonder
veel sturing van de leerkracht hier zelf stappen in gaan zetten.”
Irma Botermans (23)
leerkracht basisonderwijs

Informatievaardigheden
van leerlingen
verbeteren

Niet te
snel zaken
invullen
“Veel collega’s van me doen een Master
SEN opleiding. Die ambitie heb ik niet,
maar ik wil me wel graag blijven ontwikkelen. Deelname aan de Onderzoekswerkplaats past me perfect; het is een
kort traject en praktisch van insteek. Mijn
onderwerp had ik snel bepaald. Ik zit in de
werkgroep Begrijpend Lezen en wij zien dat
leerlingen bij dit onderdeel moeite hebben
met de overgang van groep 3 naar groep
4. In de groepen 4 tot en met 8 werken
we met een methodiek; dan is begrijpend
lezen ineens ‘een vak’. Voor veel leerlingen
betekent dat een grote sprong. Leerkrachten zijn veel tijd kwijt aan het aanleren van
strategieën en aan het begrijpend lezen
zelf komt men niet toe. Ik wil onderzoeken
of we de kloof tussen groep 3 en groep 4
kunnen verkleinen en daarmee het niveau
van het begrijpend lezen kunnen verbeteren. Mogelijk moet je sommige strategieën
al aanbieden in groep 3. Maar dan loop ik
op de zaken vooruit. En dat is juist een van
de punten die ik door het volgen van dit
traject geleerd heb: doe het stap voor stap.
Ga niet te snel zaken invullen of meteen in
oplossingen denken, juist de theoretische
onderbouwing is van belang. Een valkuil
voor veel leerkrachten, denk ik.”
Carolein Kasse (53)
leerkracht basisonderwijs

“Op onze school geven we inhoud aan betekenisvol leren. We stimuleren leerlingen
om op een onderzoekende wijze met de
leerstof aan de slag te gaan. Zeker in de
bovenbouw is internet daarbij een belangrijke informatiebron. Wat dan opvalt is dat
veel leerlingen moeite hebben om hun weg
te vinden in het enorme aanbod aan informatie. Vaak nemen ze het eerste het beste
wat ze zien over hun onderwerp en ‘plakken’ dat in een document; of het nu om een
mening of een feit gaat. Soms weten ze
niet eens wat ze eigenlijk precies schrijven.
In mijn onderzoek ben ik op zoek naar een
model, een soort stappenplan, waarmee ik
de informatievaardigheden van leerlingen
in de groepen 7 en 8 kan verbeteren. In het
voorjaar wil ik dit model compleet hebben
en samen met een collega gaan toepassen.
De school hecht veel waarde aan dit soort
toegepast onderzoek. Elke twee weken
word ik er een dag voor vrij-geroosterd en ik
krijg de ruimte om mijn bevindingen te presenteren aan collega’s. Zo geef ik de kennis
en ervaring die ik opdoe in de Academische
Onderzoekswerkplaats weer door en kan ik
collega’s stimuleren.”
Neeltje Raas (33)
leerkracht basisonderwijs

Veel leerlingen
hebben een
fixed mindset
“Sinds mijn afstuderen aan de pabo, drie
jaar geleden, heb ik een duidelijk doel
voor ogen; ik wil een excellente leerkracht
worden. In mijn visie betekent dat: kennis
opdoen om jezelf te blijven ontwikkelen
en het verder opbouwen van je netwerk.
Onderzoek doen vind ik leuk, het ligt me.
Tijdens de Master SEN haalde ik een 8 voor
een onderzoek naar Ouderbetrokkenheid
3.0 en eerder werd op de pabo mijn onderzoek naar het verbeteren van spellingsresultaten beoordeeld met een 9. Voor de school
waar ik nu werk, doe ik onderzoek naar de
21e eeuwse vaardigheden van onze leerlingen. Wij werken in de bovenbouw veel met
digitale media. Wij geven les en leerlingen
verwerken deze input op hun tablet. Sommige zaken gaan daarbij beter dan andere.
Samenwerking bijvoorbeeld, verloopt prima,
maar aan het probleemoplossend vermogen
mankeert nogal wat. Veel leerlingen hebben
een fixed mindset, ze denken al snel ‘het
lukt me toch niet’. Ik weet nog niet precies
hoe ik mijn onderzoek ga insteken en ik
merk dat het best pittig is om dit naast een
fulltime baan te doen, maar het komt goed.
Als ik eenmaal begonnen ben en weet waar
ik naar toe wil, dan knal ik door.”

Sabine Pirard (24)
leerkracht basisonderwijs
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KPO Roosendaal en basisschool
De Klaverweide

“JE GAAT
BEWUSTER
LESGEVEN EN
DAT MAAKT
JE BETER”
KPO Roosendaal is een van de drie
grote samenwerkingspartners van
de pabo: van Avans Hogeschool.
De stichting verzorgt het onderwijs
voor ruim 4.200 leerlingen op 20 scholen in Roosendaal, Wouw, Wouwse
Plantage, Heerle en Nispen. Een van die
scholen is De Klaverweide uit Roosendaal. Karin Dekkers, medewerker KPO
Onderwijsgroep, begeleidde de basisschool bij het opzetten en uitvoeren
van onderzoek via de Academische
Onderzoekswerkplaats (AOWP).
Drie jaar geleden is De Klaverweide gestart
met de voorbereidingen op deelname aan
de Academische Onderzoekswerkplaats.
Lange tijd bleef het bij plannen maken; aan
ideeën geen gebrek, maar die kregen geen
handen en voeten. Om de status quo te
doorbreken, klopte de school aan bij Karin
Dekkers van de KPO Onderwijsgroep. “Ik
heb toen samen met de werkgroep AOWP
van De Klaverweide de zaken op een rijtje
gezet”, vertelt ze. “Wat zijn de stappen die
je moet doorlopen bij een onderzoek? Wat
wil je weten? Hoe pak je dat aan? Wat heb
je daarvoor nodig? Vanuit die vragen is een
stappenplan opgesteld, gekoppeld aan een
tijdspad.”
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KINDGESPREKKEN EN
KANVASLIJST
Het oorspronkelijke idee van de school was
om ‘iets te doen’ met het zelfbeeld van
kinderen. In de gesprekken met Dekkers
is dit onderwerp steeds meer ingekaderd.
“Door te spiegelen en vragen te stellen
heb ik meegeholpen om zaken concreet
te maken”, legt ze uit. Zo kwam de werkgroep tot de beslissing om verder in te
zoomen op het thema ‘zelfvertrouwen’. Als
onderzoeksvorm koos de werkgroep voor
het kindgesprek. Meer specifiek voor het
schaalvragengesprek, een oplossingsgerichte benadering waarbij de leerling met een
cijfer tussen 0 tot 10 aangeeft in hoeverre
hij/zij tevreden/gelukkig is. De KanVASlijst*,
een vragenlijst voor kinderen op sociaal-emotioneel gebied, werd gekozen als
meetinstrument bij de nul- en eindmeting.

INTERVENTIE
De onderzoeksgroep op De Klaverweide
bestond uit tien kinderen uit groep acht,
verdeeld over twee leerkrachten. Met hen
zijn de interventies gedaan. Tien andere
kinderen uit groep acht vormden de controlegroep. Aan het einde van het eerste
kindgesprek maakten de tien deelnemende
leerlingen een briefje waarin ze beschreven

wát ze bij zichzelf wilden verbeteren, als het
gaat om zelfvertrouwen. Vervolgens kwam
ook meteen de hoe-vraag aan bod. Dekkers: “Zo gaf een meisje bijvoorbeeld aan
dat ze minder snel zou moeten reageren op
uitspraken van een ander. En bij oplopende
irritatie kon ze misschien het beste even in
een andere ruimte gaan zitten. Dan zou het
fijner worden voor haar en voor de mensen
om haar heen. Heel helder! Het viel me
sowieso op dat de kinderen goed wisten
wat ze wilden.”

“Door te spiegelen
en vragen te stellen
heb ik meegeholpen
om zaken concreet
te maken”
BOOST VOOR ZELFVERTROUWEN
Drie weken na het eerste gesprek, hielden
de leerkrachten een tussengesprek met
de leerlingen. “Dat is kort”, zegt Dekkers.
“Maar juist door die korte tijdsspanne hadden de kinderen zich goed kunnen focussen
op hun ‘opdracht’. In de gesprekken kwam
dat tot uiting. Zo bleek dat de leerlingen

zich al veel bewuster waren van wat ze
deden en waarom ze dat deden, waardoor
ze ook meer vat kregen op hun eigen gedrag. Bovendien merkten ze dat ze dingen
hadden geleerd waarvan ze eerst dachten:
dat kan ik niet. Bijvoorbeeld meer initiatief
nemen, of je beter beheersen. Kleine succesjes, waardoor hun zelfvertrouwen een
boost kreeg.” De tussengesprekken duurden slechts enkele minuten. Soms wat langer, bijvoorbeeld als leerlingen iets hadden
uitgeprobeerd wat niet gelukt was en ze
tips nodig hadden voor een andere aanpak.

SPECIFIEKER INZETTEN
De eindmeting, enkele weken na de eindgesprekken, liet een opvallend resultaat
zien: de kinderen die aan het onderzoek
hadden deelgenomen waren in vaardigheidsscores meer vooruit gegaan dan de
leerlingen uit de controlegroep. Reden voor
de school om de methode volgend school-

jaar uit te breiden naar alle groepen 6, 7.
“Alleen niet voor iedere leerling”, aldus
Dekkers. “Nu deed er bijvoorbeeld ook
een jongen mee die zichzelf een 9 gaf, die
prima in zijn vel zat en bij de 0- en eindmeting uitstekend scoorde op de KanVASlijst.
Voor deze leerling was de interventie niet
of nauwelijks zinvol. Straks zetten we alleen
in op leerlingen die onvoldoende scoren op
het gebied van zelfvertrouwen en/of zich
niet blij voelen met zichzelf.” In de groepen
8 gaat men met een variant aan de slag.
In plaats van de kindgesprekken kiest men
daar voor de lessencyclus ‘de Gelukskoffer’. Dekkers: “Zo wil de school zien welke
van de twee methodes het meeste effect
heeft.”

BEWUSTER LESGEVEN

met ondersteuning vanuit de Academische
Onderzoekswerkplaats. Zoals De Kameleon,
een andere basisschool onder de paraplu
van KPO Roosendaal, die momenteel werkt
aan een onderzoek naar veranderprocessen. Naast De Klaverweide en De Kameleon
hoopt Dekkers dat meer scholen gaan
samenwerken met de Academische Onderzoekswerkplaats. “Onderzoek doen kost
tijd en energie, maar als het je ligt en je
gemotiveerd bent om er werk van te maken, geeft het zoveel meerwaarde. Vooral
als het onderwerp direct gerelateerd is aan
de uitoefening van je vak. Onderzoek leert
je kritisch te kijken naar wat je doet, waarom je dat doet en wat het oplevert. Door
dingen uit te proberen en te analyseren ga
je uiteindelijk bewuster lesgeven. En dat
maakt je beter.”

Het is de bedoeling dat Dekkers zich nu wat
meer terugtrekt en de school zelf inhoud
geeft aan nieuw op te zetten onderzoek,

Karin Dekkers
Medewerker KPO Onderwijsgroep

*De KanVASlijst
Het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) bestaat onder
andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst
en een breed scala aan pedagogische
adviezen. De lijst is ontwikkeld door
het kenniscentrum van de Kanjertraining. Voor meer informatie:
www.kanjertraining.nl.
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LOF,
van idee tot
praktijk

200

leraren met ideeën
over goed onderwijs

LOF – voor leraren
met ideeën
Waarom het LerarenOntwikkelFonds (LOF)? Wie dagelijks
voor de klas staat ziet wat werkt, wat beter zou kunnen of
wat misschien nog ontbreekt. LOF ondersteunt leraren om
het onderwijs zelf, van binnenuit, te verbeteren.
Hoe werkt LOF?
> Financiële ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren
van je plan, van minimaal € 4.000,- en maximaal € 75.000,(bijvoorbeeld om je zelf vrij te roosteren, waardoor je aan je
idee kunt werken).
> Coaching waardoor jouw idee en ook je eigen ontwikkeling
in een versnelling raken.

> Deelname aan LerarenLabs en Open Labs waarin je
collega-deelnemers en coaches ontmoet, maar ook
kennis en ervaringen deelt.
Voor meer informatie en om deel te nemen, ga naar:
lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl

De Onderwijscoöperatie is de beroepsorganisatie van, voor en door

de leraar, van waaruit bijna 250 leraren direct aan het werk zijn en
daaromheen is nog een veel grotere schil van leraren betrokken.
Leraren zorgen zelf voor de voorbereiding en uitvoering van hun
activiteiten en worden daarbij ondersteund door een klein bureau.

R169 Advertentie_LOF_Schooljournaal + Onderwijsblad_DTP.indd 1
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Basisschool De Zandberg, Breda

“ZOEKEN NAAR
VERNIEUWING
DIE BIJ ONS PAST”
“Warm, betrokken, licht-chaotisch,
eigenzinnig.” Zo zou je basisschool
De Zandberg goed typeren, volgens
teamcoördinator bovenbouw, Marijke
Cantrijn en leerkracht en onderwijsontwikkelaar, Maartje Schalk. “Maar
vooral ook: ambitieus”, voegen ze
toe. “Wij zijn altijd op zoek naar
vernieuwing die bij ons en onze
kinderen past.“
De Zandberg is een van de kartrekkers van
de Academische Onderzoekswerkplaats en
was als enige school ook al betrokken bij de
start van de voorloper daarvan: de Academische Opleidingsschool. “Wij hadden de
ambitie en misschien ook het lef om daar al
heel vroeg in te duiken”, legt Cantrijn uit.
Schalk: “De Zandberg is een echte opleidingsschool; we hebben altijd minstens drie
LIO’ers in huis en een of twee leerteams.
Dit initiatief paste bij ons.”

ACADEMISCHE
OPLEIDINGSSCHOOL
De Academische Opleidingsschool heeft De
Zandberg op verschillende punten verder
gebracht. Leerkrachten hebben trainingen
gevolgd om studenten beter te kunnen
begeleiden bij hun onderzoek. Er is meer
aandacht gekomen voor de verbinding
tussen schoolontwikkeling en onderzoeksvragen van studenten. Schalk: “En we
hebben sterk ingezet op verbreding van
‘de onderzoekscultuur’ binnen de school,
onder andere door leerkrachten te laten
aansluiten bij onderzoek van collega’s en
studenten. Zo is stapje voor stapje een
andere, meer onderzoekende houding
ontstaan.” Cantrijn: “Het enige wat niet
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gelukt is, is de verbreding van de Academische Opleidingsschool binnen de besturen.
Binnen INOS bijvoorbeeld haakte maar één
andere school aan. Daarom zijn we samen
met alle betrokkenen op zoek gegaan naar
een andere opzet.”

DREMPEL OMLAAG
De drempel moet omlaag, zo luidde de conclusie na gesprekken tussen Avans en de
besturen van INOS, KPO en LPS. Cantrijn:
“Het idee ontstond om een centrum te
creëren, waarvoor je niet de directeuren van
scholen hoeft aan te spreken, maar direct
een beroep kunt doen op leerkrachten.
‘Deze onderzoeksvragen liggen er, wie van
welke school vindt het interessant om daar
onderzoek naar te doen?’ Heel concreet,
dus. Dat is het principe van de Academische

Marijke Cantrijn
Teamcoördinator bovenbouw

Onderzoekswerkplaats.” De nieuwe opzet
lijkt aan te slaan. In het eerste jaar hebben
ruim 20 leerkrachten en (LIO-)studenten
deelgenomen; vijf scholen zijn nu intensief
betrokken bij de AOWP. “Heel snel gaat het
nog niet”, aldus Schalk. “Onderzoek heeft
geen prioriteit op de meeste scholen. Toch
zie je dit langzaam veranderen, vooral ook
omdat leerkrachten het willen.”

VAKKENINTEGRATIE

DEZELFDE
DINGEN
BLIJVEN DOEN EN
NIEUWE RESULTATEN
VERWACHTEN,
IS VOLSLAGEN
GEKHEID.
(Albert Einstein)

“Leerkrachten zien de noodzaak van verandering”, vult Cantrijn aan. “Ze realiseren
zich dat de maatschappij en de vraag vanuit
de markt verandert en dat het onderwijs
met een antwoord moet komen. Vakkenintegratie is een van de initiatieven die hierbij
past. Op De Zandberg maken we daar serieus werk van. Niet met dichtgetimmerde
methodes, maar door te werken met thema’s waarbij leerkrachten zelf bepalen hoe
de uitvoering eruit moet zien. Zo geven we
het vak terug aan de leerkracht en doen we
een beroep op zijn inzicht, kennis en creativiteit. Met een helder doel voor ogen: het
stimuleren en ontwikkelen van de onderzoekende houding van de kinderen. Daar
staan we voor en daar gaan we voor.”

FOCUS OP KOERSWIJZIGING

GEEN ‘HOBBY’

Onderzoek is ook een van de drie grote
schoolontwikkelingspunten binnen het
nieuwe beleidsplan van De Zandberg. Deze
ontwikkelingspunten zijn verdeeld over drie
werkgroepen, waaronder de werkgroep
‘Onderzoek’. Cantrijn: “De werkgroep Onderzoek adviseert en ondersteunt collega’s
als het gaat om vragen rond onderzoek.”
Schalk: “Leerkrachten uit deze groep werken nu bijvoorbeeld in opdracht van de
focusgroep Opbrengstgericht Werken aan
een Kijkwijzer, gericht op samenwerken.
En voor een collega die met behulp van
LOF-gelden de Zandberg Academie heeft
opgericht, gaan ze een resultaatmeting
uitvoeren.” De werkgroep zorgt ook voor
de begeleiding van LIO-studenten. Cantrijn: “Mentoren houden zich bij ons sec
bezig met de stage; leerkrachten uit de
werkgroep begeleiden de studenten bij hun
onderzoek. Zij zijn daarvoor geschoold.”

De koerswijziging vraagt alle aandacht van
de leerkrachten, daarom zijn op dit moment alleen studenten van De Zandberg
betrokken bij onderzoek via de AOWP.
“Maar volgend schooljaar sluiten de leerkrachten weer aan”, aldus Cantrijn. “De
school moedigt dit aan en faciliteert dit.
Hoe? Door keuzes te maken. Dat kan op
allerlei manieren, bijvoorbeeld door het
herschikken van taken of het inzetten van
‘teamtijd’ door teamcoördinatoren. Dat zijn
weloverwogen beslissingen die voortkomen
uit een duidelijke visie. Onderzoek is geen
‘hobby’ van het management, geen trend.
Het is een must omdat de onderzoekende
houding van zowel leerkracht als leerling
een steeds belangrijkere voorwaarde is voor
een leven lang leren. Een voorwaarde om
onze leerlingen goed voor te bereiden op
de volgende stap in hun leven.”

Maartje Schalk
Leerkracht en onderwijsontwikkelaar

Zandbergacademie en LOF
De Zandberg Academie is een aanvulling op het basisarrangement van De Zandberg. De Academie biedt een talent-arrangement aan
waarbij men aansluiting zoekt op de (ontwikkeling van) specifieke talenten van leerlingen en leraren. Deelname is vrijwillig. Dit initiatief
is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Leraren OntwikkelFonds (LOF). Leerkrachten in het po, so of vo met een goed
idee over hoe het onderwijs beter kan, kunnen een aanvraag indienen bij het (LOF). Het doel van het LOF is tweeledig. Enerzijds leiden
de projecten direct tot innovatie, anderzijds draagt het LOF bij aan cultuurverandering en professionalisering.

Leerkracht

39

INOS geeft je ontwikkeling
kleur
Door leerlingen te helpen hun
talenten te ontdekken en hen te
begeleiden in hun groei tot
zelfbewuste en verantwoordelijke
mensen die in een steeds
veranderende wereld willen blijven
leren en kunnen samenleven.

Omdat je nooit stopt met leren,
omdat je samen het beste presteert.
Verbindend / Verantwoordelijk / Authentiek

Meer informatie: www.inos.nl
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INOS is een stichting voor primair
onderwijs gebaseerd op een
eigentijdse invulling van de
katholieke traditie.

Wij verzorgen in Breda onderwijs op
25 basisscholen, 1 school voor
Speciaal Basisonderwijs (SBO), 2
scholen voor Speciaal Onderwijs (SO
en VSO), Eureka! kenniscentrum
voor meer- en hoogbegaafdheid en
Flexinos kenniscentrum voor
ambulante begeleiding. Dit doen we
met ruim 1.200 medewerkers aan
zo’n 10.000 leerlingen.

Onderzoek naar het gebruik van flipping the classroom

GEFLIPPED
IN HET HBO
Het huidige programma van de eerste twee leerjaren van pabo Avans Hogeschool
is ontwikkeld op basis van acht authentieke beroepstaken. Docent-onderzoeker
van de pabo, Hans van der Heijden onderzocht de toepassing van flipping
the classroom - als een vorm van blended leren - binnen de beroepstaak
Klassenmanagement. Van der Heijden ziet flipping the classroom als een nieuwe
en krachtige loot aan de boom van onderwijsontwerpen. “Mits studenten en
docenten erin slagen om binnen het programma de juiste instrumenten in te
zetten.“
Hans van Heijden
Hogeschooldocent en onderwijsdeskundige
Lid van de Kenniskring Leerkracht
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In toenemende mate vindt ICT zijn weg in het onderwijs, ook in
het hbo. Dat vraagt van de docenten om diepgaander na te denken over de organisatie van hun onderwijs. “Als je onderwijs wilt
ontwerpen moet je dat op een slimme en effectieve manier doen”,
zegt Van der Heijden. “Om te beginnen ga je op zoek naar een
juiste afstemming tussen beoogde doelen, toetsing en leer- en onderwijsactiviteiten: constructive alignment (Zie figuur 1). Wanneer
de doelen en de toetsing eenmaal vaststaan, denk je na over de
vormgeving van je onderwijs. Avans zet in op ‘blended leren’, een
mix tussen online en offline leren en leren op de werkplek. Een van
de vormen van blended leren is flipping the classroom.”

BEOOGDE
LEERRESULTATEN

LEER- EN
ONDERWIJSACTIVITEITEN

TOETS
ACTIVITEITEN

Figuur 1. Model van Constructive Alignment, basismodel voor het ontwerpen van
onderwijs.Bron: https://score.hva.nl/docent/toetscyclus/Paginas/Ontwerpen.aspx op
basis van Biggs 1993

FLIPPING THE CLASSROOM
De kern van een flipped (omgedraaide) classroom is dat de klassikale instructie omgewisseld wordt met het individuele huiswerk.
De studenten zijn ingedeeld in leerteams, maar ieder bereidt zich
zelfstandig voor op de les, door het in eigen tijd, plaats en tempo
bestuderen van literatuur en het bekijken van ondersteunende
video’s. Na deze ‘voor-klasfase’ vindt de verwerking plaats tijdens
leerteambijeenkomsten, met de docent als begeleider en facilitator.
In de laatste fase (de na-klasfase) passen de studenten het geleerde
toe op hun werkplek, hun stage. “Het format is niet nieuw”, aldus
Van der Heijden. “Wat ik wilde weten is welke variabelen je nodig
hebt om van flipping the classroom een succes te maken. Dat was
mijn vertrekpunt bij dit onderzoek.”

DE BEROEPSTAAK: DOCENT ALS MANAGER
Voor de tweedejaars pabo-studenten ontwikkelde Van der Heijden
een programma met de titel ‘De leraar als manager’. Hij schreef
een handleiding voor de studenten waarin staat HOE en WAT ze
moeten leren. Verder beschreef hij voor elke fase - individuele voorbereiding (voor-klas), klassikaal (in-klas), toepassen op werkplek (naklas) - activiteiten die de student kan uitvoeren ter voorbereiding
en ondersteuning van zijn leren. Voorafgaand aan de beroepstaak
hebben alle betrokken studenten en docenten kennisgemaakt met
het programma door middel van een opstartcollege. Ook zijn verwachtingen uitgesproken ten aanzien van de voorbereidingen door
en aanwezigheid van de student. Zonder voorbereiding konden
studenten niet aansluiten bij de leerteams.
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VRAGENVANGNET: WHATSAPP
In de voorklasfase kregen de studenten de beschikking over boeken, instructievideo’s, websites, een app van de uitgeverij, een
studiewijzer. Van der Heijden: “Vanuit de literatuur wist ik dat
dit niet voldoende is; in deze ‘voor-klasfase’ is er behoefte aan
een vragenvangnet. Daarom heb ik besloten om te werken met
WhatsApp-groepen. Elk leerteam heeft een eigen groep aangemaakt, waarin de klassendocent en ik ook werden opgenomen.”
Lacht: “In de praktijk ontstond overigens al snel een formele en
een informele groep, ‘want de docent hoeft niet alles te weten…’
”Als je achteraf naar de apps van de studenten kijkt, valt op dat het
weinig over de inhoud gaat, veel meer over de organisatie.”
Van der Heijden: “Voor mij een aanwijzing dat de basis - boeken,
video, studiewijzer - in orde is en de app vooral een rol heeft in de
verbinding tussen de individuele en klassikale situatie, als voorbereiding dus op het werken binnen het leerteam.”
Voorbeelden van App-citaten van studenten:
• “Schrik niet van de meerdere artikelen die ik in padlet heb ge-		
dropt, maar tijdens het zoeken kom ik vaak meerdere interessante artikelen tegen, die me nuttig lijken om met jullie te delen.”
• “Van die vraag van L. over concentratie kun je een hele leuke 		
meerkeuzevraag maken.”
• “En we moeten het onze klasgenoten natuurlijk niet te moeilijk
maken.”

KAHOOT
Naast de WhattsApp-groepen, maakte Van der Heijden in zijn ontwerp gebruik van kahoots. Van der Heijden: “Eerder onderzoek
naar de toepassing van flipping the classroom heeft uitgewezen dat
studenten behoefte hebben aan feedback: Hoe ver ben ik met mijn
leren? Begrijp ik de begrippen? Informatie die natuurlijk ook de
docent graag wil weten. Een van de middelen die je daarvoor kunt
gebruiken is kahoot, een digitale vragenlijst. We hebben de studenten zelf de vragen laten maken; per toerbeurt heeft een leerteam
voor de hele klas zo’n digitale formatieve toets opgesteld. Ik vind
het een goede manier om de overgang van individueel leren naar
een klassenniveau te tillen. Even de neuzen weer dezelfde kant op.
Waar gaat het in deze bijeenkomst over? En wat weten we ervan?”

KLASFASE
In het ontwerp van Van der Heijden begon elke klasfase met een
formatieve test in kahoot. “Als de scores op een bepaalde vraag
tegenvallen, kan je - nee, moet je - daar als docent direct op inspelen”, legt hij uit. “Door te repareren, extra informatie te geven.”
Sommige docenten stoeien daar nog mee. Van der Heijden: “Begrijpelijk, want het is anders. Je bent geen zender, maar coach en
begeleider. Je signaleert en speelt in op ‘de vraag’ met gerichte
feedback.” Deze rol heeft de docent tijdens het gehele leerproces.
Per leerteamoverleg maken de studenten een agenda en notulen,
die ze plaatsen op Blackboard en Padlet. Hierdoor heeft de docent
inzage in de voortgang. Van der Heijden: “En natuurlijk is hij ook
fysiek aanwezig bij de leerteambijeenkomsten.”

Kahoot in de klas
Aan het begin van de klasfase is telkens een klassikale formatieve
toets afgenomen. Deze kahoot waren te zien op het smartboard,
studenten logden in via hun smartphone.
De kahoot had twee soorten vragen:
1. Controlevragen
Bijvoorbeeld: In welke groepen is de video opgenomen?
2. Inhoudelijke vragen
Deze hebben rechtstreeks betrekking op de bestudeerde litera-		
tuur en zijn van de lagere niveaus van Bloom’s taxonomie, 		
bijvoorbeeld:
• Waar gaat timemanagement over?
• Wat is een gestructureerde leeromgeving?
• Wat is een piekmoment in je klas?
• Wat heeft de afbeelding met klassenmanagement te maken?
• Waarom is goed klassenmanagement zo belangrijk?
De resultaten verschenen op het smartboard en werden samen met
de studenten besproken: formatieve feedback.

TEAMWERK
In de klas-fase zie je een grote diversiteit, volgens Van der Heijden.
“Bij de leerteambijeenkomsten ga ik grotendeels uit van zelfsturende teams, met een voorzitter en een notulant. Aan de hand van
een agenda gaan de studenten met elkaar in gesprek over de literatuur, de koppeling van het geleerde naar de schoolvakken en de
werkplek. Je ziet dan dat sommige leerteams bijna op professioneel
niveau functioneren, met een grote eigen verantwoordelijkheid.
Maar er zijn ook teams die aangevuurd, aangespoord moeten
worden. Daar ligt een belangrijke taak voor de docent, daar kan hij
motiveren, bijsturen, studenten aan het denken zetten over oplossingen.”

classroom een positieve invloed lijkt te hebben op het leren van studenten. Docenten geven aan dat studenten komen tot dieper leren
(kennis toepassen in een context), mits ze zich goed hebben voorbereid, actief zijn in de leerteambijeenkomsten en aan de slag gaan
met hun ontwikkelpunten tijdens het werkplekleren. Docenten
vinden het een prettig ontwerp, maar zoeken wel naar een mix: ze
willen niet alleen faciliteren maar ook voor de klas staan. “Studenten zien dat ook zo”, aldus Van der Heijden. “Volgens hen moet
de docent ook kunnen ‘shinen’. Verder zijn ze erg enthousiast; ‘De
leraar als manager’ werd beoordeeld als de beste beroepstaak binnen de eerste twee jaren van de opleiding.”

AANDACHTSPUNTEN
De onderliggende onderwijskundige bedoeling van flipping the
classroom is dat je wilt komen tot dieper leren. Die doelstelling
lijkt te worden behaald. Uit de analyse van het proces blijkt dat
studenten meer eigenaar zijn in hun eigen onderwijs en leren; er is
meer ruimte voor het personaliseren van het leren. Belangrijk aandachtspunt is de planning. Van der Heijden: “De learning analytics
vertellen een duidelijk verhaal: studenten maken minder gebruik
van hun bronnen in de periode vlak voor en na de toetsing. Om de
spanningsboog vast te houden, moet het moment van toetsing zo
ver mogelijk achter in het traject zijn geplaatst. Verder is variatie belangrijk. Het leerteam moet niet de enige werkvorm zijn. Als variant
kun je bijvoorbeeld studenten vragen video’s uit hun eigen praktijk
mee te nemen, die met het onderwerp te maken hebben.”
Reacties van studenten op het
flipping the classroom-programma
• “De opzet zorgt ervoor dat je actief aan de slag gaat en niet zo		
maar klakkeloos elke les naar de docent luistert”
• “Genoeg tijd om alles tot in de puntjes voor te bereiden.”
• “Er was voldoende ruimte om zelf keuzes te maken.”
• “Probeer niet alle beroepstaaklessen op dezelfde manier vorm te
geven. Want anders wordt deze leuke en inspirerende werkvorm
bij de laatste paar lessen ook weer een sleur.”

NIET ALLES ‘FLIPPEN’

CONCLUSIES
Tijdens en na het 10 weken durende programma heeft de onderzoeker op verschillende manieren de ervaringen van de deelnemende studenten en docenten onderzocht en getoetst. Hij bestudeerde
de WhattsApp-discussies, de kahoots, de agenda’s, de notulen.
Hij maakte vragenlijsten voor docenten op basis van informatie uit
het logboek van één docent. En hij hield groepsgesprekken met
docenten en studenten ter evaluatie. De conslusie is dat flipping the

“Er ligt nu een soort format”, besluit Van der Heijden. “Als iemand
een dergelijk programma wil ontwikkelen, kan ik zeggen: ‘alsjeblieft, hier is het ontwerp waar alle ingrediënten in zitten. Breng
daar je eigen accenten in aan en je hebt een prima onderlegger
voor een flipping the classroom-programma.’ Alleen, we moeten
ons wel realiseren dat er meer is dan flipping the classroom.
Dat zou dan ook mijn vraag zijn aan docenten/onderzoekers die op
dit thema verder willen bouwen: welke kansen biedt blended leren?
Welke vormen zijn er? Welke kan je onder een beroepstaak
leggen? Passen ze bij de constructive alignment, bij je onderwijsdoelen en toetsing?”
“Flipping the classroom is slechts een van de elf varianten van
blended leren. Er is nog een wereld te ontdekken!”
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IN ENGLISH?
YES, WHY NOT.
2017 sees ‘De kleine Walvis’ by English writer Benji Davies
selected as picture book of the year for the Netherlands.
By the time you are reading this article, you will no doubt
have come across this book during the Nationale Voorleesdagen in January 2017.
Many primary teachers will feel inspired to read this book in their
classes. Some teachers will perhaps use features of the book such
as the covers to stimulate discussion and further Dutch language
development. Others might complete the story with a crafts or
colouring activity or use the story’s protagonist, the whale, to make
a cross-curricular link. Now, did you know that ‘De kleine Walvis’
was first published in English in 2013, entitled ‘The Storm Whale’?
So yes, why not try out the English version in your class? With the
current rise in early (primary) English in the Netherlands, using this
authentic English picture book in your classroom, can offer familiarity to many of your young language learners and to you.

LET’S READ IN ENGLISH:
Have a look at some of these simple teaching ideas linked to ‘The
Storm Whale’. Personally, I find it useful to have a cycle of a pretask, reading and a post-task built around a picture book, so I have
arranged my suggestions into these three categories. Do ensure
that children sit and work together in small groups and that you
discuss answers together as a class. It does help if you have a copy
of the book for each group.
So give it a try. Picture books are not just for young but also for
older children - and teachers enjoy them, too. Choose wisely, prepare carefully, be creative and enjoy the book with your young language learners. I hope you will find these teaching ideas useful and
for more tips, check this famous (and free) British Council publication by Ellis and Brewster: https://www.teachingenglish.org.uk/sites/
teacheng/files/D467_Storytelling_handbook_FINAL_web.pdf

			Tatia Gruenbaum
			Lecturer & PhD Student
			Lectoraat Leerkracht
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PRE-READING IDEAS:
The aim of the pre-task is to set the scene, create a
‘story-reading-atmosphere’ and establish or revise children’s existing
know ledge of English. It is about getting children to feel comfortable
and excited about reading and learning English.

COVER TIME (LET CHILDREN LOOK AT THE FRONT & BACK COVERS)
• Ask which words they know in English and mention words which sound 		
similar in Dutch and English.
• Lower-level classes: select a few English words from the covers and create
a bookmark with either words or icons which you can attach to the children’s
copy of the book. Let them guess the meaning and pronunciation.
• Higher level classes: make and attach a bookmark with questions for children
to discuss, explain and / or predict.
• Cover up the title on the children’s copy and let them make up their own 		
title with no more than 6 words, for example: Blue Whale and the little Boy
or Big Whale on the Sand.
HIDE-IT!
• Keep the book hidden and give the children either the title or the first
sentence (if short).
• Let them draw what they think it says / means. In this case, the first sentence
reads: “Noi lived with his dad and six cats by the sea.”
• Let the children negotiate the meaning with each other (or with your help)
if there are unfamiliar words.

READING IDEAS:
This part focuses on the reading of the picture book so do
apply all the techniques you use when reading Dutch ‘prentenboeken’.
Although it is not necessary for children to understand every word in
the book as the images help to negotiate meaning,
it can be useful to pre-teach some vocabulary (5-8 words).
Make your vocabulary choices based on wordgroups (nouns, adjectives,
verbs) or by theme related to the book or a certain page.

READING IN ENGLISH
• Foreign languages always sound so much faster if you do not speak them.
So take your time when reading and consciously pronounce each word. It 		
is your English pronunciation which will ultimately be your children’s point of
reference.
• If in doubt, listen to an audio-version of the book and add symbols into your
book indicating the rise and fall (intonation), word stress, syllable stress and
pauses.
• Encourage children to participate by imitating your gestures and / or
repeating words after you in English.

POST-READING IDEAS:
As in the case of the pre-task, this is the time to be creative in class.
The aim of this part is to recycle and revise children’s newly
(and previously) acquired English. And of course, it is now that you
can also expand on existing knowledge and make cross-curricular links.
certain page

WRITING SKILLS
• If you have IT available, use www.storyboardthat.com for children to write an
alternative ending or a Part 2.
• Children can design a ‘Lost / Wanted’ poster for the whale to find his mum.
VOCABULARY
• Put the pre-taught vocabulary and any other words on the board and ask 		
children to make sets of memory cards (image or word). Let them play in 		
groups and encourage repetition each time they turn the card.
• Expand and discover new vocabulary linked to the book. The Storm Whale 		
links nicely to: emotions, weather, house / furniture, sea, colours and clothes.

PARALLEL-READING
• Parallel reading-out-loud is a simple way of familiarising young children with
the sound of English. It is great fun and works very well with young language learners in groups 1-4. Personally, I like to have a Dutch teacher with me
and alternate (page by page): English - Dutch - English - Dutch…

GRAMMAR
• The Storm Whale offers many opportunities to introduce or re fresh the
Simple Past.
• You could also look at modals of prediction (e.g. might, could).

AUDIO - VIDEO READING
• Many picture books have You-Tube versions available which can be suitable
for use in class. Especially older children enjoy reading along while listening.
• If you choose this method, you will notice how children will read along and
focus on pronunciation. It is therefore best to give children time to look at the
book first so that they can discover the story before the audio/video starts.

DISCUSSION / SPEAKING SKILLS
• Scaffold your young learners by giving them the start of the sentence:
Noi is … Noi’s Dad is … The Storm Whale is … I like … I think ….
• More advanced children can engage in story-telling. They can retell the story
or tell it from a different point of view (i.e. the whale or the father).
• Children can discuss / create an imaginary friend for the Storm Whale.
INTONATION & PRONUNCIATION
• Revisit any words children find difficult to pronounce. These might be words
with /p/ versus /b/ or /t/ versus /d/ sounds. The word ‘storm’ is quite a
challenge for Dutch speakers due to the ‘r’ and the ‘o’ sound.
• Add some fun and change your voice (shout / whisper), exaggerate and turn
tricky sounds into funny short tongue twisters: Ten strong storms storm.
CROSS-CURRICULAR LINKS
• The Storm Whale offers links to Geography (oceans), Biology (whales, marine
life), Drama (act out scenes, write short dialogues Noi & father, Noi & the
whale).
• Arts & Crafts (create an underwater scene, make a whale), Maths (compare
sizes of whales, counting cats & birds).
• Pages such as the one where Noi is eating breakfast by himself can open up
discussions about home life, likes, dislikes and loneliness.
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The Little English Library is a unique not-for-profit English children's book
project founded in 2013. The project runs numerous initiatives to promote
children's literature in Dutch primary schools with the objective of
supporting young learners & speakers of English and local primary
teachers.
For more details on The Little English Library, visit www.littlelibrary.nl
and to keep up to date and access free teaching resources, check our public
facebook page.
If you are a primary teacher in the Amsterdam, Breda or Utrechtse
Heuvelrug area and are looking for English books for your class, check our
website for the free book-lending programme for teachers called SWAP 20.
If you are a primary school looking for book suggestions, check the 1-2-3
book lists on our website.

finalist 2015 School Library Association (SLA) Inspiration Award
finalist 2016 British Council ELTons Awards
finalist 2016 EP-Nuffic Europees Talenlabel
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SESAM
OPEN U!
Een onderzoek naar het probleemoplossend
handelen van kinderen in een digitale leeromgeving

Maud Geboers
Praktijkonderzoek op Nutsbasisschool De Hoogakker, Breda
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Om te kunnen functioneren in de 21e eeuw is het belangrijk
dat leerlingen probleemoplossend kunnen handelen. Maar
wat is probleemoplossend handelen nu precies? Hoe kunnen
leerlingen deze vaardigheid verbeteren? En wat is de rol van
de leerkracht daarbij? Vierdejaarsstudent aan de pabo in
Breda, Maud Geboers, deed onderzoek op nutsbasisschool
De Hoogakker in Breda en maakte daarbij gebruik van de
app ‘100 doors’.
De laatste decennia is de maatschappij in een rap tempo veranderd.
Het aantal banen met routinematig productiewerk loopt sterk terug, de vraag naar flexibiliteit, probleemoplossend vermogen en
creatief denken neemt toe. Het onderwijs speelt daar onder andere
op in door de zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden (zie tekstkader) te integreren in de lesprogramma’s. In haar onderzoek richtte
Maud Geboers zich op een van deze skills: ‘problemen oplossen’.
De keuze voor juist deze skill komt voort uit het feit dat - naast creatief denken en digitale geletterdheid - probleemoplossend denken
en handelen nog weinig uitgewerkt is in het basis- en voortgezet
onderwijs. “Leerkrachten hebben behoefte aan meer inzicht in dit
onderwerp en zoeken naar handvatten om ‘probleemoplossend
handelen’ te verweven in de lespraktijk”, aldus Geboers.

SERIOUS GAMING
Probleemoplossend handelen is de vaardigheid om cognitieve
processen te gebruiken bij het oplossen van problemen waarbij de
oplossing niet voor de hand ligt. Kennis alleen is niet voldoende.
De manier waarop we problemen oplossen is een natuurlijk proces,
daarbij worden we gestuurd door zowel onze eerdere ervaringen
als onze intuïtie. Geboers: “Kinderen zullen problemen in eerste
instantie aanpakken door te proberen (trial and error). Ze leren door
te doen en te ontdekken. Ouders en leerkrachten kunnen helpen
door kinderen te leren nadenken over oplossingen voor hun problemen en over welke oplossing het beste is. Serious gaming is een
beproefd hulpmiddel hierbij, volgens onderzoek door de Stichting
Leerplanontwikkeling Nederland, dus in die richting ben ik gaan
denken.”

Serious gaming is een beproefd hulpmiddel
bij probleemoplossend handelen.
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denkproces gevraagd. De leerlingen spelen het spel op een tablet.
“Een goed instrument om het probleemoplossend vermogen van
leerlingen te toetsen”, aldus Geboers. “Passend ook bij de school,
die les- en werkboeken digitaal wil gaan aanbieden en leerlingen
wil voorzien van tablets tijdens de lessen.”

SELECTIE VAN DE APPS
Van het spel 100 doors bestaan vijf versies. “In een vooronderzoek
heb ik vier leerlingen drie levels laten spelen in alle vijf de apps”,
vertelt Geboers. “Aan de hand van hun reacties heb ik de twee populairste versies van de app geselecteerd.” Die versies – 100 doors
A en B – zijn vervolgens door haar geanalyseerd en aangepast.
Geboers: “Ik heb de ‘frustraties’ eruit gehaald, de levels met informatie die de leerlingen nog niet kunnen weten. Denk aan: Romeinse cijfers, Engelse woorden of bijvoorbeeld kennis van schaakspelregels. Daarna zijn de apps nog gecheckt door een groepje leerlingen
en heb ik de levels die zij moeilijk vonden (5 sterren op een schaal
van 1 tot 5) gedeletet. Zo bleven in beide versies 45 levels over en
daarmee ben ik het onderzoek in gegaan.”

100 DOORS

NULMETING EN OEFENFASE

Geboers schuwt het experiment niet en begeeft zich graag buiten
de gebaande paden. In eerste instantie dacht ze aan een onderzoeksopzet in de vorm van een escaperoom, maar dat bleek niet
uitvoerbaar. Na field research in de Apple Store en Google Play
Store vindt ze in de app 100 doors een uitstekend alternatief. Het
spel 100 doors bestaat uit 100 deuren die staan voor 100 levels.
Op ieder level kom je een nieuwe deur tegen. Het doel van het spel
is het openen van zoveel mogelijk deuren. De speler kan een deur
openen door één of meerdere handelingen te verrichten. Soms
liggen deze handelingen voor de hand en soms is een creatief

Om tot een vergelijkbare onderzoeksgroep te komen, namen zes
leerlingen uit groep 7 deel aan een nulmeting. De leerlingen speelden gedurende 15 minuten de app 100 doors B. Aan de hand van
de hoeveelheid gespeelde levels werden vervolgens twee groepen
gevormd. In elke groep werd een leerling met een lagere, een gemiddelde en een hogere score geplaatst. De tweede fase was het
oefenmoment. De leerlingen oefenden gedurende een week op
vijf momenten telkens 10 minuten lang met de app 100 doors A.
Groep 1 kreeg daarbij coaching om zelfstandig tot een oplossing
te komen en groep 2 niet. De coachingsmomenten vonden plaats
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GROW-MODEL Aan het einde van ieder oefenmoment
Stap 1 > Goals
- Wat wil je bereiken? (Doel wordt voorafgaande het
oefenmoment eenmalig besproken).
Stap 2 > Reality
- Wat heb je gedaan om de gespeelde levels uit te spelen?
- Wat heb je allemaal geprobeerd? Wat werkte wel of niet?
Hoe kwam dat?
- Waar ben je trots op?
- Wat vond je lastig en waarom vond je dit lastig?
Stap 3 > Options
- Wat kan je allemaal nog meer proberen met de tablet?
Stap 4 > What
- Wat ga je de volgende keer proberen?

aan het einde van ieder oefenmoment en op het moment dat de
leerlingen vastliepen. Leidraad bij de coaching was het zogenoemde GROW-model, dat uitgaat van de volgende vier stappen: goals,
reality, options, what (zie tekstkaders ‘GROW-model’). Tijdens de
derde fase, de eindmeting, speelden beide groepen de app 100
doors B zonder coaching.

RESULTATEN
In de resultaten is goed te zien welke invloed coaching heeft op de
prestaties van de leerlingen, stelt Geboers. “In de oefenfase kregen
leerlingen van beide groepen een herkansing, als het ze niet lukte
om het level uit te spelen. Bij groep 1 waren al die herkansingen
succesvol, bij groep 2 slechts in 20% van de gevallen. Als je de totale oefenfase overziet, dan valt op dat groep 1 meer levels haalt,
maar interessanter nog, dat het daarvoor aanzienlijk minder handelingen nodig heeft dan de leerlingen uit de andere groep.” De eindmeting bevestigde dit beeld. Geboers: “Toen beide groepen zonder
coaching speelden, zag je dat de leerlingen die eerder coaching kregen, meer nadachten over mogelijke oplossingen en beter in staat
waren om te komen tot een doordachte en effectieve aanpak. Ze
losten problemen doordachter, sneller en met minder handelingen
op. De andere groep hanteerde veel meer een trial and error benadering, waarbij vaak een verkeerde handeling werd uitgevoerd.”

GROW-MODEL Wanneer leerling ‘vastloopt’
Stap 1 > Goals
- (Level uitspelen)
Stap 2 > Reality
- Wat zie je?
- Wat heb je hier al geprobeerd?
- Wat heb je in eerdere levels geprobeerd?
- Wat denk je dat de oplossing is?
Stap 3 > Options
- Wat kan je nog proberen?
- Hoe zou je dit in het echt oplossen?
- Wat kan je nog meer met een tablet?
- Zou je het nog op een andere manier kunnen bekijken?
Stap 4 > What
- Wat ga je nu doen?

Leerlingen die eerder coaching kregen hadden
een meer doordachte en effectieve aanpak.
AANBEVELINGEN
De vraag van de leerkrachten was hoe ze in de dagelijkse lespraktijk
de leerlingen kunnen stimuleren om hun 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. In haar onderzoek toont Geboers aan dat
het gebruik van een app de kinderen de mogelijkheid geeft een
van deze skills te verbeteren, namelijk: probleemoplossend handelen. “Je moet het wel zorgvuldig doen”, zegt ze. “Test de app
en betrek leerlingen daarbij. Haal frustraties eruit. Zorg dat de app
geschikt is voor gebruik in een onderwijskundige situatie. Bij de
uitvoering geeft coaching een duidelijke meerwaarde. Laat je niet
afschrikken door de term ‘coaching’. In mijn onderzoek hebben 30
coachingsmomenten plaatsgevonden. In 23 van de gevallen was
de vraag ‘Wat zie je?’ al voldoende voor de leerlingen om daarna
zelfstandig de oplossing te vinden. Dat verraste me wel, dat je door
het stellen van één vraag, een beroep kunt doen op hun creativiteit
en inventiviteit.”

Nota Bene: Vanwege het interview-karakter van deze bijdrage, zijn in de tekst geen
verwijzingen opgenomen. In de literatuurlijst staan de gebruikte bronnen.
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‘JE
MOET
LEREN
WAT ER
TE LEREN
VALT,
EN DAN
JE EIGEN
WEG
GAAN. ‘

Onderwijsvernieuwing is van alle tijden, maar lijkt meer dan ooit
aan de orde van dag. Je wordt uitgedaagd weer na te denken waar
onderwijs over zou moeten gaan. Händel wist het in één zin kernachtig te vangen. Onderwijs gaat over ‘leer-kracht’. Juist vanwege
de dubbele betekenis die leerkracht in zich heeft.
Aan de ene kant is er de persoon leerkracht die de spil is van
het onderwijs en die als ‘onderwijzer’ het leren van de leerlingen
ondersteunt en zo een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling
van een kind.
Aan de andere kant staat het woord leerkracht voor de kracht van
leren. Leren doen we van, met en door anderen, en kenmerkt zich
door de persoonlijke betekenis die je verleent aan kennis en ervaringen. Leren is de echte motor achter je ontwikkeling. Hoe mooi
zou het zijn om je, wanneer dan ook, bewust te zijn van je eigen
leer-kracht.
Het feit dat beide betekenissen in één woord zitten betekent dat
we ze allebei nodig zijn. Wanneer beide leerkrachten voldoende
aandacht krijgen worden leerlingen in aanraking gebracht met
boeiende kennis, met uitdagende situaties én met interessante
mensen om zo te leren wat er te leren valt en vervolgens hun
eigen weg te gaan…
Miranda Timmermans
Lector Leerkracht
Opgenomen in Bildung 2017 Scheurkalender
Henk Sissing (red.) en 365 onderwijscollega’s
Vrijdag 17 maart 2017
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AFSTUDEREN MET
EEN ONDERZOEKENDE
HOUDING
Een onderzoekende houding stelt de leerkracht in staat om zijn eigen onderwijs te
verbeteren. Als deze onderzoekende leerkracht tegen bepaalde zaken aanloopt,
zal hij op zoek gaan naar antwoorden. Dit kan hij doen door informatie te
verzamelen, zowel uit de praktijk als uit theoretische bronnen. Vervolgens zal hij
bekijken wat deze informatie voor zijn eigen situatie betekent en op die manier
nieuwe, handelingsgerichte kennis ontwikkelen. Het wordt steeds belangrijker
dat leerkrachten over een onderzoekende houding beschikken. Maar hoe weten
we dat? En hoe is een onderzoekende houding te meten?
Theo Pullens
Hogeschoolhoofddocent
en Senior Onderzoeker
Esther
Woertman
Lid
van
de
Kenniskring
Leerkracht
Hogeschooldocent en onderwijskundige.
Lid van de Kenniskring Leerkracht
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De onderwijsraad (2014) geeft aan dat er in de dagelijkse onderwijspraktijk behoefte is aan een nieuw soort leerkracht. Omdat het
belang van kennis en innoverend vermogen toeneemt in de samenleving, heeft het onderwijs namelijk innovatieve professionals nodig; leerkrachten die beschikken over een onderzoekende houding
en onderzoeksvaardig zijn. Het (leren) doen van praktijkonderzoek
is dan ook een belangrijk onderdeel geworden van het curriculum
van lerarenopleidingen (Timmermans, Geerdink, Willems & Gommers, 2015).
Ook de pabo van Avans Hogeschool geeft in haar onderwijsvisie
aan het belangrijk te vinden om studenten op te leiden tot leerkrachten die beschikken over een onderzoekende houding (Onderwijscommissie, 2014). Om dit te realiseren biedt de pabo studenten
een passende begeleiding binnen een intensieve samenwerking
met het werkveld, waarbij de studenten worden uitgedaagd innovatief te zijn, zaken ter discussie te stellen en zich een oordeel te
vormen op basis van wetenschappelijke bronnen. De vraag die hierbij gesteld kan worden is hoe de pabo kan weten of studenten aan
het einde van hun opleiding beschikken over die onderzoekende
houding. Voordat die vraag beantwoord kan worden, is het nodig
te verduidelijken wat onder een onderzoekende houding verstaan
wordt.

WAT IS EEN ONDERZOEKENDE HOUDING?
Veel mensen zullen een beeld hebben bij de onderzoekende houding, maar het is niet gemakkelijk om tot een eenduidige definitie
te komen. Binnen lerarenopleidingen wordt de onderzoekende
houding gezien als de vaardigheid om onderzoek uit te voeren door
het hebben van een positieve houding ten opzichte van onderzoek
en een reflectieve houding gerelateerd aan een onderwijsideaal
(Leeman & Wardekker, 2010). In het geval van de positieve houding
gaat het om de bereidheid gebruik te maken van de resultaten van
onderzoek. In het geval van een reflectieve houding gaat het om
een kritisch lerende houding ten opzichte van het eigen professioneel functioneren. Het gaat hierbij om het ter discussie stellen van
het handelen en het stellen van vragen bij de vanzelfsprekendheden
daarin (Leeman & Wardekker, 2010). Onder onderzoeksvaardigheden worden bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeksvraag,
het zoeken van bruikbare bronnen en het opstellen van een
onderzoeksontwerp verstaan. De onderzoekende houding zou een
onderdeel zijn van het onderzoekend vermogen. Onderzoekend
vermogen bestaat volgens Andriessen (2014) uit drie onderdelen:
• Reflectie: het terugkijken op het eigen handelen in de
beroeps¬praktijk en signaleren wat er (niet) goed ging;
• Evidencebased practice: gebruikmaken van kennis (uit de
praktijk en/of wetenschappelijke kennis) om de juiste
handelingen te kiezen;
• Innovatie: het ontwikkelen van nieuwe handelingen en
producten om de beroepspraktijk te verbeteren.
Pullens en Van Oosterbosch (2016) geven in hun bespiegelingen op
de positie van onderzoek in de opleiding aan, dat het lastig is om

na te gaan of aankomende leerkrachten vaardigheden ontwikkelen die een onderzoekende houding tot gevolg hebben of dat die
onderzoekende houding juist een voorwaarde is om tot praktijkonderzoek te kunnen komen. Daar komt nog bij dat studenten op
lerarenopleidingen niet als onderzoekers worden opgeleid, maar
als onderzoekende leerkrachten. Het is daarom belangrijk dat de te
ontwikkelen onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden
als onderdeel van andere beroepsvaardigheden aan bod komen
(Timmermans et al, 2015). Dit kan bijvoorbeeld door vanuit theoretische achtergronden het handelen van een leerkracht te verantwoorden en aan te passen (Van der Linden, Bakx, Ros, Beijaard, &
Van den Bergh, 2015; Vrijnsen-De Corte, 2012).
Bruggink en Harinck (2012) hebben na een grondige literatuuranalyse negen kenmerken opgesteld om de onderzoekende houding te
definiëren die goed aansluiten bij wat onderzoek op de lerarenopleiding beoogt. Dit zijn de volgende:
• Nieuwsgierig zijn;
• Een open houding hebben;
• Kritisch zijn;
• Willen begrijpen;
• Bereid zijn tot perspectiefwisseling;
• Willen voortbouwen op eerdere opvattingen en ideeën;
• Goede bronnen willen gebruiken en nauwkeurig zijn;
• Kennis willen delen met anderen.
Zij geven daarbij aan dat de onderzoeksvaardigheden een ondersteunende rol vervullen om van de onderzoekende houding gebruik
te kunnen maken (Bruggink & Harinck, 2012).

WAT ZEGT DE PABO OVER DE ONDERZOEKENDE
HOUDING?
Net als andere lerarenopleidingen heeft de pabo van Avans een
visie op onderzoek en een leerlijn onderzoeksvaardigheden ontwikkeld. In die leerlijn komen de drie kernbegrippen rond onderzoek
terug: onderzoeksvaardigheden, onderzoekende houding en onderzoekend vermogen. De term onderzoekende houding wordt door
de pabo gebruikt als het gaat om de habitus van startbekwame
leraren die nodig is om in de onderwijspraktijk bestaande patronen
te doorbreken, om vanuit een helikopterview naar onderwijssituaties te kunnen kijken en om zaken ter discussie te stellen (Pullens
& Oosterbosch, 2015). Binnen de leerlijn onderzoeksvaardigheden
wordt ook gesproken over een onderzoekend vermogen. Onderzoekend vermogen stelt de studenten in staat om terug te kijken
op het eigen handelen in de beroepspraktijk, te signaleren wat er
(niet) goed ging, dat proberen te verklaren vanuit de kennisbasis en
in diezelfde kennisbasis ook de uitgangspunten te vinden voor een
betere aanpak (Pullens & Oosterbosch, 2015).
In de visie van de pabo op onderzoek wordt geen verdere concretisering van de begrippen onderzoeksvaardigheden, onderzoekende
houding en onderzoekend vermogen gemaakt. Ook blijft onduidelijk hoe deze begrippen samenhangen. Toch wordt het belang van
de onderzoekende houding bij afstuderende pabostudenten ge-
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noemd. Hoe meet de pabo deze houding bij haar studenten? Om
dit te onderzoeken worden de door Bruggink en Harinck (2012)
opgestelde kenmerken van de onderzoekende houding gebruikt,
omdat deze voortgekomen zijn uit een grondige literatuuranalyse.

HET METEN VAN DE ONDERZOEKENDE HOUDING
AAN HET EINDE VAN DE PABO
In het laatste jaar van de pabo is de student gedurende een langere
periode werkzaam op de basisschool om zo de volle breedte van
het beroep te ervaren. Van hem wordt verwacht nieuwsgierig, onderzoekend en kritisch op het onderwijs te zijn en dit ook te laten
zien tijdens zijn lio-stage. Daarnaast gaat de student op verzoek van
de basisschool een onderzoek uitvoeren. De basisschool formuleert
in overleg met de student een ontwikkelvraag die door de student
wordt uitgewerkt in een onderzoek, waarmee hij een bijdrage levert aan het verbeteren van het onderwijs binnen zijn stagegroep
en in sommige gevallen binnen de stageschool. Ook daar laat de
student zien over een onderzoekende houding te beschikken.
Op diverse momenten en manieren worden studenten in hun
laatste jaar beoordeeld:
• Lio-eindbeoordelingsgesprek;
• Portfolio;
• Praktijkonderzoek schoolontwikkeling (POS);
• Startbekwaamassessment.
Welke positie heeft de onderzoekende houding binnen deze beoordelingsmomenten? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is
gekeken in hoeverre de negen kenmerken van de onderzoekende
houding opgesteld door Bruggink en Harinck (2012), naar voren
komen op de beoordelingsformulieren van de vier beoordelingsmomenten. Hiervoor een kijkkader gebruikt (figuur 1).

LIO-STAGE
Aan het einde van de lio-stage vindt er een eindbeoordelingsgesprek plaats met de student, contactdocent van de pabo en
lio-mentor van de basisschool. Voor het beoordelen van de lio-stage
wordt een beoordelingsformulier gebruikt met indicatoren die zijn
gebaseerd op de Stichting Beroepskwaliteit Leraren-competenties,
zoals bijvoorbeeld de indicator ‘De leraar is vaardig in het oplossen
van problemen ten aanzien van het leef- en werkklimaat en toont
dit door adequate interventies uit te voeren’ die bij de competentie
‘interpersoonlijk competent’ hoort. Van de negen kenmerken van
Bruggink en Harinck (2012) krijgt op dit beoordelingsformulier het
kenmerk ‘bereid zijn tot perspectiefwisseling’ in vijf criteria de aandacht, net zoals het kenmerk ‘willen voortbouwen op bronnen en
eerdere opvattingen en ideeën’. Naar de andere kenmerken van de
onderzoekende houding wordt niet expliciet gekeken bij de beoordeling van de lio-stage.

PORTFOLIO
Gedurende de lio-stage legt de student een digitaal portfolio
aan waarin hij de bewijsvoering ten aanzien van de verschillende
competenties opneemt (bijvoorbeeld interpersoonlijk competent,
pedagogisch competent en competent in het samenwerken met
collega’s). Het beoordelen van het portfolio wordt aan de hand
van een rubrics gedaan, bestaande uit de rubrieken ‘onvoldoende’,
‘voldoende’ en ‘goed’, en de aspecten ‘bijschrift’, ‘rijk bewijs: samenhang’, ‘rijk bewijs: kwaliteitscriteria’, ‘feedback’ en ‘koppeling
theorie-praktijk’ (figuur 2).
5. Koppeling
theorieparktijk.

De student is zeer beperkt in het gebruik van
theorie ter onderbouwing
van het bewijs.

De student geeft
voldoende theoretische
onderbouwwing, maar
beperkt dit tot het bewijs.

De student doorspekt
zijn portfolio (bijschrift,
bewijs, feedback) met
eeen theoretische
onderbouwing.

Figuur 2. Het aspect ‘koppeling theorie-praktijk’ met bijbehorende rubrics op het
beoordelingsformulier van het portfolio.

Op het beoordelingsformulier van het portfolio wordt slechts een
kenmerk van de onderzoekende houding meegenomen: ‘willen
voortbouwen op bronnen en eerdere opvattingen’. Dit kenmerk
komt driemaal aan de orde.

POS

Figuur 1. Kijkkader met daarin de negen kenmerken van de onderzoekende houding
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Het afstudeeronderzoek van de pabostudent wordt praktijkonderzoek schoolontwikkeling (POS) genoemd en wordt beoordeeld door
twee docenten van de pabo. Ze gebruiken daarvoor een beoordelingsformulier dat in grote lijnen de stappen van de onderzoekscyclus volgt (figuur 3).

Figuur 3. De beoordelingscriteria behorende bij het hoofdstuk ‘onderzoeksontwerp’ op
het POS-beoordelingsformulier.

Op het beoordelingsformulier van POS komen meerdere kenmerken
van de onderzoekende houding naar voren. Twee keer ‘kritisch zijn
en zaken in twijfel trekken’ en ‘willen voortbouwen op bronnen
en eerdere opvattingen en ideeën’ en één keer ‘tot inzicht willen
komen’, ‘bereid zijn tot perspectiefwisseling, ‘goede bronnen gebruiken en nauwkeurig zijn’ en ‘kennis willen delen met anderen’.
‘Nieuwsgierig zijn’, ‘een open houding hebben’ en ‘vraagtekens bij
het vanzelfsprekende zetten’ komen niet aan bod.

STARTBEKWAAMASSESSMENT
Naast de beoordeling van de lio-stage, het portfolio en het POS
worden de studenten tot slot beoordeeld tijdens een afsluitend
startbekwaamassessment, dat bestaat uit een presentatie en een
gesprek naar aanleiding van vragen. In dit assessment gaat het
om het totale functioneren van de student. Het assessment wordt
beoordeeld door een docent van de pabo en een leerkracht uit het
werkveld. Deze beoordeli https://thumb9.shutterstock.com/display_
pic_with_logo/101595/342626255/stock-photo-closeup-of-littleboy-measuring-height-himself-against-white-wall-smiling-cute-boymeasures-his-342626255.jpg ng wordt uitgevoerd aan de hand van
de vijf dublin descriptoren: ‘kennis en inzicht’, ‘toepassen kennis en
inzicht’, ‘oordeelsvorming’, ‘communicatie’ en ‘leervaardigheden.
De beoordelaars hebben hiervoor per criterium een beschrijving
waaraan voldaan moet worden (figuur 4).

Figuur 4. Het beoordelingscriterium ‘kennis en inzicht’ met bijbehorende kwalificaties
bachelor en de kwaliteitseis, behorende bij de beoordeling van het startbekwaamassessment.
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Op het bijbehorende beoordelingsformulier wordt aangegeven of
een student onvoldoende, voldoende of goed op de criteria scoort.
Daarnaast wordt deze beoordeling mondeling door de beoordelaars
toegelicht aan de student. Wanneer het kijkkader met de negen
kenmerken van de onderzoekende houding op dit formulier gelegd
wordt, wordt duidelijk dat het kenmerk ‘willen voortbouwen op
bronnen en eerdere opvattingen en ideeën’ tweemaal naar voren
komt en alle andere kenmerken niet.

TOELICHTING DOOR BEOORDELAARS OP POS EN
STARTBEKWAAMASSESSMENT
Naast de beoordelingscriteria hebben de beoordelaars ook de ruimte om bij de beoordeling van POS hun beoordeling schriftelijk toe
te lichten en lichten zij bij het assessment hun beoordeling mondeling toe. In het onderzoek is daarom ook gekeken in hoeverre de
kenmerken van de onderzoekende houding door de beoordelaars
zelf worden benoemd. Hiervoor zijn zowel ingevulde beoordelingsformulieren van POS als het assessment geanalyseerd en is ook een
drietal assessments geobserveerd. Hierbij viel op dat ‘Willen voortbouwen op bronnen en eerdere opvattingen en ideeën’ 12 keer
naar voren kwam, waarvan twee keer bij de beoordeling van het
startbekwaamassessment en tien keer bij de beoordeling van POS.
Feedback die dan bijvoorbeeld geschreven werd, is ‘Heel natuurlijk
en logisch kloppend worden bronnen en visies met elkaar in verband gebracht, relaties gelegd en verantwoorde keuzes gemaakt.’.
‘Goede bronnen gebruiken en nauwkeurig zijn’ kwam zes keer aan
bod, enkel bij de beoordeling van POS; bijvoorbeeld in deze feedback ‘Beter was geweest de werkelijke bronnen te benoemen i.p.v.
te verwijzen naar publicaties waarin die bronnen zijn benut.’. Het
kenmerk ‘Kritisch zijn en zaken in twijfel trekken’ kwam drie keer
aan bod. Kenmerken ‘Bereid zijn tot perspectiefwisseling’, ‘Vraagtekens bij het vanzelfsprekende zetten’ en ‘Kennis willen delen met
anderen’ kwamen twee keer aan bod, en de kenmerken ‘Nieuwsgierig zijn’, ‘Een open houding hebben’ en ‘Tot inzicht willen komen’ kwamen niet naar voren in de toelichting op de beoordeling
van POS en het startbekwaamassesment.

CONCLUSIE ONDERZOEKENDE HOUDING &
EINDBEOORDELING
Geconcludeerd kan worden dat de pabo startbekwame leerkrachten aflevert die aangetoond hebben te beschikken over de kenmerken ‘kritisch zijn en zaken in twijfel trekken’, ‘bereid zijn tot
perspectiefwisseling’, ‘willen voortbouwen op bronnen en eerdere
opvattingen en ideeën’ en ‘goede bronnen gebruiken en nauwkeurig zijn’. Echter, onder de onderzoekende houding wordt meer verstaan dan deze kenmerken. Het is ook belangrijk dat leerkrachten
‘tot inzicht willen komen’, ‘vraagtekens bij het vanzelfsprekende
zetten’, ‘kennis willen delen met anderen’, ‘nieuwsgierig zijn’ en
beschikken over een ‘open houding’. De pabo stuurt op deze kenmerken van de onderzoekende houding echter nauwelijks tot helemaal niet aan bij haar eindbeoordeling.
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EN HOE NU VERDER?
Met dit onderzoek kan de pabo verder verkennen welke plek de
onderzoekende houding maar ook de onderzoeksvaardigheden binnen de opleiding dienen te krijgen. Hierbij moet rekening gehouden
worden met de mate waarin de student overtuigd is onderzoek
uit te kunnen voeren en met het belang van het onderzoek en de
toepasbaarheid ervan. Alledrie aspecten zijn namelijk van invloed
op het hebben van een positieve houding ten aanzien van het
doen van onderzoek (Van der Linden, 2013). Daarnaast dienen de
begrippen ‘onderzoekende houding’ en ‘onderzoeksvaardigheden’
geoperationaliseerd te worden en moet gekeken worden met welke instrumenten deze beoordeeld kunnen worden. Wanneer gekozen wordt om de onderzoekende houding een plek te geven in de
(eind)beoordeling van studenten, kunnen de kenmerken opgesteld
door Bruggink en Harinck (2012) worden gebruikt. De resultaten
van dit onderzoek geven inzicht aan welke kenmerken al aandacht
wordt besteed binnen de eindbeoordeling en welke kenmerken
nog een plek kunnen krijgen.

TOT SLOT:
ONDERZOEKENDE HOUDING IN HET ONDERWIJS
Omdat de rol van kennis en innoverend vermogen steeds belangrijker wordt in de samenleving, heeft het onderwijs onderzoekende
leerkrachten nodig. Dit zijn leerkrachten die bestaande patronen
kunnen doorbreken, zaken ter discussie durven stellen en middels
onderzoek kennis vanuit de praktijk kunnen ontwikkelen, om zo
te blijven innoveren en in staat te zijn complexe problemen aan te
pakken. Welke kenmerken van de onderzoekende houding en eigenschappen van de onderzoekende leerkracht herkent u bij uzelf
en bij uw collega’s? Het is goed om na te gaan welke kenmerken
van de onderzoekende houding vertegenwoordigd zijn in uw team,
om zo samen onderzoek een waardevolle plek binnen het onderwijs te kunnen geven.
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Stichting Markant Onderwijs kent 8 basisscholen
en verzorgt openbaar basisonderwijs in de
gemeente Breda. De eigenheid van scholen staat
bij ons centraal. Dat maakt Markant tot een rijk
geheel. We kennen scholen met een algemeen
onderwijsconcept, maar ook een school voor
Dalton Onderwijs, een school voor Jenaplan
Onderwijs en een Montessorischool . Ook onze
locaties maken Markant Onderwijs tot een
veelvormige stichting met scholen in verschillende
wijken, maar ook in Teteringen, Prinsenbeek,
Bavel en Ulvenhout. Markant Onderwijs biedt een
uitdaging aan elke leerling.
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Het is
een waaier!

Het is
een slang!

Het is
een boom!

Het is
een speer!

Het is
een touw!

Het is
een muur!

MEER DAN ALLEEN
NIEUWSGIERIGHEID!
Deze uitgave van Leerkracht staat in het teken van onderzoeken en ontwerpen van toekomstgericht onderwijs. Vanuit mijn
lectoraat zoek ik wegen om dit samen met leerkrachten, studenten en opleiders op te pakken. In de school opleiden is wat
mij betreft de drijvende kracht waarmee we dit voor elkaar
kunnen krijgen.
Ik start mijn bijeenkomsten graag met beelden of metaforen. Meer
dan eens heb ik in een bijeenkomst over het in de school opleiden de
metafoor van de blinden en de olifant gebruikt.

‘Een aantal blinden krijgt de kans om te ontdekken hoe
een olifant eruit ziet. Op de tast verkennen ze allemaal
een ander stukje van het dier. De een voelt aan het oor
van de olifant en noemt de olifant groot, beweeglijk gelijk
een waaier, terwijl de poot van de olifant bij een ander de
associatie van een stevige pilaar, een boom oproept en de
staart juist doet denken aan een lang flexibel touw.
Ze voelen allemaal een ander deel van de olifant en ze
beschrijven de olifant allemaal anders; het wordt echter
geen geheel. Ieder heeft zijn eigen waarheid.*’

Getriggerd door een column in De Gelderlander realiseerde ik me dat
je ook op een andere manier naar deze metafoor kunt kijken of zelfs
moet kijken. Hebben deze blinden allemaal een beetje gelijk?
Spreken ze allemaal een beetje de waarheid, juist omdat ze vanuit
een ander perspectief kijken?
Nee, ze hebben geen van allen gelijk.….. ze zijn namelijk allemaal te
vroeg gestopt met onderzoeken. Ze hebben niet de moeite genomen
om het dier verder te betasten en ook andere delen van de olifant te
leren kennen. Ze hebben ook niet met elkaar gecommuniceerd over
elkaars ontdekkingen om hiermee hun eigen ervaringen te verbreden
of tot een gezamenlijke ontdekking te komen. Door deze metafoor te presenteren als een voorbeeld van denken en kijken vanuit
verschillende perspectieven en het daarbij te laten, laat ik zelf ook
kansen liggen. Want juist deze verschillen in ervaringskennis zouden
onze nieuwsgierigheid verder moeten aanwakkeren en ons stimuleren verder te zoeken en te achterhalen hoe het werkelijk zit.
Dat is wat mij betreft de essentie van onderzoeken. Als we blijven
hangen in het redeneren vanuit eigen belang en eigen perspectief,
brengt ons dat niet verder. Nieuwsgierigheid tonen naar elkaars verwachtingen, bevindingen, ervaringen en doelen maakt dat we ons
samen een completer beeld vormen van toekomstgericht onderwijs
en de leerkrachten die daarbij nodig zijn. En zo maken we samen in
de school opleiden sterker.
Miranda Timmermans
* Bekend Soefiverhaal uit de 12e eeuw.
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Leerkracht
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LERAAR
BASISONDERWIJS.

IN HET ONDERWIJS IS
GEEN DAG HETZELFDE.
PABO AVANS HOGESCHOOL BREDA
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