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Onderzoek als impuls voor onderwijsontwikkeling?

Wat weten we over onderwijsontwikkeling?

• De rol van boundary processen

• Het leren van leraren

• Over weten en willen

Wat betekent dat voor de criteria voor goed onderzoek en de wijze 

waarop dat ingebed kan en moet worden in de structuur en cultuur van 

een school?



DOMINANT PARADIGMA

Kennisontwikkeling

Onderwijsontwikkeling

Onderzoek en onderwijs: gescheiden 
processen
Elk proces kent zijn eigen kwaliteitscriteria 
en dus zijn eigen competenties en eigen 
experts: onderzoekers en leraren

• Kennisdisseminatie, 
• Kennistransfer, 
• Kennistoepassing, 
• …



EENRICHTINGSVERKEER

RDD model: Evidence-based education

• Research

• Development

• Diffusion

Kookboek-didactiek en de-professionalisering

Door onderzoekers …

en door leraren in (master)opleiding …

De oorspronkelijke optimistische gedachte, dat met behulp van wetenschappelijk 

verantwoorde producten er veel in scholen verbeterd kan worden, is echter niet 

juist. Evaluatieonderzoek brengt dat aan het licht. Leraren blijken de nieuwe 

producten niet of niet zoals door de ontwikkelaars bedoeld te gebruiken. Leraren 

zijn geen kritiekloze afnemers van hetgeen door anderen ontwikkeld is. 

(Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004)



BEPERKTE IMPACT

De onderzoeker bedenkt wat anderen moeten doen…

Betrokkenheid leraren is beperkt …

Kenmerkend: de leraar-onderzoeker als impuls voor innovatie: 

Role based teacher leadership
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Onderzoek en onderwijs zijn gescheiden activiteiten met hun eigen 

dynamiek, kwaliteitseisen, taal, etc.

Wetenschap Praktijk

Onderzoek als 
boundary proces

• Betekenis
• Eigenaarschap

• Dialoog 



HET OVERBRUGGEN VAN DE KLOOF

Onderzoeksvraag 
theoretisch kader 

onderzoeksopzet 
dataverzameling 

conclusie, discussie, 
implicaties 8

Betekenis – Eigenaarschap – Dialoog
Welke vraag 
– wiens 

verlegen-
heid?

Welke 
concepten 

zijn 
betekenisvol?

Wat zorgt 
voor 

beweging?

Wie geeft 
betekenis 

aan 
uitkomsten?



DE UITDAGING VOOR HET ONDERWIJS
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Diversiteit 

Immigratie

Gelijke kansen

Voortijdig schoolverlaten

Aansluiting bij werkveld

Hogere leeruitkomsten

Doorstroom mbo-hbo

Radicalisering en intolerantie

…



… WAITING FOR THE TEACHER!

10



ONDERZOEK ALS INTERVENTIE 2

Kennisontwikkeling

Docentontwikkeling

Onderwijsontwikkeling

Onderzoek en onderwijs: gescheiden 
processen
Elk proces kent zijn eigen kwaliteitscriteria

• Kennisdisseminatie, 
• Kennistransfer, 
• Kennistoepassing, 
• …



NADRUK OP DE PROFESSIONALITEIT 

VAN DE LERAAR

12

Interne professionalisering (bv via huisacademies)

Masteropleidingen

Promotiebeurs

Onderzoekende houding:

• Opmerkzaam, nieuwsgierig, bedachtzaam, kritisch (Van den Herik & 

Schuitema, 2016)

• Systematische vragen stellen, voortbouwen op kennis



INDIVIDUEEL OF COLLECTIEF?

Wat levert dat dan op?

Research Based Teacher Education 

• Om beter onderbouwd pedagogisch-didactische beslissingen te 

kunnen nemen

• Focus op het individu?

• Onderwijs als particuliere praktijk?



ONDERZOEK ALS COLLABORATIEF 

LEERPROCES

Effectieve leerprocessen

• Ingebed in het schoolbeleid

• Zeggenschap over doelen

• Samenwerken en wederzijdse afhankelijkheid

• Aansluiten bij en voortbouwen op eigen ervaringen

• Actieve betrokkenheid 

Onderzoek als interventie

Door feedback te geven op de bestaande praktijk

De dialoog tussen leraren te stimuleren

En daarmee het leren binnen teams te ondersteunen
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Onderwijs gaat niet alleen over het hoe, maar ook over het 

waartoe.

Daarbij is de persoon van de docent niet te scheiden van zijn

handelen.

Moreel-ethisch proces op basis van morele opvattingen en

overtuigingen van de docent cq. het docententeam

“Onderzoek laat zien wat werkt (hoe), maar niet wat wenselijk is 

(waartoe)”
Gert Biesta



WETEN EN WILLEN

Onderzoeksuitkomsten (het weten) krijgen pas betekenis 

wanneer ze verbonden worden met de ambitie en drijfveren van 

docententeams (het willen). 

Aanbevelingen t.a.v. de implicatie van onderzoeksuitkomsten 

kunnen daarom niet zonder de betekenisgeving door de 

docent(en). 



IMPLICATIES

Door onderzoek op te vatten en in te richten als een interventie kunnen 

bruggen geslagen worden tussen onderzoek en onderwijsontwikkeling.

• Dat vraagt om een collaboratief proces

• van co-creatie door onderzoekers en docenten 

• met betekenisgeving door en eigenaarschap van docententeams, in 

alle fasen van het onderzoek

• en commitment daartoe van alle actoren: onderzoekers, 

leidinggevenden en docenten

• En dat veronderstelt een proces van community based teacher 

leadership
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www.hva.nl/kenniscentrum-doo

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding HvA

www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding

M.Snoek@hva.nl


