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Beetje bijpraten en misschien wat 
opdrachten maken. Dat was de indruk 
die docenten Jate Terpstra en Nellie 
Wagner van het Spinoza Lyceum 
kregen tijdens de ‘daltonuren’. Hoe 
konden ze die uren effectiever besteden? 
Praktijkonderzoek biedt uitkomst.
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Binnen de WOA delen collega’s 
van verschillende scholen en 
onderwijs typen ervaringen uit 
praktijkonderzoek met elkaar. 
Vier onderzoeksdocenten over 
hun inzichten. ‘Het heeft mijn 
zelfbewustzijn vergroot.’

Echte eyeopers8

Docenten Hans Wesseling en Marije 
Ebbens van de Open Schoolgemeen-
schap Bijlmer blikken terug op de jaren 
waarin ze onderzoek deden, wat dit ze 
heeft gebracht en waarom ze geloven dat 
onderzoek doen een goede manier is om 
onderwijs te verbeteren.

Tijd voor reflectie12

Nog meer onderzoek(ers)!

Deze special geeft een beeld van een aantal 
onderzoeken die de afgelopen jaren binnen de 
WOA vo/mbo zijn uitgevoerd. Maar binnen 
de WOA gebeurt nog veel meer moois. Zo 
deed Zecharja Schouten dit schooljaar onder-
zoek naar de ontwikkeling van zelfregulatie 
bij studenten bij online onderwijs en blended 
learning en zette Marjan Broers onderzoek op 
naar het verklaren van lage examenresultaten 
in het mbo. Daarnaast werkte Charlotte Post 
aan het vergroten van het reflecterend vermo-
gen van havo-leerlingen en onderzocht Sara 
Kortie het werken met rubrics in het vo. 
 
Meer informatie over deze en alle andere 
WOA-onderzoeken, symposia en activiteiten? 
Kijk dan op onze website: 
https://woa-vo-mbo.kohnstamminstituut.nl/

INHOUD

Een leven lang leren
In de WOA-vo/mbo doen scholen en 
kennisinstellingen sinds 2016 samen 
onderzoek. Het doel: met onderzoek 
praktijkrelevante kennis ontwikkelen 
en verspreiden om de kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek te verbeteren. 
In deze Special een kijkje in de keuken 
van de onderzoeksdocenten van 
de Academische Opleidingsschool 
Amsterdam, Esprit, ROC van 
Amsterdam, de UvA en de HvA. 
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In onze Amsterdamse scholen en instituten ligt een berg aan kennis. 
Hoe kun je als docent met al die kennis om je heen de onderzoekende 
leraar zijn, hoe breng je je onderwijspraktijk het best in kaart en hoe 

doen collega’s dat? Welke keuzes worden elke dag gemaakt en waarom? 
Waarover twijfelen jij en je collega’s en wanneer hebben jullie die twijfels 
voor het laatst gedeeld? Hoe stap je uit de les, je dagelijkse praktijk en 
maak je ruimte om knelpunten uit de praktijk aan te pakken? 
Om een antwoord te vinden op al deze vragen werkten Amsterdamse 
opleidingsscholen tussen 2006 en 2016 aan een concept om praktijkon-
derzoek een centrale plek te geven in het onderwijs. De uitkomst van die 
samenwerking is de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam voor het 
voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs (WOA-vo/mbo).
In de WOA-vo/mbo doen scholen en kennisinstellingen sinds 2016 
samen onderzoek. Een werkplaats die daarmee aansluit bij de bestaande 
WOA voor primair onderwijs. Het doel: met gezamenlijk onderzoek 
praktijkrelevante kennis ontwikkelen en 
verspreiden om de kwaliteit van onderwijs 
en onderzoek te verbeteren. Het bindende 
element van onze scholen is het onderzoe-
ken en ontwerpen van samenhangende 
leerarrangementen die de thema’s van onze 
conceptscholen versterken. De centrale 
thema’s daarbij zijn: onderwijs in de grote 
stad geven, metacognitie en zelfregulatie 
bevorderen.
In de werkplaats werken leraren van de 
deelnemende scholen als onderzoeksdocenten onder begeleiding van 
onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van 
Amsterdam Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam. 
De onderzoeksdocenten voeren praktijkonderzoek uit op hun school in 
samenspraak met hun schoolleiding. Buiten een verslag en een poster 
als eindproduct, worden de onderzoeksuitkomsten omgezet in tools, 
zoals workshops of begeleidingstrajecten voor docenten, lessenseries of 
instrumenten die de zelfregulatie van leerlingen bevorderen. Daarnaast 
delen ze hun kennis intern, met de scholen binnen de werkplaats, op 
symposia en congressen voor collega’s, leidinggevenden, schoolopleiders 
en instituutsopleiders, bestuurders en gemeente.
De ondersteuningsvraagstukken die we nu op scholen tegenkomen zijn 
complexer dan ooit. Krijgen leraren nu voldoende kans om elkaar vragen 
te stellen en deze te onderzoeken? Ik zie nu nog vaak leraren van les 
naar les gaan met enige ruimte voor het ontwerpen maar weinig ruimte 
om die ontwerpen ook te onderzoeken. In de werkplaats krijgen de 
opleidingsscholen meer ruimte voor onderzoek, om vragen te stellen, om 
echt stil te staan bij de huidige praktijk. Broodnodige ruimte dus in een 
samenleving die steeds verandert. ■

Ruimte voor onderzoek

Jeroen Verzijden is 

projectleider Werkplaats 

Onderwijsonderzoek 

Amsterdam vo/mbo, 

programmaleider Academische 

Opleidingsschool Amsterdam 

en docent Spaans op het 

Spinoza Lyceum.

‘Samen onderzoek 
doen naar groot-
stedelijke thema’s’  

VOORWOORD
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inventariserende vragenlijst. Hoe beleven collega’s en 
leerlingen het daltonuur eigenlijk? Welke verwach-
tingen hebben ze en in hoeverre maakt een daltonuur 
die waar?’ Wagner: ‘Formuleringen moesten we zorg-
vuldig kiezen. Als je leerlingen vraagt of ze de uren 
“effectief ” vinden, snappen ze niet wat je bedoelt. 
Maar als je vraagt of ze er tevreden mee zijn, hebben 
ze direct een antwoord klaar.’

Droomrespons
De respons was overweldigend: bijna 370 leerlingen, 
ongeveer een kwart van het totaal, reageerde, naast 
bijna een derde van de docenten. Terpstra: ‘Een zeer 
representatieve groep, met leerlingen uit alle onder-
wijslagen.’
Samen met de WOA-begeleider analyseerden ze de 
resultaten. En wat bleek? Wagner: ‘Zowel leerlingen 
als docenten hebben hetzelfde beeld van een effectief 
daltonuur: ze zijn tevreden als tijdens het daltonuur 
actief wordt gewerkt. Leerlingen gaven bovendien aan 
dat ze behoefte hadden aan meer rust.’ 
Het opmerkelijkste is dat docenten hun eigen rol 
vaak leken te onderschatten. Terpstra: ‘Als docent 
dacht ik tijdens een daltonuur vaak dat ik niet zoveel 
kon bijdragen. Je loopt misschien wat rond, maar 
verder? De leerlingen moeten het werk doen. Maar 
onze leerlingen zien dat totaal anders: zij willen dat 

Praktijkonderzoek is een verrijking voor jezelf én de school, 
zeggen Jate Terpstra en Nellie Wagner, onderzoeksdocenten 
op het Spinoza Lyceum in Amsterdam. De twee onderzochten de 
effectiviteit van de daltonuren op hun school, een vraagstuk waar 
vrijwel het hele docententeam mee worstelde.

Gezellig bijpraten en misschien wat opdrachten 
maken. Maar misschien ook niet. Dat was de 
indruk die docenten van het Spinoza Lyceum 

in Amsterdam soms kregen tijdens de ‘daltonuren’, 
lesuren waarin leerlingen zelfstandig hoorden te 
werken. Wat ging er mis? Hoe konden ze zorgen dat 
die uren effectiever besteed werden?
Collega’s Jate Terpstra en Nellie Wagner besloten er 
een praktijkonderzoek aan te wijden. Terpstra: ‘Regel-
matig kreeg ik leerlingen in mijn daltonuur die ik niet 
goed kon begeleiden. Sloegen ze hun wiskundeboeken 
open en keken ze me vragend aan. Ik ben docent 
Frans!’

Gedeelde vraag
Terpstra en Wagner zijn sinds enkele jaren onder-
zoeksdocent, een rol waarvoor ze een halve dag per 
week krijgen. Wagner: ‘In een school leven natuurlijk 
tal van vragen. Uiteindelijk kozen we een vraagstuk 
waar vrijwel het hele docententeam mee zat, zodat 
iedereen er zijn voordeel mee kan doen. Zo wilde het 
Spinoza Lyceum meer tijd voor daltonuren inruimen. 
Een goed onderbouwde aanpak werd daardoor extra 
belangrijk.’
Samen met een begeleider van de Werkplaats On-
derzoek Amsterdam maken Terpstra en Wagner een 
onderzoeksopzet. Terpstra: ‘We begonnen met een 

PRAKTIJKONDERZOEK

Wat doen we met  
het daltonuur?
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de docent actief zorgt voor een goed werkklimaat en 
bijvoorbeeld snel ingrijpt als het te rumoerig wordt.’ 
Ze sloegen er de onderzoeksliteratuur op na. Wagner: 
‘Leerlingen hebben de hulp van docenten nodig om 
zelf de regie te kunnen nemen. “Leren kun je niet 
zelfsturend leren”, las ik ergens. Dat klopt als een bus. 
Je kunt niet verwachten dat ze probleemloos van een 
tamelijk strak voorbereide vakles in een totaal vrij 
daltonuur stappen. Toch was dat vaak wat we deden. 
Om die reden ontwikkelden Jate en ik een flowchart 
(stroomdiagram, red.) waarmee leerlingen meer struc-
tuur krijgen.’ 

Labeling
Aan de hand van de resultaten en de literatuur 
formuleerden Terpstra en Wagner een nieuw beleids-
plan. Terpstra: ‘Een eerste stap was een duidelijkere 
labeling van de uren, zoals stilte-uren of uren waarin 
leerlingen extra begeleiding kunnen krijgen van 
een vakdocent. Hierdoor weten zowel docenten als 
leerlingen beter waar ze aan toe zijn. Bovendien geven 
we leerlingen zo keuzeopties, waardoor ze zich verant-
woordelijker gaan voelen voor wat ze doen.’
Daarnaast verzamelden de twee hulpmiddelen en tips 
voor collega’s om de daltonuren effectiever te maken. 
Wagner: ‘We laten leerlingen nu vaak benoemen wat 
ze in het daltonuur willen bereiken. Het is niet ge-
noeg als ze zeggen dat ze een opdracht willen maken. 
We willen dat ze een inhoudelijk leerdoel formuleren, 
dus dat ze aan het einde van het daltonuur iets kun-
nen of snappen. Als we merken dat ze vastlopen, 
gebruiken we de flowchart om samen te kijken waar 
ze precies struikelen.’

Opsteker
De twee deelden de uitkomsten van de vragenlijst 
ook met hun collega’s. Wagner: ‘We wilden ze laten 
weten dat leerlingen de rol van de docent heel belang-
rijk vinden, ook tijdens het zelfstandig werken.’ Die 
opsteker voor het team was een mooie bijvangst. 
Terpstra: ‘Praktijkonderzoek als dit is ontzettend 
leuk: we krijgen meer inzicht in wat we doen en 
waarom. Normaal gesproken verliest een docent zich-
zelf gemakkelijk in de waan van de dag. Ruimte voor 
echte reflectie is er lang niet altijd. Door mijn rol als 
onderzoeksdocent krijg ik die ruimte alsnog. Dat is 
een enorme verrijking. En ik wil graag dat mijn col-
lega’s daarvan meeprofiteren.’
Dat vindt ook Wagner, die nog maar kort op de 
school werkte als docent Duits toen ze de uren kreeg 
voor het praktijkonderzoek. Wagner: ‘Ik voel me 
meer verbonden met de school. Ik had niet eerder in 
het daltononderwijs gewerkt en begrijp de principes 
nu beter dan toen ik begon. Erg waardevol.’

Uitdagingen
Niet dat het alleen maar rozengeur en maneschijn is, 
zo’n praktijkonderzoek. Het kost tijd en die tijd moet 
je krijgen. Wagner: ‘Anders wordt het alleen maar een 
grote frustratie.’ Ook is niet alles even geschikt als on-
derwerp. Terpstra: ‘Als je iets kiest wat eigenlijk alleen 
maar voor jou of enkele van 
je collega’s interessant is, dan 
krijg je nooit de steun vanuit 
de organisatie om echt ver-
andering teweeg te brengen. 
In ons geval nam de school al 
onze aanbevelingen over. Dat 
zou anders niet gebeurd zijn.’
Ook moet je beschikken over een aardige dosis 
doorzettingsvermogen. Terpstra: ‘Ik ben van nature 
misschien niet zo geduldig en wil graag voortgang 
kunnen boeken.’ Veel steun hebben de twee gehad 
aan de Werkplaats Onderzoek Amsterdam. Het initi-
atief organiseert onder meer lezingen door experts en 
speciale sessies om ervaringen en inzichten te delen 
met onderzoeksdocenten van verschillende scholen. 
Terpstra: ‘Die bijeenkomsten leveren niet alleen nut-
tige kennis op, maar versterken ook het gevoel dat we 
er niet alleen voor staan.’

Coronacrisis
Maar werkt de nieuwe aanpak nu eigenlijk? Zijn 
de daltonuren effectiever geworden? Terpstra: ‘We 
hebben ons plan anderhalve maand kunnen pro-
beren, maar moesten toen helaas stoppen vanwege 
de coronacrisis. Iedereen volgt nu gedeeltelijk thuis 
les. De daltonuren liggen stil.’ Hopelijk kunnen de 
twee collega’s over enkele maanden alsnog hun plan 
evalueren. ■

Wat doen we met  
het daltonuur?

Tekst Winnifred Jelier
Beeld Stijn Rademaker

Tips voor onderzoekende  
leraren 
•  Steun van de schoolleiding is essentieel. Zorg dat je vol-

doende tijd (een dag per week), professionele begeleiding 
en middelen krijgt (zie ook de column op pagina 16).  

•  Laat je collega’s zien waarmee je bezig bent en waarom 
het onderzoek interessant is voor de school, bijvoorbeeld 
in de nieuwsbrief of met een korte presentatie tijdens een 
studiedag. 

•  Doe het praktijkonderzoek samen met een collega. Je 
loopt gemakkelijk vast in je eigen hoofd. Dan is het fijn als 
je met elkaar kunt overleggen en elkaar over hobbels kunt 
trekken. 

•  Kies voor een onderzoek dat uitmondt in een product, 
iets concreets waar jij of je collega’s echt iets mee kunnen.

‘Als onderzoeksdocent 
krijg ik meer ruimte 
voor reflectie’  
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ongeveer drie keer per jaar samenkomen en ervarin-
gen en inzichten delen. Het dialogische gesprek is bij 
een vak als filosofie veel gebruikelijker, dat zou ik bij 
geschiedenis ook graag zien. 
Het zit soms in kleine dingen. Als ik aan een leerling 
vraag “waar kom jij vandaan?” dan is dat al stigma-
tiserend. Laatst las ik ergens dat je ook kunt vragen 
“waar zijn je vader en moeder geboren en welke taal 
spreken jullie thuis?”. Dat heb ik in mijn klas gedaan 
en dat leverde niet alleen prachtige gesprekken op, 
ook als mentor kreeg ik nuttige informatie.’

Is je onderzoek vooral gebaseerd op ervaringen die je via 
interviews onderzoekt?
‘Mijn onderzoek is onder meer gebaseerd op inter-
views met docenten en leerlingen en gaat over de 
uitdagingen die zij ervaren tijdens het voeren van 
een onderwijsleergesprek over gevoelige onderwer-
pen. In mijn onderzoek willen we de principes van 
dialogisch onderwijs, multiperspectiviteit en de ethi-
sche dimensie gebruiken om te kijken of docenten 
zich daardoor zelfverzekerder voelen om dit gesprek 
aan te gaan.’

Wat is de status van het onderzoek?
‘Het plan van aanpak over het bespreek-
baar maken van gevoelige onderwerpen 
in de klas is bijna voltooid. Bij het 
uitwerken van mijn onderzoeksvoorstel 
bleek dat mijn onderzoek ook goed zou 
passen in het Dudoc-Alfa programma, 
een programma dat eerstegraads be-
voegde docenten de mogelijkheid biedt 
om, naast hun baan in het onderwijs, 
vier jaar lang een promotieonderzoek 
uit te voeren op het terrein van de 

vakdidactiek van de geesteswetenschappen. Mijn 
aanvraag voor een Dudoc promotiebeurs is 
toegekend en ik start in september bij de UvA 
met mijn promotieonderzoek.’ ■

Hoe maak je gevoelige historische onderwerpen bespreekbaar in de 
klas? Bregje Prent, docent geschiedenis op Het 4e Gymnasium in 
Amsterdam onderzoekt deze vraag sinds een half jaar bij de WOA.

Voer bij geschiedenis  
het dialogische gesprek

ONDERZOEK KORT

De titel van je onderzoek is “Gevoelige onderwerpen in 
de klas: hoe doe je dat?”. Waarom wil je dit onderzoe-
ken? 
‘Toen ik ruim tien jaar geleden begon met lesgeven, 
liet ik een afbeelding van Mohammed zien. Na afloop 
kwam er een islamitische leerling naar me toe die 
me vertelde dat hij dit als kwetsend had ervaren. Dat 
zette me toen al aan het denken; hoe ga ik hier als 
docent mee om?
Het is niet zo dat ik gesprekken uit de weg ga, maar 
ik wil dat wel met respect voor ieders opvattingen 
doen. Onlangs kwam er een leerling naar me toe die 
vertelde dat er over de Armeense genocide bij hen 
thuis heel anders wordt gedacht. Haar vader vindt dat 
er geen opzettelijke poging was om een bevolkings-
groep uit te roeien. Dat zij daarover in de klas durft 
te praten, vind ik goed en leerzaam.’

Wat hoop je te bereiken met 
je onderzoek?
‘Ik streef naar een profes-
sionele leergemeenschap, 
waarin we met docenten 

Tekst: Peter Zunneberg
Beeld: Shutterstock

Bregje’s onderzoeksvraag
Wat is het effect van een training voor docenten over 
dialogisch onderwijs, multiperspectiviteit en de ethische 
dimensie op de kwaliteit van onderwijsleergesprekken 
over een gevoelig onderwerp?
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Wat hebben leerlingen in een Internationale Schakelklas (ISK) nodig 
voor een optimale doorstroom naar een volgende school? Met die 
vraag startten Anya Beemster en Adinda IJlst, docenten Nederlands 
op het Amsterdamse Montessori Lyceum Oostpoort, in 2019 hun 
(literatuur)onderzoek.

ONDERZOEK KORT
Tekst: Peter Zunneberg

Beeld: Shutterstock

Onderzoeksdocenten Beemster en IJlst 
werken op een school die naast het reguliere 
onderwijsaanbod ook Internationale 

Schakelklassen kent. Hier krijgen nieuwkomers, die 
geen Nederlands spreken of lezen, in het begin vooral 
taalles. Daarna stromen ze door naar het reguliere 
onderwijs. ‘Het is wetenschappelijk bewezen dat 
het ongeveer zes jaar duurt voor je een taal goed 
beheerst,’ vertelt Beemster. ‘Wij zien dat ze helaas 
vaak doorstromen naar een niveau dat meer zegt 
over hun taalbeheersing dan over hun cognitieve 
vermogen.’ Beemster en IJlst onderzoeken wat er 
nodig is om hun leerlingen zo goed mogelijk op hun 
eigen cognitieve niveau te laten doorstromen. ‘Veel 
leerlingen hebben de lesstof al gehad in hun eigen 
land, maar moeten hier in Nederland door hun 
taalachterstand min of meer opnieuw beginnen.’

Schoolsucces
Belangrijk voor hun literatuuronderzoek was voor 
Beemster en IJlst een breed onderzoek van Wayne 
Thomas en Virginia Collier uit 2017 die in hun Vali-
dating the Power of Bilingual Schooling dertig jaar lang 
in zestien Amerikaanse staten tweetalig onderwijs 
volgden. In dat onderzoek staat de vraag centraal 
welke factoren belangrijk zijn voor schoolsucces van 
leerlingen die niet in hun moedertaal les krijgen. Het 
gebruik en ook een goede ontwikkeling van zowel de 
moedertaal als de schooltaal, blijkt een belangrijke 
factor voor schoolsucces. Bovendien is een goede 
beheersing van de moedertaal van grote invloed op 

het leren van de schooltaal. ‘Dit onderzoek is onder-
deel van een trend, die ongeveer tien jaar geleden is 
ingezet,’ legt IJlst uit. ‘Wetenschappelijk onderzoek in 
het afgelopen decennium benadrukt het belang van 
de moedertaal en ziet een goede ontwikkeling van de 
moedertaal als een positieve factor in plaats van een 
belemmering. Het zou goed zijn als we de moedertaal 
van leerlingen en hun kennis daarover, meer gaan 
inzetten in ons onderwijs. Dit heeft ook een positief 
effect op het welbevinden van de leerlingen, wat uit-
eindelijk ook de schoolresultaten ten goede komt.’ 
Naast het literatuuronderzoek interviewden Beem-
ster en IJlst experts op het gebied van meertalig-
heid, waaronder Joana Duarte, bijzonder hoogleraar 
Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs aan de 
UvA, en Merel Kroese, teamleider en docent van een 
taalvriendelijke school. Deze gesprekken bevestigden 
het belang van de moedertaal voor het leren en bij het 
leren van Nederlands. 

Focus
In de laatste fase van hun onderzoek analyseerden 
Beemster en IJlst de studieresultaten van oud-ISK-
leerlingen die doorstroomden naar een reguliere 
school, ook zetten ze een enquête uit. ‘Met de vragen-
lijsten willen we onder meer inzicht krijgen in de ma-
nier waarop leerlingen omgaan met hun moedertaal, 
Nederlands en andere talen,’ vertelt Beemster. Helaas 
moesten de geplande interviews worden uitgesteld, 
waardoor het onderzoek vertraging opliep. Ze hopen 
het in juni te kunnen afronden. ■



Binnen de WOA delen collega’s 
van verschillende onderwijstypen 
ervaringen uit praktijkonderzoek met 
elkaar. Vier onderzoeksdocenten over 
hun eyeopeners. 
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Werkplaats ontdekkingen
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FOEKJE VERHÜLSDONK
Decaan en onderzoeksdocent I Montessori 
Scholengemeenschap I Amsterdam I Onder-
zocht de reacties van MSA-docenten op het 
nieuwe toetsbeleid dat de schoolleiding wilde 
invoeren I

‘Ik was drie jaar onderzoeksdocent. In die tijd deed 
ik drie onderzoeken, maar door de coronapandemie 
kon ik mijn laatste onderzoek naar Loopbaan-
oriëntatie en begeleiding (LOB) en Montessori niet 
volledig afronden. Ik heb nog wel een LOB-visiestuk 
voor de school geschreven. Nu ben ik met onderzoe-
ken gestopt, omdat ik andere docenten ook de kans 
gun om dit een tijdje te gaan doen. Want het levert 
je écht wat op. Mijn grootste winst is dat onderzoek 
mijn zelfbewustzijn heeft vergroot. Bepaalde kwali-
teiten van mij zijn meer zichtbaar geworden. 

De samenwerking binnen de WOA heeft mijn 
onderzoeksvaardigheden verbeterd. Ik leerde hoe je 
informatie in de school kunt ophalen en schrijf nu 
gemakkelijker een verslag. Ik ben ook kritischer ge-
worden. Ik zeg nu eerder: “Dat zeg je nu wel, maar 
waaruit blijkt dat?” En als ik onderzoeksverslagen 
lees, check ik hoe dat onderzoek is opgebouwd.
Het is ontzettend leuk om te sparren met collega’s 
van andere scholen. Zo krijg je weer ideeën voor 
je eigen school, je inspireert elkaar. Je ziet welke 
oplossingen anderen kiezen voor problemen die 
jouw school ook heeft. En het is “gezellig”, want 
onderzoek doen kan best eenzaam zijn. Dan is 
het gewoon lekker om te horen dat anderen met 
hetzelfde worstelen. Wat ook fijn is, is om te ervaren 
dat je nog steeds blij bent met je eigen school.’

FRANK KAMPERS
Docent geschiedenis I Berlage Lyceum I Am-
sterdam I Onderzoekt aan welke ontwerpeisen 
burgerschapsprojecten voor 2-vwo tijdens de 
jaarlijkse projectweken moeten voldoen, om 
leerlingen hiervoor te motiveren I 

‘Na een drukke toetsweek willen leerlingen liever 
wat uitrusten. De inzet voor een burgerschaps-
projectweek wisselt dan sterk. Hoe motiveer je ze 
hiervoor? Door literatuuronderzoek heb ik een aan-
tal ontwerpeisen gevonden dat een sterk positieve 
invloed heeft. Bijvoorbeeld: als docenten zelf ge-
motiveerd zijn voor een project, dragen zij dat over 
op de leerlingen. Keuzevrijheid, zelfstandig werken 
en het creëren van verbondenheid tussen docent en 
leerling helpen ook. Tijdens de projectweek zou ik 
veldonderzoek doen en de ontwerpeisen toetsen, 
maar dat gaat door de coronapandemie niet door. 
Toch was dit onderzoek voor de school, maar ook 
voor mijzelf, belangrijk. Ik heb me verder kunnen 
ontwikkelen. Je kijkt wat analytischer en gerichter 
naar bepaalde zaken: daardoor krijg je meer inzicht. 
Vaak zijn dat overigens inzichten die je intuïtief al 
toepast. Maar ik ben me er nu bewuster van en kijk 
kritischer naar mijn eigen praktijk, naar die van 
school en van collega’s. Dat is al winst.
Natuurlijk heb ik het hier ook met mijn medecur-
sisten binnen de WOA over gehad. Nu is iedereen 
met verschillende onderzoeken bezig, dus zulke 
discussies gaan vaak niet de diepte in. Maar het 
onderzoek van anderen brengt je wel op ideeën. 

Mijn conclusies en aanbevelingen zal ik straks 
baseren op de literatuur en op wat leerlingen en 
docenten tijdens vraaggesprekken tegen mij gezegd 
hebben. Het verdient misschien onderzoekstech-
nisch niet de schoonheidsprijs, maar er komen wel 
degelijk waardevolle dingen uit.’

‘Zelfbewustzijn is vergroot’

‘Het brengt je op ideeën’
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JAC. DE WIT
Leerwerkcoach I ROC  I Amsterdam I begeleidt 
ROC-leerlingen die moeite hebben om zelf-
standig aan een stage te komen | Onderzoekt 
met Sergej Sheer en Ron Fokker (mbo college 
Amsterdam Zuidoost) een begeleidingsmetho-
diek binnen een hybride leeromgeving I

‘De WOA was voor ons echt een nieuwe wereld. 
Op het ROC zijn wij gewend om intuïtief te 
werken, duizend bloemen te laten bloeien. Nu 
kwamen we in een cultuur terecht waar bijvoor-
beeld eerstegraadsdocenten gewend zijn om toch 
wat academischer naar hun lesmateriaal te kijken. 
Carrièretechnisch gezien was dat voor mij helemaal 
goed. Iets nieuws doen kwam precies op het juiste 
moment. 
Alle docenten zijn met hun eigen onderzoek bezig. 
Daarnaast hebben we een gezamenlijk verbindend 
thema, namelijk metacognitie. Er zijn vijf of zes 
scholengemeenschappen bij betrokken die allemaal 
vooruitstrevend zijn en een stevige onderwijsvisie 

hebben. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we 
informatie over onze resultaten uit. Het is dus altijd 
leuk, verrassend en een beetje spannend.
Wij hebben eerst een literatuuronderzoek naar hy-
bride leeromgevingen verricht. Dat was superleuk 
om te doen. Nu ontwerpen we een begeleidingsme-
thodiek voor dit type leeromgevingen. We hebben 
theorieën over motivatie, adolescentie en carrière-

ontwikkeling van jongeren geanalyseerd en op basis 
daarvan ontwerpprincipes opgesteld. Vonden we 
zelf nogal progressief. Binnen onze school hebben 
we vervolgens design thinking-sessies georgani-
seerd. De berg ideeën die daaruit voortkwam, zijn 
we nu aan het inventariseren. Wij zijn alle drie echt 
enthousiast. Maar ik ken niemand die tegen heug 
en meug bij de WOA zit. Iedereen pakt de kans om 
er iets moois van te maken.’

SERGEJ SHEER  
Docent handelsvakken en rekenen I ROC  I 
Amsterdam I Onderzoekt met collega’s Jac. de 
Wit en Ron Fokker (mbo college Amster-
dam Zuidoost) ontwerpprincipes voor een 
begeleidingsmethodiek binnen de hybride 
leeromgeving I

‘De onderwijsonderzoekwereld is klein. Dat merkte 
ik toen we vorig jaar binnen onze werkgroep litera-
tuuronderzoek deden. Ook al hadden we allemaal 
een ander onderzoeksonderwerp, we vielen vaak 
terug op dezelfde onderwijswetenschappers. Zoals 

Edward Deci en Richard Ryan, die de zelfdetermi-
natietheorie ontwikkelden. Volgens hen heeft de 
mens drie essentiële basisbehoeften: autonomie, 
relatie en competentie. Als daarin wordt voorzien, 

heeft dat een positieve invloed op zijn functione-
ren, welbevinden en groei. En daarmee ook op zijn 
motivatie. Voor ons onderzoek over de begeleiding 
van studenten is dat een belangrijke theorie. Ik 
vond het leuk om daarover met anderen te sparren. 
Eens in de twee, drie maanden komt de werkgroep 
samen. Door corona zijn die bijeenkomsten nu on-
line georganiseerd. Elke deelnemer presenteert dan 
de stand van zaken met betrekking tot zijn of haar 
onderzoek. Wat veel oplevert, is dat je elkaar zo 
kritisch mogelijk probeert te bevragen en feedback 
te geven. Anderen vragen bijvoorbeeld door over de 
manier waarop je je onderzoek aanpakt, of waarom 
je bepaalde keuzes maakt. Daardoor reflecteer je 
toch op een andere manier op jouw onderzoek 
dan wanneer je wekelijks met z’n drieën praat over 
de voortgang. Officieel is dit voor ons het laatste 
onderzoekjaar. Maar als onze directie nog meer 
onderwijsvragen door ons wil laten oplossen, gaan 
we misschien door. Bezig zijn met onderzoek is in 
elk geval inspirerend genoeg.’ ■

‘Een nieuwe wereld voor mij’

‘Goed om te sparren’

Tekst: Monique Montanus
Beeld: Shutterstock
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4e Gymnasium

FAITS DIVERS 

Aantal deelnemende scholen en  
deelnemers per schooljaar

Kijk voor een overzicht van de onderzoeken per schooljaar en de opbrengsten op:
https://woa-vo-mbo.kohnstamminstituut.nl/onze-projecten/

ALASCA (voorheen Cartesius2)

Berlage Lyceum

Openbare Scholengemeenschap Bijlmer 

Cartesius Lyceum

Marcanti College

Spinoza Lyceum

Spring High

Montessori Lyceum Amsterdam

ROC van Amsterdam: College Zuid Oost

Montessori Lyceum Oostpoort  
(voorheen Montessori College Oost)

Deelnemers sinds 2017 

VERS VAN DE PERS 
Het onderzoek Vertrouwen in eigen kunnen bij 
het onderwijzen van zelfregulerende leerstrategieën 
van Marco Kragten (HvA) en Geerte Savenije 
(UvA) is recent verschenen in het Tijdschrift 
voor Lerarenopleiders. Jrg. 42 (1), 373-387.

> Lees meer over hun onderzoek op pagina 15 van 
deze special.

ROC van Amsterdam: Mode & Jean School

 ‘Het belangrijkste is niet ophouden  
met vragen stellen’

Albert Einstein

Schooljaar

2017-2018 8 VO scholen 16 (15 VO, 1 HvA, 1 UvA) 100% VO

9 (8 VO, 1 MBO) 17 (12 VO, 3 MBO, 1 HvA, 1 UvA) 80% VO, 20% MBO

7 (6 VO, 1 MBO) 14 (8 VO, 4 MBO, 1 HvA, 1 UvA) 67% VO, 33% MBO

7 (6 VO, 1 MBO 
met 2 colleges)

15 (8 VO, 5 MBO, 1 HvA, 1 UvA) 62% VO, 38% MBO

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Aantal scholen 
(excl UvA/HvA)

Aantal deelnemers
%VO vs MBO  
(excl UvA/HvA)
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Tekst: Daphne van Weijen
Beeld: Shutterstock

Praktijkonderzoek in de school
Het boek dat alle WOA-deelne-
mers gebruiken, biedt praktische 
voorbeelden, technieken en ze-
ven kernactiviteiten van praktijk-
onderzoek: oriënteren, richten, 
plannen, verzamelen, analyseren 
& concluderen, ontwerpen en 
rapporteren & presenteren.

Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen, Coutinho, 
2018, ca. € 34,95. 

Onderwijs en opvoeding in een  
stedelijke context

Van startbekwaam naar stadsbe-
kwaam. Boek over urban educa-
tion waarmee WOA-deelnemers 
werkten de afgelopen jaren. 
Het boek vertaalt inleidende 
en verdiepende theorie naar 
praktijkgerichte situaties in een 
Nederlandse context. 

Ruben Fukkink en Ron Oostdam, Coutinho, 2016, 
ca. € 31,00. 

Zelfregulerend leren, Effectiever 
leren met leerstrategieën

Handig, praktisch boek over 
zelfregulerend leren voor leer-
krachten die ermee aan de slag 
willen. In deze herziene uitgave 
zijn de nieuwste inzichten op 
basis van recent wetenschappelijk 
onderzoek verwerkt en nieuwe, 
praktische oefeningen en tips 
toegevoegd om met leerlingen 

concreet aan de slag te gaan met leerstrategieën.
Pieternel Dijkstra, Petra Bunnik en Aimee Krikke, 
2021, Boom, ca. € 26,95. 

Leesvoer 

Sinds 2017 werkten 9 
verschillende vo-scholen 
mee en 1 mbo. In het schooljaar 
2020-2021 lopen er 10 onderzoeken 

waar 13 docenten onderzoek doen 
binnen de WOA-vo/mbo (UvA/HvA 

onderzoekers niet meegerekend). In 
totaal deden 31 docenten 

onderzoek binnen de 
WOA sinds 2017. Samen 
voerden zij in totaal 25 

onderzoeken uit. 

WOA-
cijfers

Wie zijn er bij de  
WOA betrokken?
Sinds 2017 zijn er steeds 2 begeleiders en 2 onderzoekers 
bij de WOA betrokken van de  Universiteit van Amsterdam 
(UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het eerste 
jaar werden de deelnemers begeleid door Mariska Min (UvA) 
en Frans Kranenburg (HvA), het tweede jaar door Keith Groot 
(HvA) en Daphne van Weijen (UvA). Sinds 2019-2020 bege-
leidt Daphne de deelnemers samen met Babette Meijer (HvA).

Leden van de WOA-programmagroep dit schooljaar zijn: 
Jeroen Bergamin, Carla van Boxtel, Marco Kragten, Babette 
Meijer, Jeroen Verzijden en Daphne van Weijen.
De WOA-stuurgroepleden waren dit jaar:  
Carla van Boxtel, Wrister Grommers, Erna van Hest, Hanneke 
Koopmans, Martijn Meerhoff, Frits Rovers, Alle van Steenis en  
Jeroen Verzijden. 
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Leerlingen die met een meetlint of rolmaat 
door het klaslokaal lopen, om de lengte 
van een muur op te meten. Op de Open 

Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) speelt dit tafereel 
zich ieder jaar af. Om zich het metrieke stelsel eigen 
te maken, krijgen ze de opdracht om de oppervlakte 
en inhoud van hun klaslokaal te berekenen. Het idee 
voor deze lessenserie is ontstaan in een zogeheten 
ontwerplab, een manier van werken waarbij een 
groepje van vier of vijf leraren samen werken aan 
het ontwerpen van lessen. ‘We wilden dat metrieke 
stelsel dichter bij de leerlingen brengen,’ vertelt 
docent wiskunde Hans Wesseling. Hij deed niet 
alleen mee aan de ontwerplabs, maar onderzocht 
ook of ze slaagden in hun doelstelling. 
Dat bleek zeker zo te zijn. ‘De grote kracht van die 
labs is dat je intensief samenwerkt met collega’s en 
onderzoekt hoe lessen beter kunnen.’ Wesseling 
kwam in aanraking met deze verdiepende manier 
van werken in zijn functie als onderzoeksdocent bin-
nen de Academische Opleidingsschool Amsterdam. 
OSB is één van de deelnemende scholen aan dit 
samenwerkingsverband. De samenwerking is een 
voorloper van de Werkplaats Onderwijsonderzoek 
Amsterdam. 
Vijf jaar lang was Wesseling onderzoeksdocent, wat 
inhield dat hij een halve dag per week aan onderzoek 
werkte. Zijn collega Marije Ebbens, docent aard-
rijkskunde en geschiedenis, vervulde die functie tien 
jaar lang. Zij begon ooit met een onderzoek naar dif-
ferentiatie op de OSB, en eindigde twee jaar geleden 
met een studie naar eigen regie van leerlingen, die 

Meer betrokkenheid bij de visie van school, toegang 
tot kennis en samenwerking met collega’s. Docenten 
Hans Wesseling en Marije Ebbens van de Open 
Schoolgemeenschap Bijlmer vertellen wat hun deelname 
aan de onderzoekswerkplaats ze heeft gebracht. 

ze samen met Wesseling uitvoerde. Allebei blikken 
ze terug op de jaren waarin ze onderzoek deden, 
wat dit ze heeft gebracht en waarom ze geloven dat 
onderzoek doen een goede manier is om onderwijs 
te verbeteren. Kritisch zijn ze ook. Want zoals 
Wesseling zegt: ‘De grootste valkuil is dat de resul-
taten van een studie binnen school niet opgepakt 
worden.’

Differentiëren
Marije Ebbens begon in 2009 als onderzoeksdocent 
met een studie naar de heterogene onderbouw van 
de OSB. Leerlingen van vmbo-basis tot vwo zitten 
twee jaar samen in de klas, bij ieder vak krijgen ze 
lesstof op hun eigen niveau. Ebbens onderzocht 
de meerwaarde van die manier van werken. In een 
studie deelde ze een groep leerlingen op in twee 
groepen. De eerste groep havo-vwo’ers kregen 
Engels, Nederlands en wiskunde los van de vmbo- 
t’ers, de tweede groep kreeg les in de heterogene 
samenstelling.
De resultaten waren duidelijk, vertelt Ebbens. 
Werken in heterogene groepen verbeterde samen-
werking, zelfvertrouwen en onderling begrip tussen 
leerlingen. De havo-vwo’ers scoorden niet hoger in 
een homogene groep dan in een heterogene groep, 
terwijl de vmbo’ers juist meer kansen kregen om 
naar havo-niveau te groeien.
Wel moeten docenten die in een heterogene klas 
staan, heel goed kunnen differentiëren. Door aan-
vullend onderzoek te doen binnen de academische 
opleidingsschool, maakte Ebbens zich dit thema 

‘Onderzoek maakt je  kritischer als docent’

HET LANGE TERMIJN EFFECT
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eigen. Met als resultaat dat ze rond dit thema ook 
trainingen begon te geven op andere scholen in 
Amsterdam. ‘Erg leuk om zo je expertise weer op 
andere scholen uit te dragen.’

Kritischer
Onderzoeksdocenten zoals Ebbens komen steeds 
eens per maand samen binnen de onderzoekswerk-
plaats. Tijdens die bijeenkomsten bespreken ze lite-
ratuur, presenteren ze onderzoek en geven collega’s 
feedback op elkaars werk. De ‘hele goede vragen en 
feedback’ van betrokken onderzoekers van de UvA 
en de HvA hielpen Ebbens in het bijzonder vooruit. 
Zonder die bijeenkomsten had Ebbens haar onder-
zoeken niet kunnen doen, zegt ze nu. ‘Je hebt daar 
toegang tot zoveel kennis, dat kan je in je eentje 
nooit bij elkaar scharrelen.’
Het doen van onderzoek maakte Ebbens kritischer. 
Door veel wetenschappelijke literatuur te lezen, kan 
ze beter hypes doorprikken, vertelt ze. Virtual Reality 
in het onderwijs? Daar hoef je bij haar niet mee aan 
te komen. Ook vindt Ebbens het mooi aan onder-
zoek doen dat het een manier is om meer bij de mis-
sie en visie van school betrokken te zijn. ‘Je gaat je 
afvragen waarom een school bepaalde keuzes maakt, 
en of daar wetenschappelijke grondslag voor is.’ 

Eigen regie
Ook Hans Wesseling benoemt die verwevenheid 
tussen onderzoek en het meedenken over de visie 
van een school als iets moois. Wesseling werkt nu 
acht jaar op de OSB, ‘een fantastische school’ waar 

Tekst: Elleke Bal
Beeld: Stijn Rademaker

hij zich thuis voelt. Toch is er volgens Wesseling iets 
waar de school beter in kan worden: het ‘loslaten’ 
van leerlingen door ze meer eigen regie over hun 
leerproces te geven. Bijvoorbeeld door ze, met be-
hulp van goede begeleiding, meer ruimte voor een 
eigen planning en aanpak te geven. Die term eigen 
regie is ook de titel van een onderzoek geworden, 
dat Ebbens en Wesseling tussen 2017 en 2019 
samen uitvoerden. Ze deden een literatuuronder-
zoek, hielden een enquête onder 30 collega’s en 
interviewden 12 collega’s over hun visie op een meer 
zelfstandige werkwijze voor leerlingen in de klas.
In een vervolgonderzoek maakten ze op basis van 
deze gesprekken een plan voor een nieuwe manier 
van werken op school. Het is er nog niet van 
gekomen om dat plan in te voeren. ‘Het is niet 
altijd makkelijk als je onderzoek hebt gedaan,’ zegt 
Wesseling, ‘om dan ook echt iets met de resultaten 
te doen. Dat kan verschillende redenen hebben, van 
geldgebrek tot wisselende leidinggevenden, drukte, 
en vergeet de coronacrisis niet.’   
Net zo vindt Wesseling het jammer dat de ontwerp-
labs waar hij zo enthousiast over was, niet standaard 
zijn ingebed binnen de Amsterdamse scholen die 
hier onderzoek naar deden. ‘Een gemiste kans.’
Maar ondanks die aanvullingen, is Wesseling posi-
tief over onderzoek doen binnen een onderzoeks-
werkplaats. Hij raadt het iedereen aan, omdat het 
docenten dwingt om na te denken over wat werkt 
in het onderwijs. ‘Verbeteringen krijg je alleen door 
te reflecteren op je eigen lessen, en dat is precies wat 
je doet in onderzoek.’ ■

‘Onderzoek maakt je  kritischer als docent’
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Win-win

ze na over hun eigen situatie. Op deze manier leren 
ze hun eigen mening even uit te stellen en meer 
begrip te krijgen voor andere denkbeelden.’

Waarom is een lesmethode voor pubers ook ideaal voor 
toepassing op de HvA?
Babette: ‘Docenten in opleiding moeten ook eerst 
leren met een beetje afstand naar zichzelf te kijken, 
voordat zij empathische vaardigheden aan leerlin-
gen kunnen overbrengen. 
Ik heb Jasper gevraagd om een gastles te geven en 
daar heb ik veel aan gehad. Het maakte voor mij de 
aanpak helder: hoe bouw je een les op, welke vra-
gen stel je? Dat was heel inspirerend. De grootste 
eyeopener vond ik zijn ontdekking dat leerlingen 
níet bij hun eigen visie moeten beginnen. Want 
dan houden ze daaraan vast omdat ze denken: ik 
heb mijn mening verteld, die kan ik nou niet meer 
bijstellen.’

Zijn er nog verbeterpuntjes?
Jasper: ‘Uit de resultaten blijkt dat leerlingen zich 
nu beter kunnen inleven in de positie van anderen. 
De methode heeft dus effect. Toch vinden ze vaak 
dat hun eigen mening rationeler is. Zelfreflectie 
blijft lastig.’
Babette: ‘Jasper heeft een rubric gemaakt met 
uitleg erbij. Nu wil ik nog graag een literatuurlijst 
van hem hebben. Dit is heel mooi materiaal, maar 
ik wil het ook kunnen verantwoorden naar mijn 
studenten.’ ■

Jasper Beckeringh is decaan en docent 
filosofie bij de Amsterdam Liberal Arts 
& Sciences Academie (Alasca), onderdeel 
van de Esprit Scholen. 

Babette Meijer is docentopleider aan de 
HvA - English Department en begeleider 
in de WOA.

Docent Jasper Beckeringh ontwikkelde bij de WOA een module 
voor het aanleren van inlevingsvermogen via zelfregulatie. 
WOA-begeleider Babette Meijer gebruikt zijn methode nu als 
docentopleider op de Hogeschool van Amsterdam.

KRUISBESTUIVING

Jullie kampten allebei met dezelfde vraag: hoe breng ik 
leerlingen/studenten vaardigheden bij die ze helpt om 
kritisch na te denken over maatschappelijke vraagstuk-
ken?
Jasper: ‘Ja, ik vroeg me af hoe we het vak burger-
schapsvorming beter op de kaart konden zetten. 
Wat kon ik nog meer doen, behalve kennis over-
brengen over hoe onze samenleving in elkaar steekt? 
Ik wilde een manier vinden om leerlingen vaardig-
heden aan te leren waardoor ze meer begrip kunnen 
opbrengen voor mensen die anders denken dan zij. 
Het is superfijn als je de ruimte krijgt om dat op 
een wetenschappelijke manier te onderzoeken.’
Babette: ‘Burgerschap is een hot item in onder-

wijsland. Ik ben 
moduleleider van een 
vak over gevoelige bur-
gerschapsdialogen en 
leer studenten hoe ze 
dit onderwerp kunnen 
integreren in taallessen. 
Daarnaast moest ik een 
lesson study maken 
over het aanleren van 

empathische vaardigheden. En toen presenteerde 
Jasper in de WOA zijn onderzoek en leermethode. 
Dat was precies wat ik nodig had.’ 

Wat had je ontdekt, Jasper?
Jasper: ‘Nadat ik literatuuronderzoek had verricht, 
keek ik bij geschiedenisdidactiek hoe leerlingen 
leren zich in te leven in mensen uit een ander tijd-
perk. Dat heb ik verwerkt in een lesmethode Kriti-
sche Empathie. Ik pak bijvoorbeeld een opiniestuk 
uit de krant en laat leerlingen nadenken over een 
aantal vragen. Zoals: wie is de ander? Hoe staat die 
in een bepaalde kwestie en waarom? Hoe zou ík rea-
geren als ik die ander was? Zo onderzoeken ze waar-
den en culturele achtergronden. Vervolgens denken 

Tekst: Monique Montanus
Beeld: Shutterstock

‘Wat Jasper onder-
zocht, was precies  
wat ik nodig had’ 
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Van leraren wordt verwacht dat zij leerlingen en studenten zelfregulerende 
leerstrategieën aanleren. Maar in de praktijk blijkt dat niet altijd het geval. 
Hebben leraren en lerarenopleiders te weinig vertrouwen in hun  
capaciteiten op dit vlak? Onderzoekers Marco Kragten en  
Geerte Savenije ontwikkelden een vragenlijst om dat te achterhalen. 

ONDERZOEK KORT
Tekst: Monique Montanus

Plannen, doelen bepalen, evalueren en 
verantwoordelijkheid voor het leerproces 
nemen: het zijn vaardigheden die bij de 

meeste leerlingen niet spontaan komen aanvliegen. 
Ook zelfregulerend leren (ZRL) moet geleerd 
worden. En in de overdracht van dat samenspel 
van cognitieve, metacognitieve, management- en 
motivatiestrategieën speelt de leraar een cruciale 
rol. Dat vereist niet alleen dat docenten deze 
vaardigheden zelf onder de knie hebben, ze moeten 
hun leerlingen daarin ook kunnen onderwijzen. 
Toch blijken veel leraren weinig expliciet aandacht 
aan dit onderwerp te besteden.
‘Vermoedelijk omdat ze hierin een beetje hande-
lingsverlegen zijn,’ zegt Marco Kragten, leraren-
opleider aan de Hogeschool van Amsterdam. ‘Dat 
komt ook uit literatuuronderzoek naar voren. Ze 
kunnen hun eigen leerproces soms (nog) niet goed 
reguleren en hebben vaak ook geen scherp zicht op 
wat bij henzelf goed werkt met betrekking tot leren. 
Dan wordt het al moeilijker om dat over te dragen 
aan je leerlingen.’ 
De mate waarin docenten vertrouwen hebben in 
hun eigen capaciteiten om zelfregulerende leerstra-
tegieën over te brengen, blijkt een belangrijke rol te 
spelen. Maar hoe meet je of leraren zichzelf hierin 
voldoende bekwaam vinden? Marco Kragten: ‘Een 
voordeel is dat je ze gewoon kunt vragen of ze er 
vertrouwen in hebben dat ze ZRL kunnen onder-
wijzen. Als ze dat inderdaad hebben, vinden ze het 
waarschijnlijk ook belangrijk om aan dat onderwerp 
aandacht te besteden. Indirect geeft een vragenlijst 
dus ook zicht op de mate waarin docenten waar-
schijnlijk wat aan ZRL dóen in hun lessen.’

Betrouwbaar meetinstrument
Kragten en Savenije ontwikkelden vanuit de theorie 
een vragenlijst. Deze werd getoetst en aangescherpt 

met behulp van docenten en diverse experts. 
Daarna werd de vragenlijst voorgelegd bij 56 
leraren in opleiding, 73 leraren in het vo en 81 
lerarenopleiders in het hbo. Hun doel was om 
te achterhalen of de vragenlijst een betrouwbaar 
en valide onderzoeksinstrument is. Dat was het 
geval.
‘In eerste instantie was het belangrijk dat 
docenten de vragen duidelijk en herkenbaar 
vonden. Vervolgens gingen we ervan uit dat 
als het instrument goed werkte, wij bepaalde 
patronen zouden terugzien in de antwoorden. 
We verwachtten bijvoorbeeld dat leraren in 
opleiding qua zelfvertrouwen wat lager zouden 
scoren dan lerarenopleiders en meer ervaren do-
centen. Dat zagen we ook terug, dus blijkbaar is 
dit instrument gevoelig genoeg om dat verschil 
te vinden.’ 
Dat maakt de vragenlijst tot een meetinstru-
ment dat je goed kan inzetten om opleiders 
verder te professionaliseren. Biedt hij nog 
meer praktische voordelen voor (aankomende) 
docenten? ‘Je kunt de vragen gebruiken als een 
zelfanalyse. Waar vind ik dat ik wel of niet goed 
op scoor? Misschien had je eerder helemaal 
niet door dat je een blinde vlek hebt. Of dat je 
weinig vertrouwen hebt in jouw vermogen om 
les te geven in ZRL. Het is belangrijk dat je daar 
dan vaardiger in wordt. Zo leidt dit meetinstru-
ment tot meer zelfontwikkeling.’ ■

Marco Kragten is hoofddocent en 
lerarenopleider bij de faculteit On-
derwijs en Opvoeding (FOO) van de 
Hogeschool van Amsterdam. 

Geerte Savenije is universitair 
docent en lerarenopleider bij de  
Universiteit van Amsterdam.

Hoe leer je ze 
zelfregulerend leren?
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Ik gun elke leerling een 
onderzoekende docent. 
Een docent die zich ver-

diept in inzichten uit on-
derzoek op het gebied van 
de onderwijsinhoud, vak-
didactiek en pedagogiek; 
die de eigen onderwijs-
praktijk, vernieuwingen 

en aangeboden materialen 
kritisch evalueert en die ana-

lyse in combinatie met theorie 
gebruikt om onderwijs te (her)ont-

werpen. Het gaat dan niet alleen om het 
vullen van een gereedschapskist met aanpakken ‘die 
werken’. Als je je verdiept in theoretische begrippen, 
zoals taalbewustzijn, historisch denken, wiskundig 
modelleren, zelfregulatie of formatief toetsen, ga je 
vaak anders kijken naar bijvoorbeeld leerlingwerk, 
interacties of aanpakken in de klas. Je ziet problemen 
die je eerst niet zag en bedenkt nieuwe en betere 
oplossingen. 
Er zijn vaak zorgen over de reikwijdte van praktijk-
onderzoek in de school. Maar dan wordt vergeten dat 
die ene onderzoekende docent die deelneemt aan een 
professionele leergemeenschap (zoals de Werkplaats 
Onderwijsonderzoek Amsterdam vmbo/mbo) of die 

promotieonderzoek 
doet, zijn of haar 
nieuwe kennis dag 
in dag uit ten goede 
laat komen aan steeds 
weer nieuwe groepen 
leerlingen. Natuurlijk 
is het ook belangrijk 
dat onderzoekende 
docenten de kennis 

die zij verwerven en ontwikkelen delen binnen de 
school. Schoolleiders moeten dit stimuleren, facili-
teren en organiseren, bijvoorbeeld via leergemeen-
schappen en expertisecentra. Juist docenten die in de 
eigen school onderzoek doen, kunnen de kloof tussen 
wetenschappelijk onderwijsonderzoek en de praktijk 

Een onderzoekende docent, dat gun je elke leerling. Professionele 
nieuwsgierigheid is namelijk een motor voor kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs. Er is wel een voorwaarde, stelt Carla van Boxtel, ‘voldoende tijd’.

Kloofdichters

‘Docenten kunnen de 
kloof dichten tussen
wetenschap en praktijk’

helpen dichten. Zij spreken immers de taal van de 
onderwijspraktijk en begrijpen vragen en zorgen die 
voortkomen uit de context die in elke school of klas 
anders kan zijn. 
Wat me zelf altijd opvalt bij onderzoekende docenten, 
is hun enthousiasme en gedrevenheid. Misschien is 
het toeval, maar de vele onderzoekende docenten die 
ik ken zijn nooit die docenten die met veel cynisme 
het onderwijs failliet verklaren en verzuchten dat het 
vroeger allemaal beter was. En zij zijn ook nooit de 
docenten die in hun gedrevenheid en enthousiasme 
geheel los zijn geraakt van het marmoleum in het 
klaslokaal en met hun hoofd in de wolken van een 
nieuwe onderwijshype geen helder zicht meer hebben 
op de kwaliteit van hun onderwijs. 
Helaas hebben veel docenten in Nederland nauwe-
lijks tijd om zich in resultaten van onderwijsonder-
zoek te verdiepen en onderwijs te ontwerpen en orga-
niseren op basis van praktijkonderzoek. Literatuur 
lezen, met experts praten en op een systematische 
manier onderwijs ontwerpen en evalueren, het kost 
allemaal tijd. Het is vaak ploeteren om je onderwijs 
op basis van theorie en zelf verzamelde gegevens te 
ontwikkelen. Er moeten veel afwegingen en keuzes 
worden gemaakt en er zijn altijd aanpassingen nodig 
voor de eigen specifieke context. Ook het goed 
analyseren van een probleem en het evalueren van 
de opbrengsten kost veel tijd. Dit geldt ook voor het 
praktijkonderzoek dat nodig is om de interventies 
te implementeren en evalueren die in het recent 
gelanceerde Nationaal Programma Onderwijs worden 
voorgesteld. 
Het ministerie van OCW, schoolbesturen en verstrek-
kers van subsidie voor onderwijsonderzoek kunnen 
met extra en beschikbare middelen de waardevolle 
tijd faciliteren waarin docenten praktijkonderzoek 
kunnen doen, zodat meer leerlingen de onderzoe-
kende docenten krijgen die ik hun zo gun. ■

Carla van Boxtel is hoogleraar vakdidactiek, in het 
bijzonder geschiedenisonderwijs aan de Interfacultaire 
Lerarenopleidingen (ILO) van de Universiteit van 
Amsterdam.


