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Onderzoeksartikel

WAT KENMERKT LERAREN IN
VERNIEUWINGSSCHOLEN ZOALS ACT?
Gerda Geerdink & Edwin Buijs, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Veel scholen zijn op zoek naar 'ander' of 'nieuw' onderwijs. Onvrede over het bestaande
en het gevoel en/of de wetenschap dat het onderwijs in zijn huidige vorm tekortschiet,
zijn aanleiding om te zeggen: 'We moeten het anders gaan doen'. Er lijkt sprake van
verhoogde inzet en tegelijk is er nog weinig bekend over factoren die deze vernieuwingsscholen succesvol maken.
De Academy for Community and Talent (ACT) is een vernieuwingsschool die in 2018 als
pilot is gestart in Arnhem met als doelgroep jongeren die het niet redden of niet hebben
gered in het reguliere vmbo of mbo. Binnen ACT wordt vóór en met deze jongeren een
traject op maat ontwikkeld met als beoogd einddoel een passende vervolgopleiding of
een passende plek op de arbeidsmarkt.
Flankerend wordt onderzocht wat succesfactoren en valkuilen zijn van het onderwijs dat
binnen ACT ontwikkeld en verzorgd wordt. Omdat de leraar 1 ertoe doet in het reguliere
onderwijs ligt het voor de hand te veronderstellen dat deze ook een belangrijke succesfactor is bij vernieuwingsonderwijs. Er is onderzocht wat leraren kenmerkt die werken in
vernieuwingsonderwijs. Gebruikmakend van het concept professioneel zelfverstaan van
Kelchtermans zijn negentien leraren/initiatiefnemers geïnterviewd. Resultaten laten zien
dat deze leraren vaak zij-instromer zijn en niet primair kozen voor een baan in het onderwijs. Daarnaast valt op dat ze in hun onderwijs vooral iets willen betekenen voor de leerlingen en het bijdragen aan de ontwikkeling van hun leerlingen als belangrijkste taak
zien. Er worden aanbevelingen voor de lerarenopleidingen gedaan.

Aanleidingen tot 'vernieuwen van het onderwijs'
Hoewel cijfers niet voorhanden zijn, lijken juist de laatste jaren wat meer scholen een overstap te maken naar een meer of minder rigoureuze vernieuwing van hun onderwijs (Nair,
2014; Vandecandelaere, Van den Branden, Juchtmans, Vandenbroeck, & De Fraine, 2016;
Van den Branden, 2018). 'Waarom juist nu?', is de vraag. In het rapport van het Sociaal
Cultureel Planbureau De toekomst tegemoet (Van den Broek, Van Campen, De Haan,
Roeters, Turkenburg, & Vermeij, 2016; zie ook Ros, Lieskamp, & Heldens, 2017) worden
een vijftal ontwikkelingen beschreven die aanzetten tot vernieuwing en innovatie van het
onderwijs:
1 Spanningen in het huidige systeem door zeer snelle technologische en ICT-ontwikkelingen;

1.

Gekozen is voor de benamingen 'leraar' en 'leerlingen'. Passend bij de onderwijssoort kan hier ook
'docent' of 'student' gelezen worden.
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Gebouw ACT

2 Maatschappelijke onrust door groeiende kansenongelijkheid (Inspectie van het
Onderwijs, 2018);
3 Een toename aan de behoefte te leren in een gezonde en veilige school, in combinatie
met veel leerlingen die niet passen binnen bestaande onderwijssystemen (Vandecandelaere et al., 2016);
4 Economische, arbeidsmarkt- en ecologische ontwikkelingen en globalisering die vragen
om innovatie en creatieve professionals;
5 Demografische ontwikkelingen waarbij enerzijds sprake is van een terugloop van het leerlingenaantal en anderzijds een toename van diversiteit binnen de leerlingenpopulatie.
Als we dit samenvatten blijkt dat er in het onderwijs meer aandacht moet zijn voor het
intrinsiek motiveren van de unieke, individuele lerende en diens talenten, door alle leerlingen zonder te discrimineren betekenisvol (doelgericht) te laten leren. Het bestaande
onderwijs slaagt daar vooralsnog te weinig in (Van den Berg, 2018; Van den Branden, 2018),
waardoor leerlingen niet goed worden voorbereid voor het kunnen functioneren in
een duurzame, digitale samenleving.
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Wat zijn vernieuwingsscholen, wat is vernieuwingsonderwijs?
Een goede omschrijving van 'vernieuwingsonderwijs' hebben we nog niet gevonden. In
boeken (Ros, Lieskamp, & Heldens, 2017; Van den Berg, 2018; Van den Branden, 2018),
evaluaties van vernieuwingsonderwijs (Claessen, 2016; Van Kuijk & Emmelot, 2013) en op
websites (ACT, 2019; Niekée Roermond, 2019) vinden we een aantal elementen die vaker
genoemd worden zoals leerlinggericht werken, thematisch en projectmatig werken, meer
aandacht voor leerprocessen dan voor leerproducten, en/of meer
formatief dan summatief toetsen. In het vernieuwingsonderwijs
van de Academy for Community and Talent (ACT) komen al deze
Meer
onderdelen terug. Maar het lijkt verder te reiken dan dat.
aandacht voor de
We sluiten voor de omschrijving van vernieuwingsonderwijs
intrinsieke motivatie
aan bij Van den Berg (2018). Volgens hem is de taak van
van de unieke
(vernieuwings)onderwijs “… jongeren te begeleiden bij hun idenindividuele
jongere.
titeitsontwikkeling waarbij identiteit omschreven kan worden als
een persoonlijkheid die passend bij zijn talenten en vermogen deel
uitmaakt van de samenleving en daaraan kan en wil bijdragen” (Van
den Berg, 2018, p. 42). Hij formuleert vanuit deze omschrijving vier dimensies die kenmerkend zijn voor vernieuwingsonderwijs. In vernieuwingsonderwijs: wordt de
wereld voor jongeren op tafel gelegd (1); wordt elke leerling als uniek persoon erkend en
gecoacht (2); is ruimte voor existentiële en morele dilemma's (3) en wordt in een gemeenschap bestaande uit leraren en leerlingen gesproken over zaken die van belang zijn (4).
Binnen zijn beschrijving van 'Utopia' (Van den Berg, 2018) vinden we vereiste en samenhangende aanpassingen in de vier basale componenten waaruit een curriculum is opgebouwd (naar Tyler, 1949): onderwijsinhoud, de didactische benadering, de organisatie en
de toetsing. In missies, visies en evaluaties van vernieuwingsscholen (zie onder andere:
Claessen, 2016; Drop & Volman, 2006; Jansen, 2012; Kivunja, 2015; Sirius, 2013; Van den
Branden, 2018) vinden we vergelijkbare aanpassingen terug:
Wat betreft de inhoud
 gaat meer aandacht naar de doelen van onderwijs;
 gaat meer aandacht naar socialisatie en personificatie (Biesta, 2011);
 wordt meer vraaggestuurd dan aanbodgestuurd gewerkt;
 is er eerder sprake van een thematische en geïntegreerde dan een vakgerichte opdeling
van onderwijsinhouden.
Wat betreft didactiek
 wordt vaker uitgegaan van door leerlingen geformuleerde doelen dan van een
methode;
 worden didactische benaderingen ingezet die leiden tot het ontwikkelen van creativiteit,
onderzoekend en ontdekkend leren;
 wordt meer aangestuurd op verantwoordelijkheid voor het leren bij de leerlingen;
 wordt meer gebruik gemaakt van ICT en nieuwe media;
 is vaker sprake van onderwijs op maat en gepersonaliseerd leren;
 wordt leren gezien als sociale activiteit.
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Wat betreft de organisatie
 vinden we andere groeperingsvormen binnen scholen zoals leerjaardoorsnijdend
onderwijs of unit-onderwijs;
 vinden we een aangepaste inrichting van het onderwijs, zoals juniorcolleges (10-14 jaar)
en de brede school;
 wordt ingezet op vormen van teamteaching;
 worden scholen ingericht als leergemeenschappen waarin leerlingen en leraren samen
verantwoordelijk zijn voor de leerprocessen;
 wordt ingezet op een andere, vaak intensievere relatie met ouders, de buurt en het
werkveld.
Wat betreft de toetsing
 wordt geëxperimenteerd met verschillende toetsvormen;
 wordt vaker formatief of programmatisch toetsen ingezet.
Over waarom en waardoor vernieuwingen in het onderwijs succesvol zijn, is nog weinig
gepubliceerd. Bekend is het succes van Agora in Roermond, zoals af te meten aan het
slagingspercentage van het eerste cohort leerlingen vmbo in 2018. Van de eerste groep die
in 2018 eindexamen deed, is honderd procent geslaagd. Maar het succes is niet alleen af te
meten aan het hoge slagingspercentage, ook aan het enthousiasme dat ervoor is, gezien
de vele navolgers. In de publiekspers vinden we ook informatie over niet-succesvolle
vernieuwingen zoals de i-Padscholen (Rohmensen, 2017).
Een voorwaarde voor het succesvol vernieuwen lijkt wederzijdse overeenstemming over de
vernieuwing tussen de besluitvormingslaag en de uitvoerders (Kelchtermans, 2018;
Looney, 2009; März, Kelchtermans, Vanhoof, & Onghena, 2013). Als leraren zich kunnen
vinden in (het idee achter) een vernieuwing en als die vernieuwing aansluit bij wat zij
belangrijk vinden, voelen zij zich eigenaar en gaan zij er ook echt aan werken. Elke onderwijsverandering vraagt om aanpassing van professioneel handelen van leraren.

Welke leraren passen in vernieuwingsscholen?
Welke leraar past in vernieuwingsonderwijs en wat is kenmerkend voor die leraren? Voor
het antwoord op deze vraag zijn we eerst in de literatuur op zoek gegaan. We vonden geen
onderzoek naar de (gewenste) kenmerken van leraren in vernieuwingsonderwijs. Uit de al
genoemde boeken en evaluaties zijn uitspraken over kenmerken en (gewenste) kwaliteiten
van leraren gehaald. De vaker genoemde eigenschappen, kwaliteiten, en eisen gesteld aan
kennis, vaardigheden en houding zijn op inhoudelijke samenhang gecategoriseerd. Dat
heeft tot onderstaande indeling geleid.
Over de relatie en omgang met de leerlingen
 Leraren zien leerlingen als gelijkwaardig persoon en benaderen ze met respect
(Drop & Volman, 2006; Jansen, 2012; Sirius, 2013; Van den Branden, 2018);
 Leraren gaan uit van de identiteit en het ontwikkelpotentieel (of de talenten) van
leerlingen, zijn empathisch en hebben (door goed te observeren) kennis van de
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ontwikkeling van leerlingen (ACT, 2019; Drop & Volman, 2006; Kivunja, 2015;
Sirius, 2013; Van den Branden, 2018).
Leraren benaderen leerlingen vanuit een breed ontwikkelingsperspectief
(ACT, 2019; Jansen, 2012; Kivunja, 2015; Oosterheert & Meijer, 2017);
Leraren zijn meer coach dan onderwijzer, ze zijn begeleider en bewaker van het
leerproces (Drop & Volman, 2006; Kivunja, 2015);
Leraren kunnen in de omgang met leerlingen goed balanceren tussen sturend optreden
en afwachten, tussen begrenzen en ruimte geven (ACT; Sirius, 2013; Van den Branden,
2018).

Over noodzakelijke kennis (van de leerinhoud en de didactiek)
 Leraren staan open voor het nieuwe en kunnen/durven de routine te verlaten en wat
betreft inhoud en werkwijze aansluiten bij de leerlingen (Drop & Volman, 2006; Jansen,
2012; Sirius, 2013);
 Leraren zijn vakinhoudelijk goed onderlegd. Ze beschikken over diep verworven kennis
en hogere orde denken binnen de instrumenteel culturele vakken als taal en rekenen en
kunnen inzetten op maximaliseren van actieve participatie van leerlingen (Jansen, 2012;
Kivunja, 2015; Oosterheert & Meijer, 2017; Van den Branden, 2018);
 Leraren zijn naast vakspecialist en uitblinker in hun eigen vak ook generalist. Ze kunnen
vanuit hun vak verbindingen leggen met inhouden van andere vakken (ACT; Oosterheert
& Meijer, 2017);
 Leraren zijn in staat hun onderwijsinhoud te verbinden met de actuele ontwikkelingen
in werkveld, wetenschap en maatschappij (Jansen, 2012).
Over hun vaardigheden
 Leraren kunnen het leren aangenaam maken voor leerlingen (Van den Branden, 2018);
 Leraren kunnen het hogere orde denken stimuleren (Jansen, 2012; Oosterheert &
Meijer, 2017; Van de Kamp, Admiraal, & Rijlaarsdam 2016);
 Leraren kunnen projectmatig werken (ACT, 2019);
 Leraren kunnen doelgericht en procesgericht werken (ACT, 2019; Van den Branden,
2018);
 Leraren zijn expert op het gebied van onderzoek (Jansen, 2012);
 Leraren kunnen onderwijs ontwerpen waarin diepgaande en/of complexe vraagstukken
centraal staan en waarin ruimte is om te experimenteren (Jansen, 2012; Sirius, 2013);
 Leraren kunnen vanuit autonomie goed samenwerken (ACT, 2019; Jansen, 2012);
 Leraren kunnen omgaan met opdrachten die spannend en risicovol zijn (Jansen, 2012;
Sirius, 2013).
Over hun houding
 Leraren zijn pedagoog en didacticus tegelijk (Drop & Volman, 2006);
 Leraren vinden ontmoetingen met leerlingen belangrijker dan procedures
(ACT, 2019; Drop & Volman, 2006; Jansen, 2012);
 Leraren zijn vernieuwend en creatief; denken buiten de gebaande paden
(ACT, 2019; Jansen, 2012; Sirius, 2013);
 Leraren zijn kritische, meedenkende collega's binnen de organisatie waarin ze
werkzaam zijn (ACT, 2019);
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Leraren zijn zelfbewust en hebben lef. Ze kunnen hun eigen handelen duiden en
zijn aanspreekbaar op hun gedrag (ACT, 2019; Jansen, 2012);
Leraren zijn gericht op samenwerking met partners uit de beroepspraktijk waarvoor
opgeleid wordt, en andere betrokkenen uit de omgeving (ACT, 2019; Jansen, 2012);
Leraren zijn bevlogen en bovengemiddeld maatschappelijk betrokken (Jansen, 2012).
Leraren beschikken over een actueel netwerk binnen hun eigen vakgebied (ACT, 2019;
Jansen, 2012).






Op basis van de literatuur kunnen we stellen dat leraren in vernieuwingsonderwijs zowel pedagoog als didacticus, coach en organisator tegelijk moeten zijn. Ze hebben veel respect en waardering voor
Als leraar ben
leerlingen, zien hen als gelijkwaardig en zijn ontwikkelings- en
je
tegelijkertijd
doelgericht betrokken bij leerlingen. Ze laten leerlingen veel
pedagoog,
ruimte maar hebben ook een activerende en structurerende
didacticus,
taak en zijn naar leerlingen toe daadkrachtig en sturend.
coach en
Vernieuwen betekent ook zaken los kunnen laten en open staan
organisator.
voor het nieuwe, voor het onbekende.
Het doel van dit onderzoek is meer kennis te vergaren over kenmerken van leraren in vernieuwingsonderwijs. Binnen een drie vernieuwingsscholen is onderzocht welke kenmerken professionals die daarin actief zijn, zelf noemen.
Daarvoor is als onderzoeksvraag geformuleerd: Wat kenmerkt leraren die in vernieuwingsonderwijs werken volgens die leraren zelf?

Het onderzoek
Context waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd
Het onderzoek maakt deel uit van het vernieuwingsproject Academy for Community
and Talent (ACT, 2019). ACT presenteert zich als een zelfvoorzienend, open innovatielab
waarin leren en onderzoek hand in hand gaan. In ACT komen leerlingen (vmbo, mbo),
(toekomstige) leraren, ondernemers en onderzoekers bij elkaar. Er wordt onderwijs
ontwikkeld en verzorgd voor leerlingen die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen in
het bestaande onderwijs. Het doel is deze leerlingen te begeleiden richting een bij hen
passende volwaardige participatie in de samenleving. Gedurende één, desgewenst twee
schooljaren krijgen de leerlingen die zijn toegelaten op maat begeleiding en onderwijs
opdat ze een vervolgtraject kunnen en willen starten.
ACT is gestart in 2018 en de daarin werkzame leraren zijn ook in dat jaar aangesteld.
Omdat deze leraren nog maar kort betrokken zijn bij vernieuwingsonderwijs, zijn ook
binnen twee andere, al langer bestaande vernieuwingsscholen, leraren benaderd voor
deelname aan dit onderzoek.
Niekée Roermond (2019) is benaderd omdat er al een relatie is tussen deze vernieuwingsschool en de hogeschool. Mijn School is benaderd omdat de initiatiefnemer van
ACT daarin eerder werkzaam was.
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Niekée Roermond is een vernieuwingsschool waar voortgezet onderwijs wordt
verzorgd (Niekée Roermond, 2019). De school bestaat al langer maar heeft sinds 2014
het onderwijsconcept rigoureus gewijzigd. In principe is iedere leerling na afsluiting van
het primair onderwijs welkom. Het doel van Niekée Roermond is leerlingen op te leiden
tot leerenthousiaste, zelfverantwoordelijke, zelfverzekerde en democratische burgers.
De school wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van leerlingen en onderscheidt zich van andere scholen door leerprocesgerichtheid als uitgangspunt te kiezen. Het gaat binnen Niekée niet alleen om de cognitieve ontwikkeling van de
leerlingen binnen de schoolvakken maar ook om kennis, vaardigheden en attitudes die
horen bij een leven lang leren. Met hun werkwijze wordt beoogd dat leerlingen enthousiast zijn om te leren, nieuwsgierig blijven en creativiteit, inventiviteit en flexibiliteit ontwikkelen.
Mijn School maakt deel uit van het Graafschap college in Doetinchem; een school voor
Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Mijn School is in 2010 met een eigen locatie en
een eigen onderwijsbenadering gestart om leerlingen die in het reguliere onderwijs
binnen het Graafschap college minder op hun plek zaten en dreigden uit te vallen of al
uitgevallen waren, een alternatief te bieden. Het gaat om mbo-onderwijs binnen de
sector Educatie en Participatie. Mijn School biedt twee mbo-opleidingen aan: een tweejarige opleiding Dienstverlening (niveau 2) en een vierjarige opleiding Sociaal Cultureel
Werk (niveau 4). De leerlingen worden binnen Mijn School opgeleid voor een regulier
diploma, maar ze volgen een alternatief, veel meer projectmatig en leerlinggestuurd
onderwijstraject. Anders dan binnen de reguliere opleidingen van het Graafschap
college hebben leerlingen binnen Mijn School veel eigen verantwoordelijkheid. Ze stellen
zelf doelen vast en bespreken hun voortgang wekelijks met hun studieloopbaanbegeleider. Lessen en projecten wisselen elkaar af en bij de projecten wordt veel samengewerkt
met externe opdrachtgevers. Een belangrijk uitgangspunt is dat niet de school als organisatie centraal staat maar de leerling.
Onderzoeksopzet
Er is kwalitatief onderzocht wat leraren kenmerkt die werken in vernieuwingsonderwijs.
Data zijn verzameld door leraren en initiatiefnemers te interviewen. Laatstgenoemden
zijn experts die ten tijde van het onderzoek als initiatiefnemer, leidinggevende of adviseur betrokken zijn bij vernieuwingsonderwijs.
Participanten
Voor de werving van respondenten is gebruikgemaakt van bestaande contacten met
onderwijsvernieuwers. Leraren waarvan we namen kregen zijn per e-mail uitgenodigd
voor deelname; op één na heeft iedereen positief gereageerd. Er zijn in totaal negentien respondenten geïnterviewd, waarvan er zes werkzaam zijn als leidinggevende en/
of initiatiefnemer, of als onderwijsadviseur, drie lerarenopleiders en elf leraren (zie
Tabel 1). Van de geïnterviewden zijn acht mensen werkzaam bij ACT, vijf bij Niekée Roermond en drie bij Mijn School. Twee geïnterviewden (initiatiefnemers) werken voor het
onderwijs vanuit hun eigen bedrijf, één geïnterviewde werkte binnen een hogeschool
voor de kunsten. Vanwege anonimiteit zijn hun werkplekken niet genoemd en is in de
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tabel geen onderscheid gemaakt tussen lerarenopleiders en leraren. Opvallend is dat
de gemiddelde werktijd in het onderwijs bijna twintig jaar is. De gemiddelde leeftijd is
48 en er is maar één leraar die nog geen dertig is. Daarnaast is opvallend dat veel
respondenten hun bevoegdheid voor het onderwijs via een zijweg hebben gehaald;
zij kozen niet primair voor het onderwijs.
Tabel 1 Overzicht respondenten
Functie

Leeftijd

Onderwijsbevoegdheid (door)…..

Aantal
jaren werkzaam in
onderwijs

Leraar

> 50

Nederlands universiteit en pabo

> 20

Leraar

> 40

Hbo 2de en 1ste gr lerarenopleiding

> 20

Leraar

> 50

Lerarenopleiding zorg en welzijn

Ca 20

Leraar

> 50

ALO (master)

Ca 20

Leraar

> 50

Opleidingsk/ 2e-graads bevoegdheid

Ca 10

Leraar

> 40

Sportacademie en onderwijskunde

> 20

Leraar

> 40

Ped-did getuigschrift

Ca 10

Leraar

Ca 30

Zij-instromer ped-did getuigschrift

Ca 10

Leider/initiatiefnemer

> 40

ped-did getuigschrift, master SEN

Ca 10

Leraar

> 50

Kopopleiding

Ca 10

Leraar

Ca 30

Kunstacademie / 1e graads

Ca 10

Leraar

Ca 30

Beeld. kunst & vormg en Ned.

Ca 10

Leraar

Ca 30

Engels universiteit, vakmaster

Ca 10

Leraar

> 50

Theater; daarna docent drama

> 30

Leider/initiatiefnemer

> 40

Drama docentenopleiding

> 20

Leider/initiatiefnemer

> 50

Tekenen/Kunstgesch. 1e-graads

> 30

Leider/initiatiefnemer

> 50

Kunstacademie / 1e-graads

> 30

Onderwijsadviseur

> 40

Pabo en onderwijskunde

> 20

Onderwijsadviseur

> 40

Lerarenopleiding Ned-Engels

> 20

Onderzoeksinstrument
Er is gekozen voor interviews omdat er nog weinig bekend is over de leraar in vernieuwingsonderwijs en we vooral bij hen zelf wilden inventariseren wat deze leraren
kenmerkt. Er is een semigestructureerd interview ontwikkeld om enerzijds vergelijkbare
antwoorden te krijgen en anderzijds ruimte te geven aan eigen ideeën en opvattingen
die buiten de geformuleerde vragen vallen. Bij de constructie van de interviewleidraad
is gebruik gemaakt van Kelchtermans' concept 'persoonlijk interpretatiekader' (Kelchtermans, 2009). Daarbij aansluitend zijn er vragen gesteld over beroepsmotivatie,
toekomstverwachting, zelfbeeld, zelfwaarde, taakopvatting en over subjectieve onderwijstheorie. Hoe de leraar zichzelf en zijn beroep ziet, beïnvloedt zijn beeld van wat goed
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onderwijs inhoudt en stuurt daarmee zijn handelen in de praktijk. Er zijn vragen geformuleerd als: 'Waarom heb je gekozen voor een baan in het onderwijs?' (beroepsmotivatie), 'Waar zit je over vijf jaar?' (toekomstverwachting), 'Wat waren belangrijke momenten
in jouw onderwijsloopbaan?' en 'Waarom is dat belangrijk geweest?' (zelfwaarde) en
'Wat vind je de belangrijkste taak van het onderwijs?' (taakopvatting). Naar de subjectieve onderwijstheorie is gevraagd, gebruikmakend van de vragen over ideale leraren
(en de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes) en het ideale team voor een
vernieuwingsschool.
Dataverzameling en -analyse
De respondenten zijn geïnterviewd op een tijdstip en locatie die voor hen geschikt
waren, vrijwel altijd op de school waar ze werken. De gemiddelde duur van een interview
bedroeg 69 minuten. Van elk interview werd een geluidsopname gemaakt. Het eerste
interview is door de twee onderzoekers (de auteurs van dit artikel) samen afgenomen.
De geluidsopnamen zijn rechtstreeks van de band kwalitatief geanalyseerd waarbij
gebruik is gemaakt van een mix van de grounded theory methode van Glaser en Strauss
(1976) en van de methode van Miles en Huberman (1994). Het ontwikkelde analysekader
is een combinatie van open coding en sturing door de topics uit de interviewleidraad. De
onderdelen van Kelchtermans' persoonlijk interpretatiekader zijn gebruikt als sensitizing
concepts, aangevuld met subcodes op basis van antwoorden van de respondenten (open
coding). Elk betekenisvol fragment is afhankelijk van de topic (lees interviewvraag die aan
de orde was) gecodeerd met een subcode. Alle codes en subcodes hebben een beschrijving gekregen zodat vaststond wanneer de code moest worden toegekend. Een
sturende code is bijvoorbeeld 'Beroepsmotivatie' (BM). Subcodes daarbij zijn 'BM leerling' met de beschrijving: leerlingen maken dat ik - nog steeds - kies voor een baan in het
onderwijs; en 'BM leerstof': de leerstof maakt dat ik - nog steeds - kies voor een baan in
het onderwijs.
De eerste drie interviews zijn door de twee onderzoekers samen geanalyseerd. Dat heeft
geleid tot een analysekader dat dekkend leek en een beschrijving van alle gebruikte
(sub)codes). Met dat analysekader en de toelichting is iedere onderzoeker zijn zelf afgenomen interviews gaan analyseren. Nadat enkele interviews individueel waren geanalyseerd, is tijdens een kalibreersessie het gehele analysekader opnieuw besproken en dat
heeft nog tot enkele toevoegingen en samenvoegingen
van (sub)codes geleid.
(Sub)codes zijn toegekend als iets expliciet verwoord werd door de respondent of de
betekenis ondubbelzinnig uit het antwoord afgeleid kon worden. Elke keer dat een
respondent een uitspraak deed waarbij een bepaalde (sub)code passend was, werd bij
de betreffende (sub)code geturfd; ook wanneer de geïnterviewde eenzelfde uitspraak
vaker herhaalde. Op deze manier werd kwantiteit toegekend aan de inhoud. Er is voor
deze aanpak gekozen om te kunnen vergelijken. Hoe vaker geturfd hoe belangrijker
het is voor de respondent. De toegekende codes zijn vet, de subcodes vet/cursief
weergegeven.
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Resultaten
We rapporteren de resultaten per topic. Opvallende verschillen per vernieuwingsschool
worden apart vermeld. We noemen de (sub)codes en inhouden die aan meer dan de helft
van de respondenten twee keer of vaker zijn toegekend. Codes die opvallend weinig
werden toegekend - aan minder dan vijf respondenten - maar die volgens de literatuur wel
verwacht konden worden, vermelden we ook. Over de respondenten moet nog vermeld
dat zij allemaal zelf gekozen hebben voor het vernieuwingsonderwijs waar zij bij betrokken
zijn. Zij staan er achter, zijn enthousiast.
Bij beroepsmotivatie valt op dat twaalf respondenten aangeven dat zij voor een baan in
het onderwijs hebben gekozen omdat ze iets willen betekenen voor jongeren die zich
passend bij de samenleving en hun eigen talenten en interesses kunnen ontwikkelen. Dit
geldt minder voor de leraren werkzaam bij Agora. We vermoeden dat dit te maken heeft
met de onderwijssoort: Agora biedt algemeen vormend onderwijs; ACT en Mijn School
verzorgen beroeps(voorbereidend) onderwijs.
“In al die vernieuwingsachtige projecten, scholen, zie je dat de rol verschuift van de
docent als vakexpert naar de docent die veel meer de coach is.“ (initiatiefnemer)
Voor vijftien respondenten is het de leerling die maakt dat ze in het onderwijs (blijven)
werken. Slechts vijf respondenten noemen de leerstof en drie daarvan geven aan dat hun
motivatie van leerstof naar leerling is gegaan.
“Ik krijg energie van studenten die toch ineens de geest krijgen of succes beleven, iets
geleerd hebben wat ze kunnen toepassen, goede cijfers halen; dat is waar je het voor
doet, de resultaten. Soms ook leuke contacten met studenten.“ (leraar)
Zonder dat daarop geselecteerd is, valt op dat veel leraren afkomstig zijn uit de kunsten
en/of uit de zorg- en welzijnssector komen. Voor zeventien respondenten geldt dat het
leraarschap niet hun eerste beroepskeuze was. Omstandigheden, zoals de zorg voor
jongeren, maakten dat ze in het onderwijs terecht kwamen. Leraren afkomstig uit het
jongerenwerk vertelden dat het binnen dat werk (te) vaak gebeurde dat jongeren die het
weer zagen zitten in hun leven, binnen drie weken school weer terug bij af waren. Dat was
voor hen een reden om over te stappen naar het onderwijs. Als je wat voor jongeren wilde
betekenen, en dat wilden ze, dan moest je naar het onderwijs.
Bij toekomstverwachting valt op dat de respondenten geen uitgestippeld verhaal
hebben. Hun verlangens zijn wel duidelijk. Ze willen wat betekenen voor jongeren en hen
kunnen begeleiden en daarbinnen is er veel mogelijk. Als hun huidige werkplek daarin
tekort gaat schieten of hen niet meer uitdaagt, gaan ze op zoek naar iets nieuws.
“Ik ben niet iemand die heel ver vooruit plant. Zodra ik merk dat ik hier niet meer op
mijn plek ben, ga ik iets anders zoeken. Want dat is voor het team niet goed en voor de
leerlingen ook niet.“ (leraar)
Bij vragen naar het zelfbeeld (Hoe zou jij jezelf omschrijven als leraar?) worden meer
uitspraken gedaan over de leerlingen dan over het leraar zijn. De leerling staat centraal.
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“Ik voel me betrokken bij het wel en wee van kinderen. Je moet een groot hart hebben,
aardig zijn. […] Er zit een emotioneel probleem onder elk niet sociaal wenselijk gedrag
dat een kind vertoont; dat moet je zien te tackelen en dat overstijgt dat je kennis moet
overdragen. Je moet dat kind helpen.“ (Inititatiefnemer)
De meerderheid van de respondenten (14x) geeft aan dat zorgen voor leerlingen heel
belangrijk is - ze zijn vaker pedagoog dan didacticus. Tien respondenten geven aan dat
leerlingen ruimte nodig hebben. Leerlingen moeten zelf beslissingen kunnen nemen.
Ook noemen tien respondenten ongevraagd dat ze zich betrokken voelen bij groepen die
achtergesteld zijn in de samenleving: leerlingen aan de onderkant van de samenleving; het
gaat om leerlingen die veel tegenslagen hebben gehad. Ook dit geldt minder voor de Agora
leraren die een andere leerlingenpopulatie hebben. ACT en Mijn School zijn bedoeld voor
leerlingen die door omstandigheden de boot hebben gemist.
Tien van de negentien respondenten noemt zichzelf coach; begeleider van de leerling
waarmee je te maken hebt. Het opbouwen van een band met de leerling en ze leren
kennen zijn belangrijke onderdelen. Daarnaast zijn ze vanuit onderwijsrollen gedacht veel
meer pedagoog (12x) dan (vak)didacticus (2x).
Bij zelfbeeld zijn aparte subcodes toegekend als respondenten antwoorden gaven die wat
over henzelf zeggen ('Hoe zou jij jezelf omschrijven?'). Vaak (15x) wordt vermeld dat ze
behoefte hebben aan uitdaging en vernieuwing. Een kleine helft (8x) noemt daarbij dat ze
zelf nog veel willen leren.
“Ik kwam ACT tegen; het leek me interessant omdat het een onderwijsinnovatie was en
ik hou van innoveren. Ik had altijd al het idee "het moet anders in het onderwijs", dus
het was wel een uitdaging om ook daarbij betrokken te raken.“ (leraar)
Door elf mensen wordt nog apart vermeld dat ze in hun werk behoefte aan afwisseling
hebben. Ze willen niet steeds hetzelfde. Daarnaast valt op dat elf respondenten zichzelf
'sociaal' noemen met de toelichting dat ze relatiegericht zijn, een ideale dag een dag is met
veel gesprekken met leerlingen.
Behoefte aan zelfstandigheid, vrijheid en autonomie is er bij zeven respondenten.
Eén respondent noemt zichzelf innovatief, twee respondenten noemen zichzelf creatief.
Respondenten (13x) vinden taakopvatting bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen de belangrijkste taak van het onderwijs. Leerlingen moeten zich maximaal kunnen
ontplooien en dat vereist ook sturing door de begeleider. Elke leerling heeft potentie en
die moet je in het onderwijs zien te vinden. Leerlingen moeten geënthousiasmeerd
worden.
Het onderwijs moet professionals opleiden (13x) en daarvoor de juiste leercondities (8x)
creëren. Dat is heel vaak en door iedere leraar van Mijn School als belangrijk genoemd. Dat
is ook te verklaren omdat Mijn School de taak heeft dat te doen voor leerlingen waarin het
reguliere middelbare beroepsonderwijs tekortschoot.
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“…als onderwijs moet je het enthousiasme bij leerlingen opzoeken. De rest gaat vanzelf.
De kennis hebben ze al, en als ze enthousiast zijn, dan lopen ze veel harder dan welke
student dan ook, dus gaan ze heel veel leren.“ (leraar)
Bij vragen over de ideale leraar voor het vernieuwingsonderwijs is onderscheid gemaakt
tussen de kennis, de vaardigheden en de houdingen waarover zo'n leraar moet beschikken. De uitspraken over vereiste kennis zijn heel divers. Het gaat om kennis over: het
beroep waarvoor opgeleid wordt, het vak, leerprocessen, zelfkennis, en over de ontwikkeling van leerlingen. Daarbij wordt ook de kennis van de inhoud van het onderwijs
genoemd. Tien respondenten vinden dat de inhoud moet aansluiten bij de interesses
van de leerling maar ook van belang moet zijn voor de samenleving/maatschappij. Het
onderwijs moet nieuwe werelden ontsluiten voor de leerling.
“Leerlingen hebben op een bepaalde leeftijd een beperkte horizon; het is prikkelen door
middel van dialoog om even buiten hun kader te kijken en verbanden te leggen tussen
hun interesses en wat mogelijk is.“ (leraar)
Bij didactiek staat vraaggestuurd handelen bovenaan; onderwijsactiviteiten hangen altijd
van de behoeftes van leerlingen af. Leraren van Agora geven vaker dan anderen aan dat
leren een sociaal proces is. Omdat leerlingen veel van elkaar kunnen leren wordt samenwerken gestimuleerd.
Over de wijze van toetsing is een aparte vraag gesteld. Elf respondenten noemen het
belang van formatief toetsen als onderdeel van het leerproces.
Genoemde vaardigheden hebben beperkt te maken met onderwijs ontwikkelen en verzorgen, en betreffen meestal de leerling. Elf respondenten vinden het belangrijk dat leraren
goed kunnen coachen. Twaalf respondenten vinden het aan het licht kunnen brengen van
de sterke punten en de kwaliteiten van een leerling zien belangrijk. Nog vaker (15x) wordt
genoemd dat leraren moeten kunnen aansluiten bij wat leerlingen nodig hebben (bij hun
belevingswereld, motivatie en voorkennis). Zestien respondenten vinden het inleven in de
leerling (opmerkzaam zijn, goed kunnen luisteren en observeren) belangrijk.
Algemene vaardigheden die genoemd worden zijn: kunnen improviseren en kunnen organiseren. Negen respondenten vermelden dat een leraar in vernieuwingsonderwijs interpersoonlijk competent moet zijn. Slechts één leraar noemt ICT-vaardig zijn als belangrijk.
Ook heel weinig genoemd zijn: onderwijs ontwerpen (3x), didactisch onderlegd zijn (2x),
onderzoeksvaardig zijn (1x) en wetenschappelijk onderbouwd werken (1x). Elf respondenten noemen het belang van een creatieve mindset om steeds leerlinggestuurd te kunnen
handelen.
“Je moet creatieve ideeën hebben, ook ludiek. Hoe krijg je ze letterlijk van de bank
af bij de sportlessen. Creatief, out of de box kunnen denken.“ (leraar)
Bij houding valt op dat de Agora leraren vooral vertrouwen hebben in het zelflerend
vermogen van leerlingen belangrijk vinden. Van de anderen noemt vrijwel iedereen dat je
het positieve in leerlingen moet zien en een band met de doelgroep moet hebben.
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In het algemeen moeten leraren in vernieuwingsonderwijs flexibel (17x) en reflectief (18x)
zijn en uit hun comfortzone kunnen stappen.
“Er zijn leraren die zeggen te weten hoe het moet en weinig reflectief zijn. Dat soort leraren is ook snel weer verdwenen. Die kunnen hier niet werken.“ (leraar)
Weer opvallend weinig (3x) wordt genoemd dat je als leraar moet aansluiten bij de actualiteit en daarvan op de hoogte moet zijn. Heel vaak (17x) geldt dat de leraar zich open moet
stellen voor anderen en contact moet maken met anderen. Dit soort onderwijs kun je niet
alleen maken, je bent deel van een team. Leraren van ACT en Mijn School (9 x) geven aan
dat binnen het team gemaakte afspraken moeten worden vastgelegd.
Negen respondenten vinden dat er sprake moet zijn van een lerend team; samen leren is
belangrijk. Twaalf respondenten vinden het samenwerken belangrijk en vijftien respondenten noemen het belang van een mix van kwaliteiten binnen een team. Over materiële
voorzieningen wordt vrijwel niets gezegd.
“Je vult elkaar aan. De een is wat geduldiger de ander wat directer, de een is gestructureerd, de ander wat losser en wat vrijer; dat vult zich prima aan.“ (leraar)
En leraren moeten proactief zijn (11 x); niet verwijzen naar omstandigheden die iets niet
mogelijk maken maar zelf actie ondernemen. Een kleine helft (9x) vindt dat je een visie
moet hebben. Je handelt niet alleen als leraar maar bent ook een persoonlijkheid als leraar.
Een passie voor leren wordt maar één keer genoemd.

Conclusie en discussie
Conclusie
Dit onderzoek is opgezet om als bijdrage aan de ACT onderwijsvernieuwing meer informatie te krijgen over de kenmerken van de leraar in vernieuwingsonderwijs. Voor het
empirisch deel was de onderzoeksvraag: Wat kenmerkt leraren die in vernieuwingsonderwijs werken volgens henzelf?
Voorafgaand aan het empirisch onderzoek is in de beschikbare literatuur geïnventariseerd welke kenmerken van leraren van belang lijken. Uit de interviews blijkt dat de
relatie en de omgang met de leerlingen centraal staan. De leraren in het vernieuwingsonderwijs zijn zeer gericht zijn op de zorg en de ontwikkeling van leerlingen. Ze werken
in het onderwijs omdat het (vernieuwings)onderwijs het mogelijk maakt betekenisvol te
zijn voor leerlingen. Iedere leerling vraagt om een eigen aanpak en daaraan willen ze
tegemoet komen. Als het gaat om de kennis van de inhoud en de didactiek blijkt vooral
dat leraren van ACT en Mijn School het belangrijk vinden veel kennis te hebben van de
beroepspraktijk/samenleving waarvoor leerlingen worden opgeleid.
In alle gevallen geldt dat leraren flexibel moeten zijn en hun didactisch handelen steeds
moeten kunnen aanpassen als de leerling daarom vraagt. Minder dan in de literatuur
vonden we uitspraken over benodigde vakkennis. Mijn School was daarin een uitzon-
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dering. Over de vaardigheden en houdingen vonden we veel overeenstemming. Leraren
in vernieuwingsonderwijs zijn in staat uit hun comfortzone te komen en zijn bovenal
teamspelers. Ze kunnen en willen het niet alleen. Ze willen op zoek naar wat het beste
voor leerlingen is. Dat vraagt kennis van verschillende inhouden en daarvoor hebben ze
elkaar nodig. Leraren in vernieuwingsonderwijs zijn steeds op zoek naar vernieuwing.
In de literatuur wordt niets vermeld over de opleiding van de leraren. Bijzonder aan de
participanten die meewerkten aan dit onderzoek, is dat een groot deel via een omweg in
het onderwijs is terechtgekomen. Zij volgden geen reguliere lerarenopleiding maar
kregen hun bevoegdheid via de zogenaamde kopopleiding. Het is de vraag hoe dat in
andere vernieuwingsscholen is.
Discussie
Deze bijdrage rapporteert over een kwalitatief onderzoek waarbij conclusies getrokken
zijn na bevraging van een beperkte groep respondenten. In alle gevallen waren het
mensen die bewust gekozen hebben voor vernieuwingsonderwijs en daar met ons over
wilden praten. Dat lijkt objectieve waarheidsvinding in de weg te staan, maar niet
per se voor dit onderzoek. We wilden meer zicht krijgen op kenmerken van leraren in
vernieuwingsonderwijs die daarin actief zijn. Omdat we leraren verdeeld over drie
scholen hebben geïnterviewd, hebben we ook van een relatief brede groep daarover
informatie gekregen.
Kwalitatief analyseren betekent altijd interpreteren van uitspraken van respondenten
door de onderzoekers. Om de betrouwbaarheid te verhogen zijn een aantal interviews
samen geanalyseerd. Van de apart geanalyseerde interviews is vastgesteld of er geen
te grote verschillen zaten in toegekende codes van de twee onderzoekers. Dat bleek
niet zo te zijn. Op basis van deze conclusies, die gesteund worden door de literatuur,
kunnen we toch enkele aanbevelingen voor de lerarenopleidingen doen.
Aanbevelingen voor de lerarenopleidingen
Lerarenopleidingen moeten in ieder geval meer aandacht besteden aan vernieuwingsscholen zoals ze zich nu op allerlei plekken ontwikkelen. Daarnaast is het noodzakelijk
leraren in opleiding voor te bereiden op het - passend bij de leerlingen - ontwerpen en
verzorgen van onderwijs. Lerarenopleidingen zouden daar zelf voorbeeldmatig in
kunnen handelen door hun studenten de ruimte te geven stage te lopen in vernieuwingsscholen. Als studenten de mogelijkheid krijgen te kiezen, is het belangrijk dat ze
zelf zicht krijgen op hun professionele identiteit. Thema's als de motivatie voor het
beroep, hun taakopvatting en zelfbeeld moeten bespreekbaar worden gemaakt. Studenten verschillen in aandacht en/of interesse voor leerlingen versus leerstof. Er zullen
scholen blijven waar meer leerstofgericht onderwezen wordt naast de vernieuwingsscholen waar de leerling en diens ontwikkeling centraal staat. Studenten op de lerarenopleiding moeten de kans krijgen dat verschil te ervaren. Volgens de literatuur vraagt
werken in vernieuwingsonderwijs naast pedagogisch competent zijn veel vak- en didactische kennis. Het is de vraag of net afgestudeerden over voldoende vak (didactische)
kennis beschikken om in vernieuwingsonderwijs aan de slag te gaan.
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Als we - tot slot - studenten willen opleiden die voor hun leerlingen de wereld op tafel
leggen, moet ook de wereld meer de lerarenopleiding binnen; zowel de wereld van de
zorg rondom de jongeren die dat extra nodig hebben als de wereld waarin de jongeren
opgroeien.
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Praktijkvoorbeeld

WIE BEN IK ALS LERARENOPLEIDER?
Een praktijkonderzoek op basis van Berry's 'Tensions in teaching
about teaching'
Lies Vanerum, CVO De Oranjerie Diest/Universiteit van Brussel

Afgelopen jaar nam ik met succes deel aan de permanente vorming 'Opleiding voor
Lerarenopleiders'. Dit artikel beschrijft een praktijkvoorbeeld dat het resultaat is van
een onderzoek uitgevoerd in het kader van het opleidingsonderdeel 'Praktijkonderzoek'.
Het ruimere onderzoeksdoel is het verkrijgen van inzicht in mijn professioneel functioneren als lerarenopleider op vlak van stagebegeleiding. Intuïtief voel ik bepaalde spanningen aan maar kan ik ze ook kaderen op basis van literatuur? Of anders gezegd: kan ik
woorden geven aan wat ik voel? Als theoretisch kader koos ik voor de spanningsvelden
die Amanda Berry in 2008 op basis van haar doctoraatsonderzoek formuleerde in het
boek 'Tensions in Teaching about Teaching. Understanding Practice as a Teacher Educator'. Door een specifieke professionele situatie te analyseren aan de hand van een theoretisch kader kwam ik tot verheldering. De herkenning en gemoedsrust die bij mij
ontstonden kunnen ook door collega-lerarenopleiders als waardevol geïdentificeerd
worden.

Inleiding
Binnen Centrum voor Volwassenenonderwijs (of kortweg CVO) De Oranjerie bieden we een
Specifieke Lerarenopleiding aan. Deze verkorte lerarenopleiding richt zich tot studenten
die reeds een diploma hoger onderwijs bezitten of die op basis van jarenlange werkervaring de overstap naar het secundair onderwijs willen maken. Vanaf september 2019 zal
CVO De Oranjerie inkantelen in Erasmus Hogeschool Brussel en Vrije Universiteit Brussel
en spreken we van een educatieve graduaatsopleiding, een educatieve bacheloropleiding
en een educatieve masteropleiding.
Bij het schrijven van dit artikel bieden we in de bestaande Specifieke Lerarenopleiding geïntegreerde trajecten aan waarin studenten theorie en praktijk gecombineerd aangeboden
krijgen.
Met enkele collega's vormen we een zelfsturend team dat gedurende het hele traject een
groep studenten begeleidt. Deze aanpak heeft verschillende voordelen. We leren studenten en hun ontwikkeling diepgaand en breed kennen en kunnen vlot inspelen op noden.
De onderwijsrelatie tussen student en lerarenopleider krijgt een bijkomende intensiteit
omdat we voortdurend en zowel voor theorie als praktijk met elkaar in contact staan.
Maar aan de andere kant ervaar ik als lerarenopleider soms spanningen. En daar, in dat
aanvoelen van spanningen, lag de oorsprong van mijn praktijkonderzoek.
Om dit aanvoelen te illustreren, startte ik vanuit een specifieke professionele situatie. In
mijn eerste jaar als lerarenopleider ging ik op stagebezoek en tijdens de nabespreking van
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de geobserveerde les verviel ik in mijn ondertussen typische speech: "Durf uit je comfortzone te treden, het is nu het moment om te experimenteren! En als je daarbij op je gezicht gaat,
moet je dat vooral zien als een leerproces. Ik wil net zien dat je rugzak gevuld wordt met tricks en
tools!" De studente reageerde positief maar kritisch: "Allemaal goed en wel Lies, ik vertrouw
erop dat je niet negatief reageert als het fout loopt maar ik wil wel mijn diploma behalen. En een
minder goede les is op dat vlak geen goed teken." Ik denk dat ik toen voor het eerst maar
zeker niet voor het laatst besefte dat ik me als lerarenopleider voortdurend op spanningsvelden begeef inzake mijn professioneel handelen, in dit geval op vlak van stagebegeleiding, en dat ook studenten hieromtrent bedenkingen kunnen hebben.
Het hierna volgende praktijkvoorbeeld is het resultaat van een zes maanden durend
onderzoek uitgevoerd in het kader van het opleidingsonderdeel 'Praktijkonderzoek' binnen
de permanente vorming 'Opleiding voor Lerarenopleiders'.

Theoretisch kader en onderzoeksvragen
Het ruimere onderzoeksdoel was het verkrijgen van inzicht in mijn professioneel functioneren als lerarenopleider op vlak van stagebegeleiding. Intuïtief voelde ik bepaalde spanningen aan maar kon ik ze ook kaderen op basis van literatuur? Of anders gezegd: kon ik
woorden geven aan wat ik voelde?
Als theoretisch kader koos ik voor de spanningsvelden die Amanda Berry identificeerde in
haar doctoraatsonderzoek in de traditie van de "self-study of teacher education practices",
kortweg S-STEP of in het Nederlands, de LOEP-benadering (Kelchtermans et al., 2014).
Berry publiceerde haar bevindingen later in het boek 'Tensions in Teaching about
Teaching. Understanding Practice as a Teacher Educator' (Berry, 2008). De inzichten van
Berry werden aangehaald in een eerder opleidingsonderdeel van bovengenoemde permanente vorming 'Opleiding voor Lerarenopleiders' en prikkelde onmiddellijk mijn interesse.
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek van Berry was de ontwikkeling van een kader
dat enkele schijnbaar tegenstrijdige spanningen beschrijft die een lerarenopleider in zijn
praktijk kan ervaren.
De spanningsvelden van Amanda Berry


Spanningsveld 1 - Telling and growth - Tussen informeren enerzijds en kansen bieden tot
reflectie, zelfsturing en leren uit ervaring anderzijds. Tussen het geven van instructie
enerzijds en studenten uitdagen tot groei anderzijds.



Spanningsveld 2 - Confidence and uncertainty - Tussen toekomstige leraren helpen zich
zelfzeker te voelen in hun vooruitgang enerzijds en het expliciteren van de complexiteit
van onderwijzen (en de daarmee gepaarde onzekerheid) anderzijds. Tussen zekerheid
uitstralen in je rol als lerarenopleider enerzijds maar ook durven je eigen kwetsbaarheid
te tonen anderzijds.



Spanningsveld 3 - Action and intent - Tussen je richten op een bepaald doel in je handelen
als lerarenopleider enerzijds, maar dat doel ook op de helling te zetten door je feitelijk
handelen anderzijds.
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Spanningsveld 4 - Safety and challenge - Tussen veilige en constructieve leerervaringen
creëren enerzijds en toekomstige leraren uitdagen tot het opdoen van leerervaringen
die buiten de comfortzone liggen anderzijds.



Spanningsveld 5 - Valuing and reconstructing experience - Tussen toekomstige leraren
helpen waarderen wat de kracht van hun praktijkervaring is enerzijds maar hen ook te
helpen die ervaring kritisch in vraag te stellen en te herbekijken anderzijds.



Spanningsveld 6 - Planning and being responsive - Tussen het plannen van leeractiviteiten
enerzijds en het reageren op leerkansen wanneer ze zich voordoen anderzijds.

Daarnaast streefde ik ernaar dat dit praktijkonderzoek me inzicht gaf in de ervaringen van
studenten betreffende diezelfde spanningen. Ik had het gevoel dat ik me inzake stagebegeleiding vlot kon bewegen tussen de spanningen. Maar was dit voor studenten even vanzelfsprekend? Net daarom leek het me waardevol om ook hun perceptie te exploreren.
Bovenstaand denkproces resulteerde in twee onderzoeksvragen.
1 Welke spanningen of tensions in teaching about teaching zoals beschreven door Berry
(2008) ervaar ik als lerarenopleider in mijn onderwijspraktijk, meer specifiek bij het begeleiden van studenten op vlak van stage?
2 Welke spanningen of tensions in teaching about teaching zoals beschreven door Berry
(2008) ervaren mijn studenten in mijn onderwijspraktijk als lerarenopleider, meer specifiek op vlak van stagebegeleiding?

Methodologie
Voor een antwoord op de eerste onderzoeksvraag was het nodig om zicht te krijgen op
de hiervoor genoemede spanningsvelden. De inzichten van Berry vormden immers het
theoretisch kader waaraan ik mijn intuïtief aanvoelen van spanningen wilde aftoetsen.
Vervolgens maakte ik gebruik van een narratief-biografisch onderzoeksperspectief door
een reflectie uit te voeren op mijn perceptie van die spanningen op vlak van stagebegeleiding in relatie tot de spanningsvelden die Berry onderscheidt. Concreet
ging ik het theoretisch kader en de spanningsvelden toepassen op
mijn eigen ervaringen en inzichten door als het ware een
narratief of verhaal te schrijven. Vanassche en Kelchtermans
Mijn vraag was:
(2013) spreken over het narratief-biografisch onderzoekskan ik de gevoelde
perspectief om de professionele ontwikkeling van lerarenspanningen
opleiders te onderzoeken net omdat die ontwikkeling gezien
ook theoretisch
moet worden als een levenslang proces dat gekleurd wordt
verklaren?
door betekenisvolle interacties. Zij spreken over de narratieve
analyse waarbij we als onderzoeker " ... een verhalende vorm en
structuur gebruiken om de betekenis van ervaringen, gebeurtenissen en
interacties te ordenen en te presenteren als een betekenisvol geheel"
(p. 98).
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Als onderzoeksactiviteit bij de tweede vraag besloot ik te werken met de vignettenmethode. Vignetten maken het mogelijk om de perceptie van respondenten te verkrijgen
inzake specifieke situaties. Barter en Renold (1999) stellen dat ze vooral bruikbaar zijn voor
onderzoek dat gericht is op het exploreren van contextafhankelijke situaties (zoals mijn
onderwijspraktijk) of persoonsgebonden percepties (zoals de ervaringen van studenten).
Daarnaast kunnen vignetten zinvol zijn bij onderwerpen die een voorzichtige aanpak
vereisen. Omdat mijn handelen beschreven werd in hypothetische situaties verwachtte ik
dat mijn studenten minder geneigd zullen zijn om sociaal wenselijke antwoorden te geven
(Barter & Renold, 1999). De eigen geformuleerde vignetten werden inhoudelijk en qua
opbouw gebaseerd op Berry (2008).

1 - Als je terug denkt aan mijn begeleiding op vlak van stage het voorbije jaar, dan vind je …
… dat ik je vooral geïnformeerd
heb over wat ik als lerarenopleider weet over onderwijs en
dat ik je verteld heb wat goed
onderwijs is en wat wel of niet
werkt.

I______I______I______I.

… dat ik je vooral uitgedaagd
heb tot reflectie en actieve
zelfsturing, zodat je voor jezelf
kon uitzoeken en bepalen wat
goed onderwijs is en wat wel
of niet werkt

Toelichting bij je keuze: …
Voorbeeld ter controle: …
Figuur 1. Vignet bij spanningsveld 1 - Telling and growth.

Studenten kregen schriftelijk per spanningsveld een vignet gepresenteerd volgens bovenstaande opbouw. De schaalvraag liet toe om te kijken waar studenten mijn stagebegeleiding situeerden op het continuüm van de spanningsvelden en in welke mate mijn
handelen al dan niet naar een van beide uitersten overhelde. Er werd ook gevraagd per
vignet een toelichting en voorbeeld te beschrijven om het begrip van het spanningsveld
te controleren en tot verdieping te komen. De keuze van de respondenten gebeurde op
basis van praktische overwegingen: het moest om stagestudenten gaan die voldoende ver
in hun traject staan zodat ze een duidelijk beeld hebben van mijn manier van begeleiden.
Uiteindelijk bleven er dertien respondenten over waarvan er vijf deelnamen aan de vignettenbevraging. De ingevulde bevragingen werden geanalyseerd door een gemiddelde te
berekenen van de verschillende schaalscores en door zowel toelichting als voorbeeld te
koppelen aan mijn eigen eerder beschreven narratief.
Gezien de persoonlijke aard van dit onderzoek was het belangrijk om criteria te beschrijven
die zorgden voor betrouwbaarheid (Bullough & Pinnegar, 2001; Guba, 1978; Lincoln &
Guba, 1985). Inzake transparantie heb ik steeds getracht om informatie zo gericht en zorgvuldig mogelijk te verzamelen. Ik startte vanuit een duidelijk onderzoeksdoel en beschreef
bijhorende onderzoeksvragen. Elke stap werd concreet en gemotiveerd neergeschreven in
een onderzoeksverslag. Daardoor is het mogelijk de gemaakte keuzes kritisch na te volgen.
Ik toonde bovendien bescheidenheid door te nuanceren en beweerde geen absolute waar176
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heid te poneren. Daarnaast was er de gedragenheid van mijn onderzoek. Verschillende
actoren herkenden de spanningen en ervaarden ze als zinvol onderwerp voor praktijkonderzoek. Bovendien werd elke beslissing afgetoetst aan de kritische blik van mijn kritische
vrienden die bij de start van het opleidingsonderdeel 'Praktijkonderzoek' persoonlijk gekozen werden om mijn onderzoek te bevragen, te ondersteunen en te onderbouwen. Inzake
triangulatie maakte ik slechts gebruik van één relevante theorie (namelijk die van Berry)
maar betrok ik op andere manieren verschillende invalshoeken. Zo bekeek ik niet enkel
mijn perceptie inzake de spanningen maar bevraagde ik ook studenten om verschillende
perspectieven te verkrijgen wat betreft mijn functioneren als lerarenopleider. Bovendien
werden er verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd.

Resultaten
Dat dit praktijkonderzoek van begin tot einde een stimulans was tot professionele ontwikkeling moet benadrukt worden. Reeds in de eerste fase, bij de bespreking van mijn praktijkfascinatie met mijn kritische vrienden, kwam ik tot een belangrijk inzicht. Het aanvoelen
van spanningen leeft ook bij anderen. Mijn ervaringen zijn niet uniek en verschillende
personen ervaren in hun praktijk dezelfde spanningen. Dit element van herkenning bracht
gemoedsrust en laat dat op zich al een grote meerwaarde zijn voor mijn professionele
ontwikkeling. Maar natuurlijk gaat het verder dan dat.
Mijn handelen inzake stagebegeleiding situeerde zich op vlak van heel wat spanningsvelden globaal genomen in het midden van het continuüm dat Berry (2008) beschrijft. Inzake
confidence and uncertainty bijvoorbeeld. Mijn onderwijspraktijk omvat een gevarieerde
studentengroep maar ik ben geen expert in alle vakgebieden. Bovendien sta ik als lerarenopleider voortdurend model voor onderwijs en breng ik mijn eigen persoon sterk binnen.
Deze aspecten zorgen voor kwetsbaarheid maar tegelijkertijd probeer ik ook zelfzekerheid
en geloofwaardigheid uit te stralen. Mijn studenten bevestigden: ik geef
een genuanceerd en realistisch onderwijsbeeld mee zonder absolute waarheden te poneren.
BewustOok op vlak van action and intent situeerde mijn handelen zich
wording
helpt om
eerder centraal tussen de twee uitersten. Mijn bedoelingen
met
spanningsvelden
inzake stagebegeleiding liggen in lijn met mijn handelingen.
om te gaan - om
Zo wil ik dat mijn studenten reflectieve en flexibele leraren
te groeien als
worden die naargelang de onderwijssituatie adequate beslislerarenopleider.
singen kunnen nemen. Transparantie inzake visie en doelen,
kritische reflectie en zelfsturing zijn daarbij kernwoorden. Mijn
studenten hebben het gevoel dat ik duidelijk weet wat ik wil bereiken
maar dat ik ook voldoende vrijheid geef om zelf te bepalen welke leraar ze willen worden.
Een derde centralisering is te vinden in het spanningsveld valuing and reconstructing experience. In een Specifieke Lerarenopleiding komen studenten binnen met heel wat vakgerichte expertise en ervaring. Ik kan en wil deze sterkte van onze doelgroep niet negeren.
Maar ik geef mijn studenten ook mee dat ze moeten exploreren en reflecteren om tot een
gefundeerde manier van lesgeven te komen. Ze geven dan ook aan dat ik het belang van
praktijkervaring wel erken maar dat ik deze ook gebruik om informatie en theorie aan te
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koppelen. Zoals reeds bleek uit het inleidend voorbeeld situeerde mijn stagebegeleiding
zich ook bij safety and challenge meer in het midden van het continuüm van het spanningsveld. Ik kader de vraag om uit de comfortzone te treden en uitdagende leerervaringen aan
te gaan altijd binnen het ruimere leerproces. Ik zet bovendien sterk in op reflectie als tool
om met de complexe onderwijspraktijk om te gaan aangezien studenten doorheen hun
loopbaan geconfronteerd zullen worden met uitdagende situaties. Mijn studenten bevestigen dit door aan te geven dat ik hen stimuleer tot experimenteren maar dat ik ook aanvoel
waar hun grens ligt en hen zelf veilige stappen laat bepalen.
In tegenstelling tot bovenstaande spanningsvelden was er bij telling and growth sprake van
een sterkere aanwezigheid van growth, ondanks dat ik me regelmatig naar telling begeef (ik
wil als lerarenopleider meegeven wat ik weet over onderwijzen). Mijn ondertussen typische
speech toont een focus op het leerproces, op het opdoen van leerervaringen en op het
stimuleren van reflectie om tot groei te komen. Studenten willen soms gewoon horen wat
wel of niet werkt maar minstens zo belangrijk vind ik hoe ze met die informatie aan de slag
gaan. Mijn studenten geven aan dat ik hen vrij laat om uit te zoeken wat voor hen als leraar
werkt maar dat ik daarbij ook zorg voor de nodige ondersteuning door hen stil te laten
staan bij zowel mijn onderwijsvisie als die van henzelf.
Tot slot situeerde mijn handelen zich ook bij planning and being responsive meer aan
één zijde van het spanningsveld. Ik geloof sterk in de kracht van ongeplande leerkansen en
toon een voorkeur voor being responsive. Ik hecht veel belang aan goede organisatie en
planning maar speel zeker zo graag flexibel en constructief in op de noden van mijn
studenten zoals die ontstaan in de praktijk. Zo geven studenten aan dat ik altijd ruimte
maak voor spontane vragen en dat ik niet aarzel om van de planning af te wijken voor interessantere thema's.

Conclusie
Vooraf leek het me interessant om discrepanties te ontdekken tussen mijn perceptie op
basis van het narratief-biografisch perspectief en die van mijn studenten op basis van de
vignettenbevraging. Discrepanties maken het immers mogelijk om tot kritische voorstellen
tot verbetering te komen. De percepties van mezelf en mijn studenten waren echter erg
gelijklopend. Toch bleek ook dit een interessant gegeven. Mijn idee over hoe ik als lerarenopleider handel of wil handelen kwam blijkbaar sterk overeen met hoe studenten dat zien.
Voor mij was dit een indicatie dat ik een congruente en authentieke lerarenopleider ben
die toont wat ik wil tonen en waarvoor ik professioneel sta.
Daarnaast werd ook het vooropgestelde doel van mijn praktijkonderzoek bereikt. In lijn
van Berry wilde ik mijn eigen onderwijspraktijk inzichtelijk beter begrijpen om studenten
kwalitatiever te kunnen ondersteunen en begeleiden. Door een specifieke professionele
situatie te analyseren aan de hand van een theoretisch kader kwam ik tot verheldering om
mijn handelen te optimaliseren. De herkenning en gemoedsrust die bij mij ontstonden
kunnen ook door collega-lerarenopleiders als waardevol geïdentificeerd worden. En ook
voor studenten kan het explicieter aan bod laten komen van de theorie van Berry om tot
diezelfde herkenning en geruststelling te komen zinvol zijn. De eerste jaren als beginnende
leraar kunnen immers overweldigend zijn. Hiermee raak ik het dubbel niveau van 'leraar
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van leraren' (Murray & Male, 2005) zijn. Het gaat niet enkel om jezelf als lerarenopleider te
begrijpen inzake de spanningsvelden maar ook om je studenten te helpen herkennen hoe
zij zich ertoe verhouden. Berry (2008) stelt dat de spanningsvelden niet gezien mogen
worden als een dilemma of keuze tussen goed en slecht. Professioneel handelen houdt net
in dat je inzake de spanningsvelden een bewuste keuze maakt naargelang de professionele
situatie. De complexe onderwijspraktijk vraagt om het steeds opnieuw innemen van een
plaats op de spanningsvelden, om het herdefiniëren van de spanningen als elementen
voor professionele groei.
Algemeen genomen heeft het beschrijven van mijn praktijkonderzoek als praktijkvoorbeeld heel wat persoonlijke en professionele leerwinst opgeleverd. De theorie van Berry
inzake de spanningsvelden vormt een zinvol kader om de eigen praktijk onder de loep te
nemen en woorden te geven aan gevoelens waar volgens mij elke lerarenopleider wel eens
mee te maken krijgt. Maar ook andere kaders kunnen inspiratie bieden om praktijkonderzoek te doen om zo te komen tot groeiende bewustwording en professionalisering. Ik heb
geprobeerd mijn eigen praktijkonderzoek en de verschillende stappen zo transparant
mogelijk te beschrijven in de hoop zo de drempel om de eigen praktijk onder de loep te
nemen te verlagen. Het is immers pas door je eigen handelen in vraag te stellen dat je als
lerarenopleider kan komen tot fundamentele groei.
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Onderzoeksartikel

DE INZET VAN SOCIALE MEDIA TER
ONDERSTEUNING VAN ZELFGESTUURD
LEREN
Emmy Vrieling, Open Universiteit, Welten-instituut
Gerdo Velthorst, pabo Iselinge Hogeschool
Uwe Matzat, Technische Universiteit Eindhoven, Human-Technology-Interaction Group

Veel leraren in het voortgezet en hoger onderwijs experimenteren met de inzet van sociale
media in hun lessen. Hierbij lijkt er een verband te bestaan tussen de inzet van sociale
media en het bevorderen van zelfgestuurd leren in die zin dat docenten die al vertrouwd
zijn met zelfgestuurd leren, eerder geneigd zijn om sociale media in hun lessen in te
bouwen. Duidelijke ontwerprichtlijnen voor de inzet van sociale media ter bevordering
van zelfgestuurd leren ontbreken echter. In deze studie formuleren we dergelijke richtlijnen vanuit een systematische literatuurstudie naar belangrijke karakteristieken voor
het faciliteren van zelfgestuurd leren met behulp van sociale media. Op basis van de
bevindingen vanuit deze studie (zie Bijlage 1) maken we een vertaling naar richtlijnen
voor het ontwerpen van onderwijs waarbij sociale media worden ingezet ter ondersteuning van zelfgestuurd leren (zie Tabel 1). Uit de resultaten van de literatuurstudie blijkt
dat de gevonden karakteristieken voor het faciliteren van leren met behulp van sociale
media slechts gerelateerd worden aan de begeleiding van zelfgestuurd leren op specifieke
aspecten zoals samenwerking en feedback. In een eerste poging de karakteristieken
vanuit een breed perspectief op zelfgestuurd leren in te kaderen, herstructureren we onze
ontwerprichtlijnen vanuit de drie fasen van zelfgestuurd leren: voor, tijdens en na het
leren. Aan de hand van de ontwerprichtlijnen kunnen we als opleiders mogelijk beter
aansluiten bij de begeleidingsbehoefte van onze studenten bij het bevorderen van zelfgestuurd leren.

Inleiding
Onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers zien een groot potentieel in het integreren van sociale media in het voortgezet en hoger onderwijs voor competentieontwikkeling en levenslang leren (Junco, Elavsky, & Heiberger, 2013). Sociale media betreffen internetapplicaties die interactie faciliteren en het daardoor mogelijk maken om tijd- en
plaatsonafhanklijk kennis te creëren en te delen (Kaplan & Haenlein, 2010). Vooral in
Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs accepteren leerlingen de integratie van
sociale media zoals Twitter, Facebook en WhatsApp in educatieve leersituaties gemakkelijk
(Van 't Klooster & Janssen, 2012). Eerdere internationale studies laten zien dat de effecten
van integratie van sociale media in het hoger onderwijs sterk afhangen van de manieren
waarop studenten ermee werken en dat de resultaten worden beïnvloed door de tussen-
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komst van de docent (Junco et al., 2013). Junco et al. (2013) tonen bijvoorbeeld aan dat de
inzet van Twitter in het hoger onderwijs alleen leidt tot onderlinge samenwerking tussen
studenten wanneer de docent actief de discussie aanmoedigt en expliciet de voordelen
van het gebruik van sociale media benoemt. Het is daarom belangrijk te onderzoeken
welke combinaties van sociale media en leraarsgedrag leiden tot educatief wenselijke
resultaten (Matzat & Vrieling, 2016).
Volgens Dabbagh en Kitsantas (2012) kan een combinatie van sociale media en zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs effectief zijn voor leren. Eerder onderzoek in de
context van het voortgezet onderwijs toont aan dat er sprake is van een verbinding tussen
het gebruik van sociale media en het bevorderen van zelfgestuurd leren; docenten die al
vertrouwd zijn met zelfgestuurd leren, zijn eerder geneigd om sociale media in hun lessen
in te bouwen (Matzat & Vrieling, 2016). Zelfgestuurd leren omvat een proactief en constructief proces waarbij studenten zelf initiatieven ondernemen, doorzettingsvermogen tonen
en adaptief hun eigen leerproces vormgeven (Zimmerman, 2002). Dit proactief invulling
kunnen geven aan je eigen leerproces betreft een sleutelcompetentie voor levenslang
leren (Onderwijsraad, 2014). Zelfgestuurd leren leidt tot betere studieresultaten, omdat de
lerende het eigen leren vanuit een planfase bewuster monitort, controleert en evalueert
(Pintrich, 2004) waarbij er aandacht is voor de gebieden (meta)cognitie, motivatie, gedrag
en context. Op die manier is de lerende uiteindelijk beter in staat om opgedane kennis in
verschillende situaties te gebruiken (Nota, Soresi, & Zimmerman, 2004).
De vraag hoe docenten sociale media concreet ter ondersteuning van zelfgestuurd leren
kunnen inzetten is echter nog niet beantwoord in eerder onderzoek. Het gebruik van sociale media kan bijvoorbeeld de samenwerkingsmogelijkheden van de lerende uitbreiden
(McLoughlin & Lee, 2007) en op deze wijze zelfgestuurd leren faciliteren (Dabbagh & Kitsantas, 2012). De inzet van sociale media kan mogelijk ook een positieve bijdrage leveren aan
leeromgevingen waarin traditioneel onderwijs en onderwijs dat zelfgestuurd leren initieert,
worden gecombineerd (McLoughlin & Lee, 2010). Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan studenten die klassikaal onderwijs krijgen en tevens de beschikking hebben over een
persoonlijke digitale leeromgeving waarmee ze met elkaar en de docent kunnen interacteren. Dit kan mogelijk bevorderend werken voor het zelfgestuurd leren. Empirisch onderzoek laat echter zien dat docenten tot nu toe maar zeer weinig gebruik maken van sociale
media om zelfgestuurd leren te bevorderen (Matzat & Vrieling, 2016).
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle integratie van zelfgestuurd leren in
educatieve leeromgevingen betreft het geleidelijk overgaan van docentcontrole naar
studentcontrole, ook wel 'scaffolding' genoemd (Vrieling, 2014; Vrieling, Bastiaens, & Stijnen, 2010; Vrieling, Stijnen, & Bastiaens, 2018). Dit gebeurt door de begeleiding stap voor
stap af te laten nemen, afgestemd op de behoefte van de student (Vrieling et al., 2018). Op
die manier zorgt de docent ervoor dat studenten voldoende kennis op kunnen bouwen om
het eigen leren te kunnen sturen. Deze kennis moet breed worden gezien en betreft zowel
de inhoudelijke kennis als de benodigde sturingsvaardigheden voor het eigen leren. In de
praktijk is echter vaak sprake van 'scaffold mismatches' hetgeen betekent dat er een
mismatch ontstaat tussen hetgeen de student nodig heeft en de begeleiding die de docent
biedt (Vrieling et al., 2018). Wanneer we studenten stap voor stap willen begeleiden in het
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zelfgestuurd leren, is het belangrijk dat de studenten, ook in de periode tussen de lessen
door, goed worden gevolgd en begeleid (Vrieling et al., 2018). De inzet van sociale media
lijkt hierbij voor de hand te liggen (Matzat & Vrieling, 2016) aangezien het gebruik van sociale media de interactiemogelijkheden tussen docent en student en tussen studenten
onderling kan vergroten (Junco, Heiberger, & Loken, 2011). In eerdere studies in het hoger
onderwijs (Junco et al., 2011) werden studenten gevolgd die, in aanvulling op klassikaal
onderwijs, ondersteuning en feedback van de docent kregen via Twitter of via een digitaal
berichtenbord. De studenten in de Twittergroep waren aanzienlijk meer betrokken en
haalden hogere cijfers dan de studenten in de meer statische berichtenbordgroep. De
hogere betrokkenheid en cijfers werden veroorzaakt doordat de studenten actiever participeerden gedurende de lesperiode. De tweets van de docenten veroorzaakten tweetreacties en discussie waardoor communicatie en samenwerking werden gestimuleerd. Deze
toename in actieve participatie, discussie en samenwerking geeft de docent meer inzicht in
de begeleidingsbehoeften van de studenten waardoor de instructie hier beter op afgestemd kan worden en een mismatch kan worden voorkomen (Vrieling et al., 2018).
Het gebruik van sociale media kan dus mogelijk ondersteunend zijn bij het proces van zelfgestuurd leren (Matzat & Vrieling, 2016). Wanneer daar behoefte aan is kunnen docenten
hun studenten bijvoorbeeld informeren over relevante aspecten tijdens het werken aan de
opdrachten. Studenten kunnen ook bijvoorbeeld herinnerd worden aan deadlines van
indiening of gevraagd worden belangrijke passages te lezen in voorbereiding op de
komende les. Dergelijke faciliterende interventies kunnen zowel op het niveau van de
groep als op het niveau van individuele studenten plaatsvinden. Belangrijk is dat de interventies goed zijn afgestemd op de begeleidingsbehoefte van studenten om op die wijze
mogelijk een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het zelfgestuurd leren van studenten (Matzat & Vrieling, 2016). In deze studie gaan we op zoek naar
ontwerprichtlijnen voor de inzet van sociale media ter ondersteuning van zelfgestuurd leren in het onderwijs. Dit doen we op
basis van een literatuurstudie. Hiertoe stellen we onszelf de
Gebruik van
sociale media is
volgende vraag: Welke ontwerprichtlijnen voor de inzet van
mogelijk ondersociale media ter ondersteuning van zelfgestuurd leren
steunend
bij het
kunnen we herleiden uit eerder onderzoek? In de volgende
proces
van
zelfparagraaf beschrijven we de aanpak van onze literatuurstugestuurd leren.
die. Aansluitend geven we de onderzoeksresultaten weer in
de vorm van een raamwerk met ontwerprichtlijnen. Tot slot
bediscussiëren we de uit de theorie herleide richtlijnen met onze
ideeën voor het vervolg.

Literatuurstudie
Om inzicht te krijgen in wat er bekend is over het gebruik van sociale media in de begeleiding van studenten bij zelfgestuurd leren, is er tussen september 2015 en januari 2016 in
een aantal stappen een literatuurstudie uitgevoerd. In de eerste stap zijn zoekopdrachten
opgesteld waarbij een verbinding is gelegd tussen relevante begrippen op het gebied van
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zelfgestuurd leren ('self-regulated learning', 'metacognition', 'scaffolding', 'modelling',
'feedback', 'task value', 'time management', 'knowledge building'; zie de ontwerpprincipes
van Vrieling et al., 2010), sociale media ('social media’) en leraren ('teaching'). Vooraf zijn
ook drie inclusiecriteria vastgelegd: alleen als de zoektermen in het abstract voorkomen,
een bron is gepubliceerd tussen januari 2006 en september 2015 én een bron uit een
peer-reviewed tijdschrift komt, zijn de bronnen voor verder onderzoek opgenomen.
De zoekopdrachten zijn vervolgens uitgevoerd in EBSCOhost, een meta-database die
toegang geeft tot relevante wetenschappelijke databases zoals ERIC en Web of Science.
In totaal leidde dit tot 33 hits.
Op basis van de titel, samenvatting en referenties is bekeken of de publicaties bruikbaar
waren voor ons doel vanuit twee criteria: (1) relatie met zelfgestuurd leren, (2) relatie met
richtlijnen (aanwijzingen of aandachtspunten) voor de inzet van sociale media. Alle bronnen die aan een van deze criteria voldeden, zijn meegenomen in de verdere studie. Deze
inperking leidde tot 11 bronnen, waarbij de combinaties met 'scaffolding', 'modelling',
'feedback' en 'task value' respectievelijk tot 6, 3, 1 en 1 bronnen leidden. Op basis van de
referenties van deze 11 bronnen zijn aanvullend nog 4 nieuwe referenties aan de bronnenlijst toegevoegd ('snowballing'; Petticrew & Roberts, 2006). Deze nieuwe referenties betroffen onder andere een boek (Junco, 2014) dat niet in de originele inclusiecriteria was
opgenomen. De uiteindelijke 15 bronnen zijn vervolgens systematisch beoordeeld door
drie onderzoekers op basis van de categorieën 'type van onderzoek' (bestaande uit de
subcategorieën 'titel', 'onderzoeksontwerp', 'aantal betrokken docenten', 'aantal betrokken
studenten' en 'meetinstrumenten), 'context' (bestaande uit de subcategorieën 'land' en
'schoolniveau'), 'interventies' (bestaande uit de subcategorieën 'type', 'componenten',
'aantal maanden', 'resultaten', 'effectieve karakteristieken', 'voorwaarden' en 'relatie model
zelfgestuurd leren Vrieling en collega's, 2010'). Dit leidde tot een weergave van de gelezen
bronnen in een alfabetisch overzicht (zie Bijlage 1). Gekozen werd voor het weergeven van
de rubrieken 'eerste auteur', 'type document', 'locatie', empirisch of conceptueel', 'vorm
van onderwijs', 'relatie zelfgestuurd leren' en 'effectieve karakteristieken'.

Resultaten

Alle bestudeerde
In de laatste stap van de literatuurstudie zijn de effectieve
studies betreffen
karakteristieken (zie Bijlage 1, kolom 7) samengevat,
vo of hbo; de focus
gerubriceerd en verwerkt in ontwerprichtlijnen voor de inzet
ligt daarbij zelden
van sociale media ter ondersteuning van zelfgestuurd leren
op zelfgestuurd
(zie Tabel 1 voor het genummerde overzicht en Bijlage 1, kolom
leren.
8 voor de betreffende nummers). Daarbij was het opvallend dat
veel bronnen verwijzen naar studies van Junco (2014). Voor onze
studie hebben we besloten zijn karakteristieken als leidraad te nemen en deze
vanuit de overige gelezen bronnen aan te vullen. Verder was het opvallend dat de meeste
bronnen algemene karakteristieken voor de inzet van sociale media in het onderwijs
beschrijven, waarbij de focus niet of nauwelijks op zelfgestuurd leren ligt. zoals ook door
bijvoorbeeld Junco et al., (2013) wordt geconstateerd. Ten derde viel op dat bronnen uit de
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Tabel 1

Ontwerprichtlijnen voor de inzet van sociale media ter ondersteuning
van zelfgestuurd leren

Voor het leren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tijdens het leren

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Na het leren

27
28

Maak van de inbedding van sociale media in curricula een
instituutsinterventie.
Integreer het gebruik van sociale media in de module als een
verplicht onderdeel.
Integreer het gebruik van sociale media in de module op een
relevante manier en ter ondersteuning van het bereiken van
de doelen.
Kies een geschikt thema voor interactie en discussie.
Kies een tool die past bij de beoogde communicatievorm (korte
berichtjes bv. Twitter of chats/apps; langere communicatie bv.
Facebook/Blogs).
Gebruik waar mogelijk tools die bekend zijn.
Gebruik sociale media op een professionele manier en
verwacht van studenten hetzelfde.
Spreek hoge verwachtingen uit over het gebruik van sociale
media.
Maak beoordelingscriteria helder en voeg het gebruik van
sociale media toe aan de beoordelingscriteria.
Bespreek expliciet de voordelen van het gebruik van sociale
media tijdens het leerproces.
Communiceer helder met studenten wat te doen bij problemen
met het gebruik van sociale media.
Denk na over een passende groepsgrootte met voldoende
massa voor rijke interactie en taakverdeling, maar met behoud
van overzicht.
Bouw het gebruik van sociale media stapje voor stapje op.
Modelleer correct gebruik van sociale media (observatie emulatie - zelfcontrole - zelfregulatie).
Neem actief deel aan het platform ten behoeve van interactie.
Bouw voort op klassendiscussies.
Houd er rekening mee dat 'stille' studenten die in de klas
nauwelijks vragen stellen, commentaar geven of ervaringen
delen, dit mogelijk via sociale media wel doen.
Waardeer diverse manieren van leren.
Moedig samenwerking tussen studenten aan en begeleid
studenten in het samenwerkingsproces.
Richt je op het verdiepen van de interactie.
Initieer en stimuleer actief leren in groepsdiscussies.
Initieer en stimuleer (peer) feedback.
Betrek studenten bij tussentijds assessment van werk op basis
van criteria (bv. rubrics).
Deel belangrijke informatie zoals goede voorbeelden, bruikbare links, herinneringen aan interessante bijeenkomsten en
deadlines.
Communiceer deze informatie niet ook via andere kanalen.
Monitor met regelmaat het procesverloop, leidend tot
verbeterpunten voor het vervolg.
Betrek studenten bij de beoordeling van het werk op basis van
criteria.
Blik terug op het procesverloop, leidend tot verbeterpunten
voor de toekomst.

literatuurstudie vooral algemene karakteristieken voor de inzet van sociale media in het
onderwijs beschrijven waarbij de link wordt gelegd met een enkel aspect van zelfgestuurd
leren zoals samenwerking of feedback. Alhoewel dit belangrijke elementen zijn van zelfgestuurd leren, wordt hiermee geen recht gedaan aan het overall proces van zelfgestuurd
leren bestaande uit het leren sturen van je eigen leren op de vier belangrijke gebieden
(cognitie, motivatie, gedrag en context; Pintrich, 2004) en de drie belangrijke fasen (voor,
tijdens en na het leren; Zimmerman, 2002). Voor een eerste structurering vanuit deze overall zienswijze van zelfgestuurd leren in combinatie met de inzet van sociale media hebben
we de definitieve ontwerprichtlijnen gestructureerd in de fasen 'voor het leren', 'tijdens het
leren' en 'na het leren' (Tabel 1, Kolom 1).

Discussie en implicaties
In deze studie zijn vanuit de theorie ontwerprichtlijnen herleid voor de inzet van sociale
media ter ondersteuning van zelfgestuurd leren. In de zoektocht van lerarenopleiders naar
een balans tussen docentsturing en studentsturing (zie ook Vrieling et al., 2010, 2018) lijken
er door de komst van sociale media meer mogelijkheden te ontstaan om studenten voor,
tijdens en na het leren te monitoren en te begeleiden bij het actief zelfgestuurd vormgeven
aan hun eigen studie. Op die wijze kunnen we als opleiders mogelijk beter aansluiten bij de
begeleidingsbehoefte van onze studenten hetgeen een belangrijke voorwaarde is bij het
bevorderen van zelfgestuurd leren (Vrieling et al., 2010, 2018). De voorliggende ontwerprichtlijnen (zie Tabel 1) kunnen daarbij als checklist worden gehanteerd. Een belangrijk
aandachtspunt van de uit de theorie herleide ontwerprichtlijnen is dat de karakteristieken
nog niet evidentie-gebaseerd zijn. Bestaand onderzoek bevat maar weinig studies die
hypotheses over effectieve karakteristieken op een harde manier toetsen en meestal staan
bevindingen over positieve effecten nog meerdere interpretaties toe zoals recente reviews
laten zien (Tang & Hew, 2017; Matzat, Snijders, Van den Beemt, Thurlings, & Willems, 2017).
In een vervolgstudie zijn we van plan de ontwerprichtlijnen te implementeren in de lerarenopleiding bij een module die een groot beroep doet op het zelfgestuurd leren van
studenten. Daarbij willen we vooral zicht krijgen op de toegevoegde waarde van sociale
media bij de begeleidingsbehoefte van studenten buiten de contactbijeenkomsten om.
Op die wijze kunnen we de beproefde ontwerprichtlijnen toetsen in de praktijk, mogelijk
leidend tot goed zicht op en adequate begeleiding van studenten.
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AU

Locatie
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E

E

Empirisch/
conceptueel

Overzicht literatuurstudie

Eerste
auteur
(jaar)

Bijlage 1

HO

HO

VO, HO

HO

HO

Vorm
onderwijs:
voortgezet/hoger

-Voldoende kennisopbouw
in de drie fasen van zelfgestuurd leren (voor, tijdens
en na het leren)

-Van docentsturing naar
studentsturing
-Scaffolding

-Student als actieve deelnemer (peer feedback, peer
assessment)
-Belang van modelleren
-Belang van scaffolding

-Probleemgestuurd leren:
actief leren, samenwerking,
authentiek leren
-Scaffolding

-Actieve deelname
-Samenwerking

Relatie met
zelfgestuurd
leren

-Zorg ervoor dat studenten beschikken over
voldoende vaardigheden voor zelfgestuurd
leren

Zorg voor een cultuuromslag in de docent/
student relatie door te werken met leraren die:
-minder instrueren en meer samenwerken
-minder risico's vermijden en meer experimenteren
-minder doceren en meer ontwerpen
-minder bemiddelen en meer samenwerkend
kritisch meekijken

Bouw de integratie van sociale media in onderwijs geleidelijk op

-Benadruk de waarde van het gebruik van
sociale media
-Houd rekening met de beginsituatie van
studenten
-Zorg ervoor dat studenten de benodigde
vaardigheden snel kunnen ontwikkelen
-Zorg ervoor dat de werklast niet te groot
wordt
-Begeleid studenten in het proces van samenwerking

Effectieve karakteristieken

13

13

1

13

19

13

14

13

10

Nrs ontwerprichtlijnen
(zie Tabel 1)

Type document

Artikel

Eerste
auteur
(jaar)

Junco
(2011, 2014)

US

Locatie

E

Empirisch/
conceptueel
HO

Vorm
onderwijs:
voortgezet/hoger
-Constructivistisch leren
-Samenwerking
-Actief leren
-Peer feedback
-Uitdagende taken
-Scaffolding

Relatie met
zelfgestuurd
leren
-Maak het gebruik van sociale media een
verplicht onderdeel
-Integreer sociale media op een educatief
relevante manier
-Laat begeleiders deelnemen aan het leerplatform
-Zorg voor een toename van het aantal en de
kwaliteit van de docent-student interacties
-Moedig deelname van studenten aan
-Moedig samenwerking van studenten aan
-Bouw voort op klassendiscussies
-Moedig feedback van docenten en mede
studenten aan
-Communiceer hoge verwachtingen
-Respecteer verschillende manieren van leren
-Bekijk of de cursusdoelen passen bij het
gebruik van sociale media
-Kies geschikte discussiethema's
-Kies passende tool: Twitter voor korte communicaties, Facebook voor langere discussies
-Integreer online discussies als onderdeel van
de cursus, ook in de beoordeling
-Activeer online discussies
-Gebruik rubrics voor de beoordeling
-Neem de tijd om studenten 'mee te nemen'
in het gebruik van sociale media, dus start op
een basaal niveau
-Laat een actieve rol zien als docent door
studenten te monitoren, feedback te geven
en studentinzet aan te moedigen
-Neem actief deel aan activiteiten: deel links,
moedig studenten aan informatie te verzamelen
en te delen, moedig studenten aan tot interactie, post reminders van belangrijke gebeurtenissen, steun studenten in het gebruik van sociale
media voor academische en sociale integratie,
maak studenten expliciet bewust van de voordelen van het gebruik van sociale media
-Laat professioneel gedrag zien: communiceer
met je studenten hoe je sociale media wilt
gebruiken voor professionele doeleinden en
dat je van hen vergelijkbaar gedrag verwacht,
zowel offline als online
-Modelleer goed gebruik van sociale media
-Vertel wat studenten kunnen doen bij
problemen
-Maak gebruik van het feit dat studenten online
eerder geneigd zijn commentaar, vragen en
persoonlijke ervaringen te delen
-Evalueer het gebruik van sociale media

Effectieve karakteristieken

28

17

14
11

7

15, 24, 21, 10

26, 22, 21

21
23
13

2

4
5

8
18
3

21
19
16
22

20

15

3

2

Nrs ontwerpprichtlijnen
(zie Tabel 1)

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Kirschner
(2015)

Leino
(2012)

Lin
(2013)

Mao
(2014)

Mc.
Loughlin
(2014)

Tess (2013)

AU

US

US

Fl

C

E

E

E

E

C

HO

HO

VO

HO

HO

-Samenwerking
(community of practice)
-Voorwaarden

-Scaffolding
-Modelling

-Samenwerking in constructivistische leeromgevingen
-Van docent gecentreerde
naar student gecentreerde
leeromgevingen

-Zorg ervoor dat de inbedding van sociale
media een instituutsinterventie wordt en geen
docentinterventie

-Zorg voor graduele toename van complexiteit
-Bied onmiddellijke assistentie en toegang tot
hulpbronnen bij problemen
-Gebruik een beperkt aantal sociale media tools
-Zorg voorberedeneerde combinatie van pedagogiek, leertaak, sociale media en scaffolds
-Demonstreer goede voorbeelden

-Benoem de voordelen van het gebruik van
sociale media in de klas; studenten achten
sociale media geschikt voor socialiseren en
entertainment en zien sociale media niet natuurlijker-wijs als tool om het leren te ondersteunen
-Zet sociale media niet alleen in voor beoordeling en vervanging van instructie, maar vooral
voor student-docent interactie en feedback

Gebruik sociale media:
-voor het delen van klassenactiviteiten
en cursusproducten
-voor in contact komen met online experts
-voor onmiddellijke docentfeedback in F2F
lessen
-voor snelle updates over cursussen
-voor het motiveren van studenten door de
toepassing van nieuwe technieken
-voor feedback van studenten naar docenten

-Benoem voordelen
-Zorg voor tussentijdse inlevermomenten
-Verplicht het lezen van en reageren op
bijdragen
-Moedig aan tot bijdragen
-Laat goede voorbeelden zien
-Geef expert feedback
-Train het gebruik van verschillende tools
-Houd rekening met cultuurverschillen (bv.
schrijfstijl)
-Gebruik de tools die de organisatie ter
beschikking stelt
-Zorg voor een groepsgrootte van 3-4 personen
bij chats, 6-9 personen bij blogs
-Expliciteer de functie, het doel en de reden
van gebruik van de tool
-Vertel niet elders wat je via de sociale media
communiceert

-Gebruik Facebook niet als tool voor discussie
en argumentatie (narcistisch en oppervlakkig,
geen contrasterende meningen en gezichtspunten, lineaire structuur)
-Begeleid adolescenten en jong volwassenen
in het gebruik van sociale mediasites

1

14

5, 6
3

13
11

27, 20, 22

10

24,22

25

10

12

6

16
14
22
14
18

10
23
2

13

5
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DE INZET VAN SOCIALE MEDIA TER ONDERSTEUNING VAN ZELFGESTUURD LEREN

Onderzoeksartikel

ARTSSCIENCES DESIGNATHON
Pressure cooker voor aankomende leraren die vanuit verschillende
disciplines samenwerken aan een vakoverstijgende ontwerptaak
Anna Hotze, Hogeschool Ipabo Amsterdam/Alkmaar
Melissa Bremmer, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Emiel Heijnen, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Monique Pijls, Hogeschool van Amsterdam
Emer Beamer, Designathon Works
Nathalie Roos, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Voor aankomende leraren is het belangrijk om vakoverstijgend onderwijs te kunnen
verzorgen waarin leerlingen, naast vakinhouden, ook vakoverstijgende vaardigheden
opdoen zoals creatief-, kritisch- en probleemoplossend vermogen. Daartoe dienen
student-leraren ook zelf ervaring op te doen met vakkenintegratie. In deze bijdrage
worden het proces en de leeropbrengsten van een zogenaamde designathon beschreven.
Hierin worden aspecten van kunst en bètavakken geïntegreerd rond een centrale
ontwerpwerpvraag, waarmee gemengde teams van student-leraren met verschillende
achtergronden (kunst, pabo en bèta) aan de slag zijn gegaan. In een kleinschalig onderzoek is door middel van observaties en het inzetten van learner reports gekeken naar het
proces van de designathon, de rol van de begeleiders en de leeropbrengsten. Het blijkt
dat vooral het aspect van de 'pressurecooker' (in korte tijd een volledig ontwerpproces
doorlopen) goed werkte: het daagde uit tot uitwisseling van ideeën en geëngageerde
discussies. Uit observaties blijkt dat een combinatie van procesmatige en inhoudelijke
begeleiding het meest effectief was. De meeste gerapporteerde leerervaringen waren
gerelateerd aan het opdoen van ervaring met het samenwerken met studenten uit andere
disciplines en met de inhoud en didactiek van de designathon.

Inleiding
Een veranderende, globaliserende maatschappij vraagt om meervoudige perspectieven
op complexe vraagstukken, waarbij grenzen tussen expertises vervagen (Adcock, Bradley,
Morell, & Lovell, 2016). Vakoverstijgend onderwijs is dan ook een belangrijk thema in
beleidsstukken over toekomstgericht onderwijs (Onderwijsraad, 2014; Curriculum.nu,
2019). Van aankomende leraren wordt gevraagd om onderwijs te kunnen verzorgen waarin
kennis uit verschillende vakgebieden geïntegreerd wordt, en waarin leerlingen vakoverstijgende vaardigheden opdoen zoals creatief, kritisch, probleemoplossend en samenwerkend vermogen.
Het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie
richt zich specifiek op onderwijs op het hybride snijvlak van kunst en bèta. In deze bijdrage
beschrijven we een designathon, een pressure cooker, waarin gemengde groepen studen-
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ten werkten aan een centrale ontwerptaak. Als inspirerende leeromgeving kozen we voor
de tentoonstelling Robot Love in Eindhoven.
In deze studie wordt gekeken naar de leeropbrengsten van de studenten van de verschillende lerarenopleidingen (docent beeldende kunst & vormgeving, leerkracht primair
onderwijs, en docent 2e graads bètavakken). Tevens kijken we hoe hun collectieve
ontwerpproces verloopt en hoe het proces begeleid wordt. Alvorens de onderzoeksopzet
en de resultaten van de studie toe te lichten, worden de rol van de leraar binnen vakoverstijgend kunst/bèta onderwijs en didactische aspecten van een designathon beschreven.

Theoretisch kader
Vakoverstijgend onderwijs en de rol van de leraar
Vakoverstijgend onderwijs is niet nieuw; het combineren van inhouden en vaardigheden
van verschillende vakgebieden wordt al decennialang genoemd als mogelijkheid om
meer samenhang in het onderwijs te brengen (Van der Zee, Gijsel & Doppenberg, 2015).
Op basis van eerdere modellen zijn oplopende gradaties van integratie beschreven,
van vormen waarin vakken nog los te onderscheiden zijn (connected,
nested' en multi- disciplinair) tot hybride vormen (interdisciplinair
en transdisciplinair) (Gresnigt, Taconis, Van Keulen, Gravemeijer, & Baartman, 2014). In dit onderzoek focussen wij op
Studenten
een transdisciplinaire vorm van vakkenintegratie, waarin
passen geïntegreerd
vakdisciplines met elkaar verweven zijn, waarbij gezocht
onderwijs eerder toe
wordt naar diepere, thematische verbanden (Marshall,
wanneer zij er in de
opleiding al kennis
2014). Transdisciplinair onderwijs is leerlinggericht en gaat
mee maken.
uit van levensechte vraagstukken (Gresnigt et al., 2014).
Het verzorgen van vakoverstijgend onderwijs is voor leraren
echter niet vanzelfsprekend (Wilschut & Pijls, 2018). Het vraagt
bijvoorbeeld om kennis van andere didactische methodes zoals ontwerpend en onderzoekend leren (Lam & Chan, 2011), bekendheid met vakgebieden waar leraren soms
weinig affiniteit mee hebben (Lam, Alviar-Martin, Adler, & Sim, 2013) en vaardigheden
om intensief te kunnen samenwerken met collega's (Wilschut & Pijls, 2018), waarbij
leraren de taal van een andere discipline leren begrijpen (Akkermans & Bakker, 2011).
Echter, uit onderzoek blijkt dat aanstaande leraren die op hun opleiding kennismaken
met geïntegreerd onderwijs, dit ook vaker toepassen in de eigen onderwijspraktijk
(Basista & Mattews, 2002; Kim & Bolger, 2017; Rinke, Gladstone-Brown, Kinlaw &
Cappiello, 2016). In ons onderzoek ligt het accent dan ook op hoe student-leraren
vanuit verschillende lerarenopleidingen samen kennis en vaardigheden op kunnen doen
met vakoverstijgend onderwijs. We kozen voor een vorm van onderwijs die momenteel
in de aandacht staat, het zogenaamde STEAM-onderwijs.
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Kunst en bèta
Bij de uit de Verenigde Staten opgekomen STEAM-beweging wordt geëxperimenteerd
met onderwijs waarin de vakgebieden science, technology, engineering, arts en mathematics geïntegreerd worden (SLO, 2018). Het doel van STEAM-onderwijs is om leerlingen
"uit te dagen om onderwerpen in de breedte en vanuit diverse perspectieven te bestuderen"
(SLO, 2018, p. 7). Naast dit doel, zien wij aanvullende voordelen van een kunst-bèta
integratie.
Ten eerste biedt de combinatie van bèta en kunst kansen voor ontwerpgerichte vormen
van leren, waarin leerlingen - al makend - kritisch reflecteren op de wereld om hen heen
(Ratto, 2011). Juist de toevoeging van kunst maakt het mogelijk om vraagstukken in een
kritische context te plaatsen, omdat visualisaties en prototypes niet altijd tot een praktische oplossing hoeven te leiden, maar de kijker aan het denken willen zetten. Ten
tweede wordt de integratie van deze vakgebieden gevoed vanuit ontwikkelingen die zich
buiten school manifesteren (Heijnen & Bremmer, 2019). Kunst, wetenschap en technologie vinden elkaar in wat wel ArtsSciences praktijken genoemd worden. Hierin wordt
in interdisciplinaire teams naar oplossingen gezocht voor complexe maatschappelijke
problemen (Gates-Stuart, Nguyen, Adcock, Bradley, Morell, & Lovell, 2016). Onderwijs
dat geënt is op ArtsSciences praktijken, kan leerlingen levensechte problemen en werkwijzen aanreiken. Tenslotte wordt er van funderend onderwijs tot en met het beroepsonderwijs succesvol geëxperimenteerd met vakoverstijgend kunst/bèta-onderwijs,
waardoor er steeds meer inhoudelijke en didactische kennis beschikbaar is over deze
vormen van onderwijs (Heijnen & Bremmer, 2019).
Ofschoon er steeds meer ervaring is met vakoverstijgend kunst-bèta onderwijs, zijn er
nauwelijks wetenschappelijke data over de (leer)ervaringen die dit te weeg brengt bij
leerlingen en leraren (Jamil, Linder, & Stegelin, 2018; Troxler & Klapwijk, 2018), dat geldt
zeker voor aankomende leraren. Daarom werkten in deze studie studenten van drie
soorten lerarenopleidingen samen in gemengde teams aan een kunst-bèta ontwerptaak. Hun ontwerpproces werd gemodelleerd naar een methode die zij zelf ook zouden
kunnen gebruiken in hun toekomstige lespraktijk: de designathon.
Designathon
De designathon is ontwikkeld door Emer Beamer in 2014 en is een vorm van ontwerpend leren waarin elementen van kunstzinnig, wetenschappelijk en techniekgericht
denken zijn geïntegreerd (Beamer Cronin & Hyman, 2018). Het combineert elementen
van Maker Education met de structuur van Design Thinking om leerlingen in staat te stellen oplossingen te bedenken voor mondiale problemen, vaak binnen het thema duurzaamheid (Beamer Cronin & Hyman, 2018). De methode is gericht op leerlingen in het
basisonderwijs en wil hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van creatief probleemoplossend vermogen, technologische geletterdheid en kritisch burgerschap.
Concreet is een designathon een gestructureerde workshop die ongeveer twee tot zes
uur duurt. Alle designathons volgen een cyclisch ontwerpproces bestaande uit verschillende fases (Beamer, 2017). In fase 1 Inspire wordt plenair gestart met de introductie
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van een probleem dat
in een bredere context
wordt geplaatst. Vanaf
fase 2 Research werken
leerlingen in groepjes
en doen zij verder
onderzoek naar het
probleem. In fase 3
Ideate bedenken zij
meerdere oplossingen
die in fase 4 Sketch
worden uitgewerkt in
een ontwerpschets.
In fase 5 Make maken
ze een prototype van
hun ontwerpschets met
Figuur 1. Ontwerpcyclus designathon.
(elektronische) technieken en materialen. In fase 6 Show presenteren leerlingen hun prototypes aan elkaar en
geven elkaar feedback. In de Reflect fase kijken leerlingen terug op hun leer- en ontwerpproces (zie Figuur 1).
Het ontwerpproces wordt ondersteund en gevoed met hulpmaterialen, zoals bijvoorbeeld een ideation worksheet om de leerlingen te helpen met het divergeren en convergeren van ideeën in het ontwerpproces en een Maker Kit, een materialenset
om ruimtelijke schetsen en prototypes te kunnen maken.
In deze studie werd de designathon 'vertaald' naar HBO-studenten, waarbij de ontwerpcyclus werd begeleid door een begeleider van Designathon Works. Daarnaast had deze
designathon aanvullende uitgangspunten, gebaseerd op eerder onderzoek naar de
inrichting van transdisciplinaire ontwerplabs (Groenendijk & Heijnen, 2017):
 Het leren vindt plaats in een betekenisvolle context, namelijk de tentoonstelling
Robot Love (robotlove.nl), waarbij het aldaar exposerende kunstenaarsduo
Lancel/Maat het ontwerpprobleem introduceert en begeleiding biedt.
 De leertaak betreft een eigentijds, levensecht probleem op het snijvlak van kunst,
technologie en bètawetenschap: 'hoe kan technologie tederheid vergroten tussen
mensen?'
 Het werken aan de leertaak gebeurt in gemengde teams van studenten van
verschillende disciplines.
 Er is ruimte voor kritisch denken door discussie en visievorming.
Doel onderzoek
Doel van de studie is om het ontwerpproces en de leeropbrengsten van de studentleraren in kaart te brengen. Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
1 Hoe verloopt het collectieve ontwerpproces van studenten van verschillende
disciplines tijdens de designathon?
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2 Welke vorm van begeleiding passen de begeleiders toe tijdens het ontwerpproces?
3 Wat is de ervaren leeropbrengst van de studenten?

Opzet en methode van onderzoek
Type onderzoek en deelnemers
Het onderzoek is vormgegeven als een kwalitatief evaluatieonderzoek (Powell, 2006).
Het doel hiervan is om de impact van een interventie te evalueren, zoals een onderwijsproject of nieuw ontwikkeld curriculum. De resultaten van dergelijk onderzoek kunnen
bijvoorbeeld gebruikt worden om het geëvalueerde programma aan te passen en te
verbeteren (Calidoni-Lundberg, 2006).
In totaal namen negentien studenten van vier hogescholen deel aan de designathon,
drie studenten van Hogeschool iPabo, dertien studenten van Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten, twee studenten van Fontys lerarenopleiding en 1 student van Teacher
College Windesheim. De studenten werden in vijf groepen ingedeeld waarbij studenten
van verschillende disciplines bij elkaar werden gezet. De studenten werden begeleid
door externe begeleiders: twee kunstenaars en een begeleider van Designathon
works.
Observatieinstrument.
Tijdens de designathon is iedere groep gedurende het hele proces geobserveerd door
een niet-participerende observant. Als observatieinstrument is een spreadsheet
gebruikt met drie categorieën: 1. Rol die deelnemers aannemen gedurende het proces
(oplosser, bemiddelaar, criticus, initiator, toehoorder, leider of anders), 2. Expertise die
deelnemers inbrengen in het proces (kunst, bèta, onderwijs of anders), en 3. Interventies
van begeleiders gedurende het proces (productgerichte of procesgerichte begeleiding).
Per fase van de designathon werden uitspraken genoteerd waaruit rol en expertise van
studenten en interventies van begeleiders duidelijk werden.
Learner reports
Een learner report is een vaak gebruikt zelf-evaluatieinstrument in onderwijsonderzoek.
Het open format van een learner report stelt studenten in staat om ook onverwachte,
onbedoelde of ongewenste leerresultaten te rapporteren (Van Kesteren, 1993). Direct na
afloop van de designathon hebben de deelnemers anoniem de learner reports ingevuld,
waarbij ze wel opleiding en studiejaar aangaven. Er werden drie vragen gesteld:
1 Wat heb je tijdens de designathon geleerd of ervaren?
2 Wat heb je geleerd dat anders is dan vooraf gedacht, dat niet werkt of niet waar is?
3 Wat sprak je het meest/minst aan bij deze designathon?
Bij elke vraag werd toegelicht met welke zinnen de studenten zouden kunnen antwoorden zoals: 'Ik heb gemerkt/gezien dat' of 'Ik heb geleerd dat het niet zo is dat...'
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Analyse
Het observatieinstrument is gebruikt om een narratief van de groepen te maken waarbij
het proces van de designathon, de rollen van de studenten, hun inbreng en expertise en
de vorm van begeleiding beschreven wordt. Hierin is de keuze gemaakt om een narratief
van twee groepen te beschrijven. Selectiecriteria hierbij waren: groepen waren samengesteld uit studenten van drie verschillende opleidingen en moesten een sterk verschillend ontwerpproces hebben (most different cases).
Alle uitspraken van de deelnemers uit de learner reports zijn in een spreadsheet gezet.
De uitspraken zijn eerst deductief gecodeerd door twee onderzoekers op drie hoofdcategorieën: pedagogiek van de designathon, interdisciplinair werken en betekeTabel 1 Categorieën op basis van
nisvolle leeromgeving (thema, expositie,
de ‘learner reports’
kunst). Vervolgens werd gekeken of zich
Wat heb je geleerd?
binnen deze categorieën nog andere
(vraag 1 en 2)
thema's aandienden.
Pedagogiek designathon
Bij vraag 1 en 2 (Wat heb je geleerd?)
Samenwerking en interdisciplinariteit
bleek als categorie 'technologie' te
Technologie
kunnen worden toegevoegd.
Thema, expositie, kunst
Bij vraag 3 (wat sprak je het meest/minst
Overig
aan?) werd 'techniek en lesmateriaal'
Wat sprak je het meest/minst aan?
toegevoegd en kon het interdisciplinair
(vraag 3)
werken gesplitst worden in 'algemeen'
Pedagogiek designathon
en 'samenstelling groep'.
Samenwerking: algemeen
Na de verfijning van de categorieën, zijn
Samenwerking: samenstelling groep
de uitspraken door een derde codeur
Leermaterialen
blind gecodeerd. Bij verschillen tussen
(techniek en workshopmateriaal)
Thema, expositie, kunst
onderzoekers is op basis van consensus
gekozen voor een categorie.

Resultaten
Resultaten observaties
Groep 1


Procesverloop: Deze groep bestaat uit een bètastudent, een pabostudent en twee
kunststudenten. De groepsleden starten, aan de hand van de worksheets, met het
verkennen van de opdracht en het thema. In het eerste uur worden er nauwelijks
concrete ideeën of oplossingen besproken, en blijft de groep steken in het uitgangspunt dat ze een 'toepassing voor het onderwijs' wil maken. Nadat een van de kunstenaars de groep een concrete suggestie doet (een robot die kinderen leert wat
tederheid is), komt het brainstormen op gang. Daarbij wordt het idee van de kunstenaar omgedraaid: niet een robot die kinderen leert over tederheid, maar kinderen die
de robot daarover iets gaan leren. Mede geïnspireerd door werken uit de tentoonstel-
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ling is er overeenstemming dat het om een "zachte robot" moet gaan. Het valt op dat
de ideevorming voornamelijk gestuurd wordt door uitwisseling van voorkeuren voor
vormen en materialen. Er wordt wel geëxperimenteerd met de materialen uit de
Maker Kit, maar uiteindelijk geven de kunststudenten aan het toch liever bij een ontwerpschets te houden, omdat ze de materialen "te onaantrekkelijk" vinden. Het ontwerp is intussen concreter geworden: het gaat om een interactieve zitzak waarbij een
leerling via een interface de zak leert wat tederheid is. Tijdens de drie feedbackrondes
wordt de werking van de zitzak steeds verder uitgediept en heeft de groep een overtuigende toelichting bij de eindpresentatie.
Rollen: In dit groepje zijn er twee duidelijke leiders. De bèta-student structureert de
besprekingen en houdt de planning in de gaten. Een van de kunststudenten neemt
vooral inhoudelijk een voortrekkersrol. Zij levert op sleutelmomenten de ideeën die
verder uitgewerkt worden: het idee om de rollen om te draaien (kinderen leren een
robot iets) en het idee van de zitzak. De andere twee studenten blijven wel betrokken:
de pabostudent schrijft mee en stelt bijvoorbeeld vragen in de research fase, de
andere kunststudent is coöperatief en probeert ideeën met elkaar te verbinden. In de
ideate fase brengt iedereen ideeën in, maar deze krijgen vooral meer diepgang door
de twee trekkers. De technische student richt zich vooral op de technische mogelijkheden, waarbij hij enige domeinspecifieke kennis over programmeren inbrengt, bijvoorbeeld "de zitzak heeft zowel een leerstand met inputsensoren nodig als een
weergeefstand met outputsensoren." De kunststudent kan het ontwerp steeds beter
conceptueel onderbouwen: "Op deze leeftijd is aanraking en tederheid best wel een
ding. Zo'n harige lieve zitzak is voor scholieren toegankelijker dan een echt mens."
Begeleiding: De inbreng van de designathon begeleider is vooral procesgericht (hoe
ging de vorige opdracht, hoe 'werken' de worksheets). Ondanks deze aanwijzingen
lijkt de groep aanvankelijk vast te lopen. Dit verandert na de productgerichte feedback van de kunstenaar. Haar concrete voorstellen voor het afbakenen van het
thema en het bedenken van een robot die kinderen leert wat tederheid is, blijken een
impuls voor het creatieve groepsproces. Ondanks dat er nu wel ideeën zijn, en de
begeleider de groep aanspoort om nu toch echt 'iets' te gaan maken, blijft de groep
in de sketch en make fase sterk gericht op ideeën bespreken, in plaats van ze te visualiseren. Dit heeft ook te maken met de weerstand die het materiaal oproept bij de
kunststudenten. Uiteindelijk weten de studenten wel steeds stappen te maken,
vooral wanneer ze gerichte vragen en tips krijgen, zoals in peerfeedbackrondes.

Groep 2


Procesverloop Deze groep bestaat ook uit een bèta-student, twee kunststudenten
en een pabostudent. De studenten starten met het invullen van de werkbladen
en voeren een wijdlopig en vrolijk gesprek over de tentoonstelling, hun eerdere ervaringen met 'maken' en techniek en ze vragen zich af of een robot wel menselijk kan
zijn. Vervolgens brengen zij verschillende ideeën in over robots en over tederheid en
een van hen bevraagt kritisch het ontwerpprobleem: "Wat als een robot niet functioneel is? Ik vind het grappig als robots gewoon heel dysfunctioneel zijn." Deze opmerkingen zijn vrij dominant en een verdere verkenning van het begrip 'tederheid' en van
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wat robots wel en niet kunnen blijft achterwege. De groep richt zich op een robot die
mensen opvrolijkt of een robot die autistische kinderen helpt contact te maken.
Er wordt nauwelijks aandacht besteed aan het schetsen van het ontwerp, maar op
een gegeven moment wordt er van LEGO een robotpop gebouwd. De peerfeedbackrondes helpen om het 'verhaal' bij dit robotje rond te krijgen. Het uiteindelijke idee is
om een robot te maken die een interface tussen kleinkind en grootouder vormt. Deze
robot geeft bijvoorbeeld aanwijzingen welke vragen de grootouder kan stellen in een
telefoongesprek.
Rollen: In de inspire fase brengen de verschillende studenten hun ervaring in. De
bèta-student en de pabostudent werken heel taakgericht. De pabostudent neemt de
leiding en bemiddelt. De bèta-student initieert en leest bijvoorbeeld de opdracht
voor, verzamelt materiaal en ruimt op. In de research fase zijn de twee kunststudenten heel kritisch en proberen zij concepten te transformeren. De pabostudent legt
verband met het onderwijs "Oh ja, een robot met humor, bijvoorbeeld voor autistische kinderen." De kunststudenten willen eigenlijk geen technologie in het ontwerp
brengen. Op een gegeven moment trekken de twee kunststudenten zich min of meer
terug uit de discussie en gaan vrij onverstoorbaar over tot de make fase door met
LEGO een robotpop te bouwen. De bèta-student bouwt met elektronica een lampje
voor de pop. Tijdens de peerfeedbackrondes is het voornamelijk de pabostudent die
het woord voert en het verhaal achter de robot vormgeeft.
Begeleiding: De begeleider geeft aanvankelijk proceshulp: "Gaan jullie aan de slag?"
Wanneer de studenten hun eerste idee toelichten, gaat de kunstenaar daar inhoudelijk op in, door bijvoorbeeld te vertellen over onderzoek naar robots dat wordt
gedaan. De studenten hebben het idee voor 'een soort robotje om vrolijk te maken'.
De kunstenaar reageert kritisch en probeert de opdracht af te bakenen: "Dat vind ik
wel heel verschillende dingen: een robot om contact te maken - er is bijvoorbeeld veel
onderzoek gedaan naar robots en autisme. Of een robot die je bijstaat in moeilijke
situaties met humor." De kritische opmerkingen van de kunstenaar worden opgevat
als een 'negatieve beoordeling'. Het proces bevriest enigszins en de groep worstelt
met het ontwerp en de mogelijkheden. In de laatste fase blijft de begeleider op
afstand. De feedback van peers, of alleen al het feit dat zij hun werk aan medestudenten presenteren helpt om het ontwerp aan te scherpen

Resultaten learner reports
Na afloop van de designathon hebben studenten een learner report ingevuld. Tabel 2
laat de verschillende categorieën zien waarmee hun uitspraken ten aanzien van hun
leeropbrengsten zijn gecodeerd, een voorbeeld van zo'n uitspraak en de hoeveelheid
uitspraken in die categorie.
De meeste uitspraken (29) betreffen de categorie Pedagogiek designathon en laten een
gemengd beeld zien: er zijn studenten die het planmatig werken en het werken met
worksheets waardeerden. Ook zijn studenten positief over het brainstormen, het
ontwikkelen van een technisch concept en de vrijheid die ze kregen. Anderen zijn juist
negatief over het planmatig werken, de worksheets en de mate van sturing: "kwam soms
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schools over, qua dingen invullen en zo gestructureerd." Vooral de kunststudenten
doen overwegend kritische uitspraken in deze categorie (13 uitspraken negatief tegenover 5 positief).
Aan de categorie Samenwerken algemeen, konden vier citaten worden toegewezen, op
een kunststudent na, allemaal van bètastudenten. Zij waarderen de goede samenwerking, ideeën uitwisselen en saamhorigheid van de groep. In de categorie Samenstelling
groep geven kunst- en pabostudenten aan dat het werken met andere disciplines en

Tabel 2 Categorieën, voorbeeldcitaten en kwantificering van de uitspraken uit de
learner reports ten aanzien van de ervaren leeropbrengsten
Categorie

Voorbeeldcitaat

Frequentie

Pedagogiek
designathon

“Ik heb ontdekt dat je in een relatief korte tijd een
concept kan opzetten niet gedacht dat dat zo snel
zou kunnen"

27

Samenwerking
en interdisciplinariteit

"Ik heb ontdekt dat samenwerken met onbekenden je
op een andere manier prikkelt"

13

Technologie

"Ik heb gemerkt dat het werken met technologie ook
op een laagdrempelige wijze kan, zodat het voor iedereen bereikbaar wordt"

10

Thema,
expositie,
kunst

"Ik heb ervaren hoe kunst en robotica op elkaar
inwerken/samengaan"

17

Overig

"Ik had van te voren vrij weinig verwachtingen dus
vindt het moeilijk deze vraag te beantwoorden"

5

Tabel 3 Categorieën, voorbeeldcitaten en kwantificering van de uitspraken uit
de learner reports bij het onderdeel 'Wat sprak het meest aan (positief)
en wat sprak het minst aan (negatief)?'
Freq.
Positief

Freq.
negatief

Positief: "Dat we middels formulieren door
het ontwerpproces werd geleid"
Negatief: "De verschillende grote hoeveelheid kinderlijke invulbladen"

11

18

Samenwerking
algemeen

Positief: "Ideeën delen"

4

0

Samenwerken,
samenstelling
groep

Positief: "De diversiteit van de groep in
achtergrond en leeftijd"

11

3

Leermaterialen
(techniek en
materiaal

Negatief: “Ik had echte robotiserin,
techniek en kennis om uit te voeren of te
doen verwacht"

1

11

Thema,
expositie,
kunst

Positief: "De tentoonstelling was heel erg
interessant en had ik niet kunnen missen.
Het maakte het voor mij persoonlijk relevant"
Negatief: "Ik vond de tentoonstelling vrij
teleurstellend omdat bijna alles alleen kijken
was. Ik had meer verdieping verwacht"

14

3

Categorie

Voorbeeldcitaat positief en negatief

Pedagogiek
designathon
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verschillende leeftijden aansprak. Kritiek betreft de onbalans tussen disciplines:
men vindt het jammer dat er zo weinig bèta-studenten waren.
In de categorie Leermaterialen is het opvallend dat vrijwel alle citaten negatief zijn
(11 negatief t.o.v. 1 positief) en op één na allemaal afkomstig van kunststudenten.
Zij geven aan dat ze meer technologie hadden verwacht, dat ze de leermiddelen te
eenvoudig of kinderachtig vonden.
Bij de vierde categorie Thema, expositie, kunst sprak de expositie en de verbinding
met het thema en de opdracht vooral de kunststudenten aan (13 citaten van totaal
17 citaten).

Conclusies en discussie
Dit kleinschalige onderzoek leverde rijke data op. Wat betreft
De designathon
het collectieve ontwerpproces van studenten bleek uit de
daagde
uit tot uitobservaties en learner reports dat vooral het aspect van de
wisseling
van ideeën
pressure cooker (in korte tijd een volledig ontwerpproces
en geëngageerde,
doorlopen) goed werkte: het daagde uit tot uitwisseling van
maatschappelijke
ideeën en geëngageerde discussies rond een maatschappelijk
discussies.
thema op het snijvlak van kunst, techniek en wetenschap. Het
uitgangspunt van deze designathon dat het kritisch denken moest
worden gestimuleerd, werd daarmee behaald. De prototypes bleven
als eindproduct erg schetsmatig, maar bleken in de presentaties vaak functionele voertuigen voor het onderbouwen van kritische ideeën en innovatieve oplossingen. De strakke
sturing op alle designathon fases werd door sommige deelnemers bekritiseerd, maar
leidde juist wel tot focus en snelheid in het ontwerpproces.
Wat betreft de begeleiding observeerden we dat de designathon-begeleider meestal
procesmatige feedback gaf, terwijl de kunstenaars vaak kozen voor kritische productgerichte feedback. Omdat beide soorten van feedback zowel positieve als negatieve effecten
hadden, lijkt een combinatie te prefereren: procesmatige feedback geeft studenten veel
eigenaarschap, maar kan leiden tot oppervlakkigheid; productgerichte feedback helpt het
creatieve proces vooruit, maar kan als te sturend worden ervaren.
Tot slot, wat waren voor studenten de leeropbrengsten van een designathon? De meeste
gerapporteerde leeropbrengsten waren gerelateerd aan het opdoen van ervaring met de
inhoud en didactiek van een transdisciplinair ontwerpproces. Participatie aan een designathon biedt aankomende leraren dus concrete handvatten voor vakoverstijgend onderwijs
(Lam & Chan, 2011). Ook het uitgangspunt van de HBO-designathon dat er ervaring opgedaan werd met het samenwerken in gemengde teams, kwam ondubbelzinnig als belangrijke leeropbrengst uit de learner reports naar voren. Alle deelnemende studenten vonden
het werken in gemengde teams (disciplines, leeftijden) relevant en leerzaam en ook
konden zij verschillende rollen aannemen die het ontwerpproces verrijkten. Het verkrijgen
van deze positieve ervaring in de opleiding is van belang voor aankomende leraren omdat
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het vermogen om samen te werken met collega's uit andere vakken belangrijk is bij het
vormgeven van vakoverstijgend onderwijs (Wilschut & Pijls, 2018).
Ondanks dat het ontwerp van deze interventie als succesvol kan worden beschouwd,
levert het onderzoek ook een aantal discussie- en verbeterpunten op:
 Allereerst blijkt dat bij de 'onderdompeling' van de ontwerptaak in een betekenisvolle omgeving (het eerste uitgangspunt van de HBO-designathon), goed aandacht
besteed moet worden aan de verschillende achtergronden van de deelnemers. De
kunststudenten vonden de tentoonstelling inspirerend en konden deze goed verbinden
met het thema en de taak. Voor studenten van andere opleidingen bleek de tentoonstelling minder toegankelijk, wat ondervangen had kunnen worden door de rondleiding
en toelichting op de tentoonstelling beter op hen af te stemmen.
 Een verbeterpunt betreft de leermaterialen van de designathon. Deze waren veelal
vergelijkbaar met de materialen die aan leerlingen in het primair onderwijs worden
verstrekt. Dit biedt als voordeel dat studenten de transfer naar hun lespraktijk
makkelijker kunnen maken. Een nadeel bleek echter dat deze instructies en materialen
door de studenten als te kinderlijk of te schools werden ervaren, waardoor studenten
zich te weinig aangesproken voelden op hun domeinspecifieke kennis. Een mogelijke
oplossing zou zijn om deze studenten materialen en instructies te geven 'op hun niveau',
en hen tevens inzicht te geven in de doorvertaling naar het funderende onderwijs.
 Een discussiepunt betreft specifiek het verschil in onderzoeks- en ontwerpaanpak
tussen de verschillende studenten. Uit de observaties kwam naar voren dat de
participerende kunststudenten, meer dan de anderen, in staat leken om opdracht
en thema kritisch te bevragen. Tegelijkertijd bleken sommige kunststudenten slecht in
staat om andere perspectieven in te kunnen nemen en hun standpunt bij te stellen.
Deze observaties vragen echter om verder onderzoek, omdat hun geldigheid verstoord
werd door het feit dat kunststudenten veruit in de meerderheid waren en zich veel
vertrouwder voelden op het terrein van de expositie dan de andere studenten. Bij
een vervolgonderzoek zou een gelijkwaardiger verdeling van soorten studenten een
evenwichtiger beeld opleveren.
Al met al kan geconcludeerd worden dat een designathon veel
aanknopingspunten biedt om aankomende leraren ervaring
Geen druppel
en kennis te laten opdoen met de inhoud en didactiek van
op de vakintegratransdisciplinair onderwijs, waarbij het werken in gemengde
tieve plaat, maar
ontwerpgroepen echt een pré is. Om meer inzicht te krijgen
een zaadje dat
in leeropbrengsten op langere termijn is een verdere doorverder kan
vertaling van dit soort leeromgevingen naar het HBO nodig,
ontkiemen.
alsmede een explicietere transfer naar de onderwijspraktijk van
student-leraren. In die doorvertaling staat dan zowel het samenwerken in een docententeam centraal alsmede de uitvoering van transdisciplinair onderwijs in de klas. Of de studenten zichzelf daadwerkelijk dit type onderwijs
zien geven had als vraag toegevoegd kunnen worden in de learner reports. Wij beschouwen
deze designathon dan ook niet als een druppel op de vakintegratieve plaat, maar als een
zaadje dat verder kan ontkiemen.
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Onderzoeksartikel

TAALGERICHT WETENSCHAP EN
TECHNOLOGIE-ONDERWIJS OP DE PABO:
IMPACT VAN PROFESSIONALISERING VOOR
PABO-OPLEIDERS
Martine Gijsel, Saxion Enschede
Anna Hotze, iPabo Amsterdam
Maaike Vervoort, Saxion Enschede
Sylvia Peters, Eduseries, Utrecht
Anneleen Post, Eduseries, Utrecht

In dit onderzoeksartikel staat de professionalisering van lerarenopleiders ten aanzien
van de verbinding tussen onderwijs in wetenschap en technologie (W&T) en taalonderwijs centraal. We verwijzen hiernaar met de term taalgericht W&T-onderwijs. Om paboopleiders te ondersteunen bij hun taak om studenten te onderwijzen in taalgericht W&Tonderwijs is een blended professionaliseringstraject ontwikkeld. Het doel van de huidige
studie is om te onderzoeken wat het effect is van de professionalisering. De onderzoeksvraag die centraal staat, luidt: Welke impact heeft het professionaliseringstraject op
pabo-opleiders en hun onderwijspraktijk? Om de impact van de professionalisering te
bepalen is een ‘mixed-methods-design’ toegepast. Allereerst is een pretest-posttest-design
gebruikt en zijn kwantitatieve data verzameld met een vragenlijst (voor- en nameting) die
is ingevuld door 16 pabo-opleiders. Daarna zijn voor een meervoudige casestudie (drie
duo's) kwalitatieve data verzameld met behulp van een semigestructureerd interview. Uit
de resultaten van de vragenlijsten en de casestudie blijkt dat taal- en natuur en techniekdocenten na deelname aan de professionalisering zich bewuster zijn van de relatie tussen
taal en W&T, het belang van integratie en meer kennis hebben verworven over taalgericht
W&T-onderwijs. Ook geven docenten meer dan voorheen zelf taalgericht les en leren
studenten in enkele gevallen om zelf taalgericht W&T-onderwijs toe te passen. De toegenomen kennis en veranderingen in handelen van de docenten hebben gedurende de
looptijd van het onderzoek geen weerslag gehad op studentniveau: uit analyse van de
vragenlijst blijkt dat de studenten niet meer taalgericht W&T-onderwijs in hun eigen
stagepraktijk geven dan ervoor. Resultaten van de casestudie bevestigen dit beeld.

Inleiding
In deze studie onderzochten we de impact van een professionaliseringstraject voor paboopleiders ten aanzien van de integratie van taalonderwijs en onderwijs in wetenschap en
technologie (W&T). W&T-onderwijs betreft vaardigheden bij onderzoeken en ontwerpen,
houdingsaspecten, en kennis vanuit het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek). Al deze aspecten zijn beschreven in het
leerplankader wetenschap en technologie (Van Graft, Klein Tank, & Beker, 2016). In de
onderhavige studie is wetenschap en technologie beperkt tot het kennisdomein Natuur
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en Techniek (N&T). Leidend voor de inhoud van dit vakgebied op de pabo's is sinds een
aantal jaar de Kennisbasis Natuur en Techniek. Hierin is ook het onderzoekend en ontwerpend leren opgenomen (zie Van Casteren, Van den Broek, Hölsgens, & Warps, 2014 voor
meer informatie over W&T- en N&T-onderwijs op de pabo's). Zowel het leerplankader W&T
als de Kennisbasis Natuur en Techniek beschrijven expliciet aangrijpingspunten voor
verbinding van respectievelijk W&T en N&T met taal. Zo luidt één van de doelen (Commissie Kennisbasis Pabo, 2012, p. 38): "De student kan taal- en rekenonderwijs op een betekenisvolle manier en rekening houdend met het leerlingniveau verbinden met natuur- en techniekonderwijs en kan dit illustreren aan de hand van lesvoorbeelden". Hier is een belangrijke rol
weggelegd voor de pabo-opleiders Natuur en Techniek.

Theoretisch kader
Taalgericht W&T-onderwijs op de pabo
Uit internationaal onderzoek blijkt dat de combinatie van taal- en W&T-onderwijs op de
basisschool en het voortgezet onderwijs effectief is voor zowel prestaties op het gebied
van W&T als prestaties op het gebied van taal (schrijfvaardigheid: bijvoorbeeld Nam,
Choi, & Hand, 2010; leesvaardigheid: bijvoorbeeld Vitale & Romance, 2012; gespreksvaardigheid: bijvoorbeeld Mercer, Dawes, Wegerif , & Sams, 2004). Gezien de potentie
van taalgericht W&T-onderwijs in het basisonderwijs, is het logisch om op de lerarenopleiding aandacht te besteden aan deze integratie. Van der Zee, Gijsel en Doppenberg
(2015) voerden een internationaal literatuuronderzoek uit naar de effecten van integratie van W&T met taal en rekenen op de pabo op de kennis, vaardigheden en attitude van
studenten. In de meeste studies wordt voorzichtig geconcludeerd dat een geïntegreerd
aanbod positief bijdraagt aan de houding van studenten ten aanzien van vakkenintegratie, hun vakkennis en vaardigheden. Hoewel het gaat om een beperkt aantal studies,
vaak met methodologische beperkingen, is de tendens dat integratie op de pabo effectief is.
Vormen van integratie
De integratie van taal- en W&T-onderwijs kan verschillende vormen aannemen. Gresnigt,
Taconis, Van Keulen, Gravemeijer en Baartman (2014) ontwikkelden op basis van de literatuur een taxonomie van integratievormen in het basisonderwijs, gebaseerd op de
mate waarin elementen uit het onderwijsprogramma (doelen, lesuren, instructies, toetsen) worden geïntegreerd. Hoe meer elementen geïntegreerd worden, hoe complexer
de vorm van integratie. De taxonomie loopt op van gefragmenteerd onderwijs, waarbij
vakken los van elkaar worden onderwezen, tot transdisciplinair onderwijs, waarin het
onderwijs thematisch of projectmatig wordt georganiseerd zonder verwijzing naar
afzonderlijke vakgebieden. Tussen deze twee uiteinden van een continuüm worden nog
drie vormen onderscheiden: genest, multidisciplinair en interdisciplinair. Deze taxonomie vormde het analysekader in de studie van Van der Zee et al. (2015). Zij concludeerden dat vooral de geneste vorm van integratie van taal en science (W&T) voorkomt op
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lerarenopleidingen. Dit betekent dat aandacht voor taal binnen W&T-onderwijs het
vakgebied van W&T verrijkt. Illustratief hiervoor is de studie van Sadler (2006) die laat
zien hoe argumentatie en gespreksvoering werden geïntegreerd in een W&T-leereenheid. Studenten leerden argumentatiepatronen identificeren in teksten. Na expliciete
instructie over kwaliteitsverbetering van argumentatie oefenden studenten met beargumenteren van verschillende natuurkundige verschijnselen. Een ander voorbeeld van een
geneste vorm is de studie van Ford (2004), waarin taalactiviteiten werden geïntegreerd in
W&T-opdrachten. Lerarenopleiders gaven studenten de opdracht om teksten in W&Tmethodes te evalueren en daarbij te letten op verschillende tekststructuren.
Professionalisering van lerarenopleiders
Gezien de cruciale rol van pabo-opleiders in het leerproces van studenten - in dit geval
bij het leren integreren van taal en W&T - lijkt professionalisering een belangrijke sleutel
tot onderwijsvernieuwing en -verbetering. Deze professionalisering kan op verschillende
manieren worden vormgegeven. Dengerink (2016) formuleert diverse professionaliseringsactiviteiten voor lerarenopleiders: van ongemerkt professionaliseren op de werkplek en literatuur lezen naar intentioneel leren op de werkplek
door deelname aan curriculumontwikkeling en leergemeenHet leren
schappen, collegiale consultatie, organiseren van feedback en
integregren
peer-coaching, het doen van praktijkgericht onderzoek, selfvan taal in W&T
study en action-research, deelname aan netwerken en
lijkt
een belangrijke
congressen, cursussen en opleidingstrajecten, en activiteisleutel voor
ten buiten de eigen werkcontext. Behalve een opbouw van
onderwijsinformeel naar formeel leren is er ook een opbouw van indiviverbetering.
dueel naar samen leren. Dengerink, Lunenberg en Kools (2015)
onderzochten professionaliseringswensen van lerarenopleiders en
concludeerden dat lerarenopleiders bij voorkeur leren door middel van
het lezen van literatuur, het bezoeken van congressen, overleggen met collega's en
experimenteren in de praktijk. Gestelde doelen bleken het verbeteren van hun
doceer- en coachingsvaardigheden en theoretische onderbouwing van hun werk.
Effectieve kenmerken en effectiviteit
Volgens Van Veen, Zwart, Meirink en Verloop (2010) bepalen specifieke interventiekenmerken het succes van de professionalisering van docenten, namelijk:
 de kwaliteit van de input (innovatief en evidence-based)
 focus op vakinhoud, vakdidactiek en het leren van leerlingen
 actief en onderzoekend leren
 collectieve participatie en samenwerking van leraren van dezelfde school,
hetzelfde leerjaar of dezelfde vaksectie
 substantiële tijdsinvestering (ook na de professionalisering)
 redenering waaruit blijkt hoe de professionalisering samenhangt met het
leren van leerkrachten en leerlingen
 samenhang met het (landelijk) onderwijsbeleid.
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Het is aannemelijk dat deze kenmerken ook effectief zijn voor professionalisering
van lerarenopleiders. Op basis van deze effectieve kenmerken is ons interdisciplinair
en blended professionaliseringstraject ontwikkeld.
Samenhangend met effectieve kenmerken is de vraag naar effectiviteit ('impact') van
professionalisering. De afgelopen decennia zijn verschillende modellen ontworpen
om de impact van professionalisering te meten. Bekende voorbeelden zijn te vinden
in Kirkpatrick (zie Bates, 2004 voor een kritische verhandeling), Guskey (bijvoorbeeld
Guskey, 2002), Desimone (2009) en Clarke en Hollingsworth (2002). Clarke en Hollingsworth ontwikkelden en valideerden een model voor professionele groei van docenten
dat het complexe, niet-lineaire en continue proces van leren benadrukt. Hun Interconnected Model (zie Figuur 1) onderscheidt vier domeinen waarin effecten kunnen
optreden: het persoonlijk domein (kennis, inzichten en houding van de docent/lerarenopleider), handelingsdomein (professioneel experimenteren in de opleidingspraktijk),
domein van consequenties (saillante resultaten; doorwerking op leerlingniveau of
curriculumniveau) en het externe domein (andere informatiebronnen en contacten).
Het model veronderstelt dat verandering plaatsvindt door mediërende processen (de
pijlen in Figuur 1): toepassing en reflectie. Het identificeert hoe veranderingen in het ene
domein kunnen leiden tot veranderingen in het andere domein (zogenaamde change
sequences en growth networks).
Het model van Clarke en Hollingsworth (2002) is gebruikt om de impact van ons professionaliseringstraject te onderzoeken. Aangezien een doorwerking op leerling- of curriculumniveau vaak een langere doorlooptijd kent, namen we - evenals Van Vlokhoven et al.
(2013) - in het domein 'consequenties' ook intenties voor curriculumvernieuwing op.

Figuur 1. Model van Clarke en Hollingsworth (2002).
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Doel van het onderzoek
Om pabo-opleiders te professionaliseren in taalgericht W&T-onderwijs is een interdisciplinair en blended professionaliseringstraject ontwikkeld. Uitgangspunten bij het ontwerp
van het traject waren onderzoeksresultaten uit studies over effectieve professionalisering
(Van Veen et al., 2010) en een interdisciplinaire aanpak (Hadar & Brody, 2010). De keuze
voor blended leren droeg bij aan beide uitgangspunten door de combinatie van contactbijeenkomsten en online leren, waardoor deelnemers tijd- en plaatsonafhankelijk konden
leren. Het samen leren werd bevorderd door onder andere de online uitwisseling van
praktijkervaringen en bronnen (Salmon, 2013, Spanjers et al, 2015). In Hotze et al. (2018)
is verslag gedaan van het ontwerp van deze professionalisering en de resultaten van de
formatieve evaluatie. Pabo-opleiders beoordeelden de praktische bruikbaarheid positief,
met name het krachtige onderwijskundig ontwerp en de actuele, aantrekkelijke inhoud.
Ook waardeerden zij de interdisciplinaire samenwerking binnen de eigen opleiding en
tussen de pabo's.
Het doel van de huidige studie is om te onderzoeken wat het effect is van de professionalisering. De onderzoeksvraag die centraal staat, luidt: Welke impact heeft het professionaliseringstraject op pabo-opleiders en hun onderwijspraktijk?

Opzet en methode van onderzoek
Het blended professionaliseringstraject besloeg één studiejaar en bestond uit acht
online modules en twee contactbijeenkomsten. Na een gezamenlijk interactief webinar
doorliepen de opleiders de modules individueel en in eigen tempo. De inhoud is ontworpen door een interdisciplinair team en was gebaseerd op een eerdere professionalisering
voor basisschoolleerkrachten (Smit, Gijsel, Hotze, & Bakker, 2018):
1 vakinhoudelijke kennis van W&T wordt benaderd vanuit denkstappen van kinderen
(de stappen die leerlingen zetten in hun conceptuele ontwikkeling);
2 de focus ligt op de mondelinge taal die nodig is om die denkstappen te kunnen maken,
en de leerkrachtvaardigheden die daarvoor nodig zijn. Via deze link is een indruk te
krijgen van het professionaliseringstraject.
Om de impact van de professionalisering te bepalen is een mixed-methods-design toegepast. Allereerst is een pretest-posttest-design gebruikt en zijn kwantitatieve data verzameld
met een vragenlijst (voor- en nameting). Daarna zijn voor een meervoudige casestudie
kwalitatieve data verzameld met behulp van een semigestructureerd interview.
Deelnemers
In totaal hebben zich 36 deelnemers ingeschreven voor het professionaliseringstraject
(14 N&T-docenten, 19 taaldocenten en 3 onderzoekers), waarvan 16 deelnemers (5 N&Tdocenten, 9 taaldocenten en 2 onderzoekers) zowel aan de voor- en nameting hebben
deelgenomen (44.4%). Deze deelnemers zijn afkomstig van 10 verschillende organisaties
(waarvan 1 hogeschool uit Vlaanderen). Het lage responspercentage is mogelijk te wijten
aan het feit dat 13 deelnemers niet of nauwelijks actief hebben deelgenomen aan het
professionaliseringstraject (30 of meer opdrachten in de online omgeving niet uitgevoerd) en 7 slechts matig actief (tussen de 20 en 30 opdrachten niet uitgevoerd). Van de
Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40(3) 2019

211

.

Tabel 1 Kenmerken respondenten vragenlijst
(voor- en nameting)
Geslacht

5 mannen,
11 vrouwen

Vakgebied

6 N&T, 10 taal

Werkervaring
op een pabo

Categorie 1 (1-5 jaar) : 4

(25 %)

Categorie 2 (6-10 jaar): 3

(18.9%)

Categorie 3 (>10 jaar): 8

(50 %)

16 respondenten hebben er
12 actief deelgenomen aan
het professionaliseringstraject
(aantal niet uitgevoerde
opdrachten is minder dan 20).
Tabel 1 toont de gegevens van
de respondenten.

Voor de casestudy selecteerden we duo's van opleiders.
Selectiecriteria hierbij waren:
( 6.3%)
Ontbrekend: 1
vertegenwoordiging van beide
vakgebieden (taal en N&T) per
hogeschool en actieve deelname van beide docenten (75% van de modules afgerond,
100% aanwezigheid bij de contactbijeenkomsten). Drie duo's (van drie verschillende
hogescholen) voldeden aan deze criteria.
Vragenlijst
De vragenlijst bestond uit 28 (voor taaldocenten) of 30 (voor N&T-docenten) stellingen,
verdeeld over 4 categorieën. Deze categorieën zijn gerelateerd aan de domeinen van
Clarke en Hollingsworth (2002) (zie Tabel 2).
Tabel 2 Categorieën vragenlijst voor- en nameting
Categorie

Domein Clarke & Hollingsworth

Aantal vragen

A. Kennis over taalgericht
W&T-onderwijs

Personal domain

11

B. Toepassing van
taalontwikkelend lesgeven
in de eigen lespraktijk

Domain of practice

5

C. Aanleren van de didactiek
van taalgericht W&T-onderwijs
aan studenten

Domain of practice

6 (taaldocenten),

D. Toepassing van taalgericht
W&T-onderwijs door studenten
in hun stagepraktijk 1

Domain of consequence

8 (N&T-docenten)
6

1. Doorwerking op curriculumniveau is bevraagd in de interviews

Opleiders gaven op een vierpuntsschaal aan in hoeverre zij het eens waren met een stelling (van helemaal oneens tot helemaal eens). Een open vraag per categorie bood ruimte
voor opmerkingen en verbetersuggesties. In de voor- en nameting werden dezelfde
vragen gesteld. In de voormeting werden deze vragen aangevuld met een aantal open
vragen over ideeën van de opleiders voor integratie en (mogelijkheden voor) samenwerking en inbreng in het professionaliseringstraject. In de nameting werden de vragen
aangevuld met twee of drie specifieke open vragen per categorie om meer zicht te krijgen op (intenties voor) veranderingen.
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Interviewleidraad
Het semigestructureerd interview had als doel om de resultaten van de kwantitatieve
analyse te verduidelijken en te verdiepen. Voorbeelden van vragen zijn: Wat heeft het
professionaliseringstraject veranderd aan jouw inzicht in taalgericht W&T-onderwijs en
welke onderdelen hebben daaraan bijgedragen? Kun je toelichten dat je relatief laag
hebt gescoord op het toepassen van scaffolding van taal bij studenten en het ondersteunen van hun formuleringen? Per casus (duo) zijn de antwoorden op de vragenlijsten
(voor- en nameting) bestudeerd, waarna per categorie (A-D) van elk duo een overall
beeld werd beschreven. Dit werd eerst per duo geverifieerd. Vervolgens werd om een
toelichting gevraagd en werd doorgevraagd op de gegeven antwoorden.
Procedure
In de periode voorafgaand aan het traject (september tot december 2017) werd de
vragenlijst van de voormeting via internet ingevuld. Na afloop van het traject (mei tot
en met juli 2018) werd de vragenlijst van de eindmeting op dezelfde manier ingevuld.
Voor de casestudie zijn de drie duo's telefonisch geïnterviewd (juni 2018). Het duointerview nam 45-60 minuten in beslag en is opgenomen via de applicatie Zoom.
Analyse
Voor de analyse van de vragenlijsten is een Wilcoxon Signed Rank Test uitgevoerd voor
elk van de vier categorieën. Er is gekozen voor de Wilcoxon Signed Rank Test omdat het
om herhaalde metingen gaat op ordinaal meetniveau.
Voor de analyse van de interviews zijn de woordelijke transcripten geanalyseerd aan de
hand van de vier domeinen van Clarke en Hollingsworth (2002). Drie onderzoekers (twee
per casus) hebben afzonderlijk van elkaar de interviews gecodeerd waarbij citaten zijn
gekoppeld aan een van de vier domeinen. De codering werd vergeleken en bij verschillen werd op basis van consensus een categorie gekozen. Vervolgens zijn per casus de
gecodeerde citaten per domein beschreven. Uiteindelijk zijn de drie cases vergeleken en
werden verschillen en overeenkomsten bepaald.

Resultaten
Om de impact van het professionaliseringstraject op de pabo-opleiders en hun onderwijspraktijk na te gaan, werden de resultaten van de vragenlijst van de voor- en nameting
vergeleken en werden de gegevens uit de interviews verwerkt.
Resultaten vragenlijst
Voor de categorieën A tot en met C waren de scores op de posttest hoger dan op de
pretest. Een Wilcoxon Signed Rank Test voor de 16 docenten die zowel bij de voor- als de
nameting de vragen hebben beantwoord was significant voor onderdeel A, z = 3.47,
p = .001 (tweezijdig), voor onderdeel B, z = 2.65, p = .008 (tweezijdig) en voor onderdeel
C, z = 2.31, p = .021 (tweezijdig). In Tabel 3 zijn de gemiddelde scores (M) en standaarddeviaties (SD) per categorie weergegeven.
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Tabel 3 Resultaten vragenlijst op een schaal van 1 tot 5 (N=16)
Categorie

Aantal vragen

Pre

Post

Sign

M

SD

M

SD

A. Eigen kennis over
taalgericht W&Tonderwijs (CKB)

11

3.10

0.44

3.66

0.20

.001

B. Opleider past taalgericht onderwijs toe
in eigen lespraktijk.

5

2.96

0.52

3.38

0.36

.008

C. Opleider leert
studenten taalgericht
onderwijs toe te passen

6 (taaldocenten)
8 (N&T-docenten)

3.05

0.54

3.30

0.74

.021

D. Studenten geven
taalgericht W&Tonderwijs in hun
stagepraktijk

6

3.19

0.46

3.17

0.43

n.s.

Resultaten casestudie
Casus 1: Plannen voor curriculumontwikkeling
Het eerste duo bestaat uit Karin1 (N&T-docent, 14 jaar ervaring) en Heleen (taaldocent,
6 jaar ervaring). Hun hogeschool ontwikkelt een thematisch curriculum waarin meer
wordt samengewerkt door docenten van verschillende vakgebieden.
In het persoonlijke domein zijn diverse opbrengsten. Heleen is zich na de professionalisering meer bewust van verschillen in taalvaardigheid tussen studenten. Dat pabodocenten taalontwikkelend lesgeven, vindt ze daarom belangrijk. Karin is zich bewuster
van de relatie van taal met W&T (zij legde die link niet) en ziet nu mogelijkheden om het
'talige' bij W&T te expliciteren:
Je kan veel meer houvast bieden bij het talige gedeelte. Studenten zeggen heel
vaak 'iets is zwaarder' of 'iets is lichter'. Dat klopt wetenschappelijk niet. Maar hoe
vertaal je dat dan naar woorden?
Beiden kenden het begrip 'scaffolding' maar ontdekten dat je via scaffolding studenten
vaktaal kunt leren. Reflectie op inhoudelijke samenhang vinden zij een curriculumvoorwaarde waardoor, in Karins woorden: “... je niet in dat gezamenlijk lesgeven je eigen deel
doet zonder je af te vragen wat dit toevoegt aan het geheel.”
Het handelingsdomein kent twee opbrengsten: Heleen en Karin konden het geleerde
direct gebruiken in een gezamenlijke workshop over taalgericht W&T-onderwijs, waarin
hulpkaarten2 uit de online-leeromgeving werden ingezet. Heleen koppelde een college
over woordenschat aan natuuronderwijs (plantenkennis). In het domein van consequen1.

Om privacy-redenen is gekozen voor pseudoniemen.

2.

Zie Hulpkaarten Voorbereiden van een taalgerichte W&T-les en Uitvoeren van taalgerichte W&T-les
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ties zijn veel opbrengsten. Op curriculumniveau gaat het om diverse intenties voor
aanpassingen gericht op integratie van taal en W&T: meer samenwerking bij themaopdrachten, aandacht voor taal bij W&T-colleges, uitbreiding van stageopdrachten en
analyse van het curriculum op integratie van taal en W&T. Daarnaast willen de docenten
teamoverleg over het belang van integratie, eenduidig gebruik van begrippen (zoals
schooltaal/vaktaal) en scaffolding door pabo-opleiders. Doorwerking op studentniveau
is niet goed zichtbaar. Heleen heeft weliswaar inzichten toegepast, maar nog geen stagebezoeken afgelegd; ze weet daarom niet of studenten daadwerkelijk taalgerichte W&Tlessen uitvoerden.
Er zijn twee opbrengsten in het externe domein: het professionaliseringstraject heeft
voor hen geleid tot een nieuw netwerk en heeft relevante materialen opgeleverd.
Karin zegt over dit laatste punt:
Natuurlijk helpen die artikelen, maar ook video-opnames van leerkrachten hebben
eraan bijgedragen dat ik me meer bewust geworden ben van de relatie taal-W&T.
Samengevat beslaan de opbrengsten voor Karin en Heleen alle vier domeinen. Op
grond van het aantal uitspraken kan voorzichtig gezegd worden dat de nadruk ligt op
het persoonlijke domein en de consequenties, ofwel: kennisontwikkeling van beide
opleiders en plannen voor curriculumvernieuwing.
Casus 2: Toepassing in de lespraktijk
Duo twee bestaat uit Hetty (taaldocent, >10 jaar ervaring) en Hans (N&T-docent,
>10 jaar ervaring). Zij geven geïntegreerde taal-W&T-colleges in het tweede leerjaar,
met aandacht voor onderzoeksvragen en woordenschat.
Het persoonlijke domein kent de meeste opbrengsten. Hans heeft nieuwe kennis opgedaan over W&T én taaldidactiek. Hij ziet meer het belang van aandacht voor schooltaal/
vaktaal bij W&T-colleges en het gebruik van deze begrippen door pabodocenten en
mentoren. Hetty ziet het belang van integratie bevestigd. Dat studenten scaffoldingsvaardigheden leren lijkt haar relevant maar ook tijdsintensief. Beiden zien co-teaching,
samenwerking als team en inperking van didactische modellen als curriculumvoorwaarden. Verdieping in elkaars vakgebied leidde tot nieuwe inzichten. Volgens Hans biedt
integratie (met taal én andere vakken) rijke kansen voor verdieping van W&T-vakinhouden. Taaldocent Hetty voelt zich zekerder van andere vakgebieden en ontdekte dat
integratie haar eigen vakinhoud versterkt:
Ik krijg veel meer context door de andere vakken. Wanneer je context krijgt wordt
het betekenisvoller en, denk ik, waardevol voor studenten.
De opbrengsten in het handelingsdomein zijn concrete veranderingen van de lespraktijk. Ze gebruikten de hulpkaarten (zie voetnoot 1) in hun duo-colleges. Hans liet waarnemingen benoemen en hogere-orde-denkvragen formuleren. Hetty liet zien hoe je
denkstimulerende vragen kunt stellen en ondersteunde studenten bij het formuleren
van dergelijke vragen. Ook liet ze de studenten het model dat gebruikt wordt op de
opleiding (Denkstimulerende Gespreksmethodiek; vier niveaus van vragen stellen)
vergelijken met de zes niveaus uit de literatuur van het professionaliseringstraject.
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De opbrengsten in het domein van consequenties sluiten hierbij aan: studenten experimenteerden met de hulpkaarten en herkenden niveaus van vraagstelling. Op curriculumniveau is de intentie talige scaffolding als leerinhoud op te nemen in het curriculum.
In het externe domein zijn de opbrengsten: kennismaking met relevante literatuur en
meer overleg tussen taal- en W&T-docenten. Hans zegt hierover:
Wij gaven die duo-colleges al, maar dan was het toch meer 'die slide is voor jou, die
slide is voor mij'. Doordat je het nu samen nog meer doordenkt en de artikelen
naast elkaar legt, wordt dat nog sterker.
Samengevat beslaan de opbrengsten voor Hetty en Hans alle vier domeinen. De nadruk
ligt op het persoonlijke domein en het handelingsdomein, ofwel: kennisontwikkeling van
beide opleiders en toepassing in de lespraktijk.
Casus 3: Curriculumvernieuwing en netwerkuitbreiding
Ellen (taaldocent, 5 jaar ervaring) en Lies (N&T-docent, 10 jaar ervaring) vormen het
derde duo. In hun opleiding werden taal en W&T niet geïntegreerd. Incidenteel vond
afstemming over lesinhoud plaats.
De opbrengsten in het persoonlijk domein zijn nieuwe kennis en bewustwording.
Voor N&T-docent Lies betreft dit 'heel wat terminologie' (schooltaal/vaktaal, denkstappen) en een groter gevoel van bekwaamheid. Ook is zij zich bewuster geworden van het
belang van integratie van taal en W&T en benoemt ze de meerwaarde van denkstappen
voor studenten. Ellen onderschrijft dit, omdat:
… studenten door die denkstappen zelf te zetten de leerstof ook beter onder de knie
hebben en dus beter kunnen overbrengen.
Daarnaast is zij zich bewuster van de waarde (en tijdsinvestering!) van taalontwikkelend
lesgeven en het belang van aandacht voor schooltaal/vaktaal bij niet-talige vakken.
Het handelingsdomein kent diverse opbrengsten. Ellen besprak voorbeeldlessen taalontwikkelend lesgeven. Lies liet studenten bij W&T denkstappen verwoorden en stimuleerde het gebruik van vaktaal:
Nu zeg ik expliciet: 'Let op! Dit is dagelijkse taal, je moet gaan naar vaktermen.
Dus ik benoem het ook echt. Dat deed ik hiervoor absoluut niet.
Ook voerden zij hun plan voor co-teaching uit, waarbij zij taalontwikkelend lesgeven
modelden en voorbeelden van denkstappen gaven.
In het domein van consequenties zijn de opbrengsten voornamelijk intenties voor
aanpassingen in het curriculum. Ellen en Lies benadrukken het opnemen van taaldoelen
in het lesvoorbereidingsformulier (breder dan W&T-lessen). Dit vraagt formele besluitvorming, afstemming met en ondersteuning van collega's. Daarnaast willen ze studenten leren om taaldoelen in hun lesvoorbereidingen te formuleren en peilen of studenten
behoefte hebben aan een verdiepingsmodule. Tot slot staat een nascholing gepland
over taalgericht W&T-onderwijs (over denkstappen, woordenschat, taalruimte, taalfeedback enzovoort).
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Opbrengsten in het externe domein zijn:
sparren met collega's, netwerkuitbreiding
en uitwisseling (intern en met andere
pabo's) van materiaal en expertise.

CASUS 1
ED

12%

Samengevat zijn de opbrengsten voor
Ellen en Lies gelijkelijk verdeeld over de
vier domeinen, met een accent op de
consequenties en het externe domein.

DC

44%

DP

Vergelijking van de cases
In alle gevallen beslaan de opbrengsten
vier domeinen. Er zijn echter accentverschillen (zie Figuur 2). In casus 1 ligt
de nadruk op kennisontwikkeling bij
de docenten (persoonlijk domein) en
intenties voor curriculumvernieuwing
(consequenties). In casus 2 staan kennisontwikkeling (persoonlijk domein) en
toepassing in de lespraktijk (handelingsdomein) centraal. In casus 3 ligt het accent
op netwerkuitbreiding (extern domein)
en intenties tot curriculumvernieuwing
(consequenties). Deze verschillen lijken
verklaarbaar uit de diverse contexten en
persoonlijke beginsituaties.
Opbrengsten in het persoonlijke domein
zijn in alle gevallen: 1) meer kennis over
taalgericht W&T-onderwijs, maar ook over
het eigen én elkaars vakgebied; 2) bewustwording van de relatie taal-W&T, essentiele curriculumvoorwaarden, het belang
van integratie en de meerwaarde van
denkstappen en scaffolding voor het leren
van pabostudenten. Ook rapporteren alle
deelnemers een groter gevoel van
bekwaamheid in de vakdidactiek.
In het handelingsdomein is de opbrengst
in alle gevallen: toepassing van professionaliseringsinhouden in de les (of nascholings)praktijk. De duo's van de casussen 1
en 3 maakten een start met co-teaching;
het duo van casus 2 continueerde hun
werkwijze van co-teaching.
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PD

35%

9%

CASUS 2
ED

DC

10%

10%

PD

51%

DP

29%

CASUS 3
PD

ED

18%

27%

DP

22%

DC

33%

Figuur 2.

Opbrengsten in de vier
domeinen van Clarke &
Hollingsworth (2002)
PD = persoonlijk domein
DP = handelingsdomein;
DC = domein van consequenties
(vaak intenties)
ED = extern domein
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De opbrengsten in het domein van consequenties zijn hoofdzakelijk in tenties voor curriculumveranderingen wat betreft integratie van taal en W&T. Op studentniveau worden
nog nauwelijks opbrengsten genoemd. Door het intentionele karakter zijn de opbrengsten in dit domein in beperkte mate vergelijkbaar met de opbrengsten op de andere
domeinen. Een vergelijking op dit domein tussen de casussen is echter wel mogelijk.
De opbrengsten in het externe domein betreffen in alle gevallen: kennismaking met
relevante literatuur/materialen, interne afstemming en netwerkuitbreiding.
De relaties tussen de domeinen zijn niet geanalyseerd. Toch blijkt uit sommige citaten
een koppeling tussen domeinen. Zo blijkt collegiale samenwerking te leiden tot opbrengsten in het handelingsdomein, bijvoorbeeld in casus 1. Op de vraag welke elementen uit
het professionaliseringstraject hebben bijgedragen aan de opbrengsten antwoordt Karin:
Vooral de uitwisseling met Heleen en hoe wij samen zo'n workshop hebben voorbereid, waarin we dat stappenplan hebben gebruikt.
Het gebruik van nieuwe kennisbronnen resulteerde in opbrengsten in het persoonlijke
domein en het handelingsdomein, zie bijvoorbeeld Karins citaat in casus 1 en Hetty's
citaat in casus 2. Hier kunnen dus duidelijk ketens van veranderingen aangewezen
worden.

Conclusie en discussie
In deze studie is onderzocht wat de impact is van een interdisciplinair en blended professionaliseringstraject op pabo-opleiders en hun onderwijspraktijk. Uit
de resultaten van de vragenlijsten en de casestudie blijkt dat taalen N&T-docenten na deelname aan de professionalisering
Denkstappen
zich bewuster zijn van de relatie tussen taal en W&T, het
en
scaffolding
belang van integratie en meer kennis hebben verworven
bleken
nieuwe
over taalgericht W&T-onderwijs. Met name de concepten
inzichten
voor
denkstappen en scaffolding voor het leren van pabostudenhet leren van
ten bleken nieuwe inzichten. Ook geven docenten meer dan
studenten.
voorheen zelf taalgericht les en leren studenten in enkele
gevallen om zelf taalgericht W&T-onderwijs toe te passen. Kennismaking met relevante literatuur/materiaal, interne afstemming en
netwerkuitbreiding werden genoemd als belangrijke opbrengsten. Deze resultaten liggen
in lijn met de studie van Van Vlokhoven et al. (2013); zij onderzochten het effect van
verschillende professionaliseringsactiviteiten op het gebied van onderzoek en stelden
vast dat de meeste opbrengsten in het persoonlijke domein lagen. Samen uitwisselen
van kennis en ervaringen werd bovendien in hun studie als zeer waardevol ervaren.
De toegenomen kennis en veranderingen in handelen van de docenten hebben gedurende
de looptijd van het onderzoek geen weerslag gehad op studentniveau: uit analyse van de
vragenlijst blijkt dat de studenten niet meer taalgericht W&T-onderwijs in hun eigen stagepraktijk geven dan ervoor. Resultaten van de casestudie bevestigen dit beeld.
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Overigens blijkt uit de casestudie dat er naar aanleiding van de professionalisering op de
verschillende pabo's wel intenties zijn voor curriculumveranderingen wat betreft integratie
van taal en W&T. Wellicht was de looptijd van de professionalisering te kort en/of het
moment van afname van de vragenlijst te vroeg. Van Veen et al. (2010) concludeerden dat
niet alleen de tijd en doorlooptijd, maar ook permanente ondersteuning een bepalende
factor kunnen zijn: ook na de professionalisering is ondersteuning en/of input noodzakelijk
voor een maximaal effect. Om die reden is na afronding van de professionalisering een
landelijk netwerk gefaciliteerd via een (online) community. In de praktijk blijkt echter dat
prioriteiten binnen de pabo's elkaar snel opvolgen, waardoor het risico bestaat dat de
beoogde vernieuwingen onvoldoende worden doorgevoerd.
Een kanttekening bij ons onderzoek is dat het zowel in de vragenlijsten als in de casestudie
gaat om percepties van opleiders; we hebben deze niet middels observaties of opleidingsdocumenten objectief kunnen staven. Bovendien had slechts de helft van de deelnemende
pabo-opleiders bij de voor- en nameting de vragenlijst ingevuld. Mogelijk is er sprake van
een bias en hebben met name pabo-opleiders die positief waren over het professionaliseringstraject de vragenlijst bij de nameting ingevuld. Deze bias is mogelijk ook van toepassing op de casestudie. We selecteerden op basis van actieve deelname; mogelijk waren
deze deelnemende hogescholen bereidwilliger om te leren en vernieuwingen te implementeren.
Uit de studie kan voorzichtig worden geconcludeerd dat een blended professionaliseringstraject een bijdrage kan leveren aan de kennisontwikkeling en (intenties voor) curriculumvernieuwing met betrekking tot taalgericht W&T-onderwijs

Aanbevelingen
Uit ons onderzoek blijkt dat pabodocenten uitwisseling tussen docenten van de verschillende disciplines en tussen collega's binnen de opleiding waardevol vinden. We adviseren
dan ook, in lijn met Van Veen et al. (2010), professionalisering middels collectieve participatie en samenwerking van pabodocenten binnen de opleiding. Dit geldt niet alleen voor taalen N&T-docenten: integratie vindt idealiter plaats tussen allerlei vakgebieden, met/door
docenten van verschillende disciplines.
Professionalisering via blended learning lijkt aantrekkelijk (zie Hotze et al., 2018). De kans
op uitval is echter groot: slechts 15 van de 36 ingeschreven pabo-opleiders rondden het
professionaliseringstraject af. Het in eigen tempo en op zelfgekozen momenten doorlopen
van de online-modules brengt dus een risico met zich mee. Vervolgonderzoek naar de
oorzaken hiervan is interessant, maar het 'zelfstandige' karakter zal zeker een rol spelen.
Ten slotte adviseren we opleidingen om na de professionalisering (toepassing van) de
onderwijsvernieuwing te faciliteren in tijd en middelen. Immers uit de resultaten blijken
veel intenties voor vernieuwing op curriculumniveau. Het is de uitdaging voor lerarenopleiders om in de waan van alledag en de vele vernieuwingen koers te houden en intenties
daadwerkelijk te vertalen in acties. Het landelijk netwerk en de online community die we
hebben geïnitieerd kunnen hieraan een steentje bijdragen.
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Onderzoeksartikel

PARTICIPATIEF ACTIEONDERZOEK:
EFFECTIEF VOOR DE ONTWIKKELING VAN
EEN GEMEENSCHAPPELIJK BEROEPSPROFIEL
Casus: landelijke Masters Leren & Innoveren
Jeroen S. Rozendaal, Instituut voor Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam
Ariaan van Sandick, Hogeschool Rotterdam &'Aangaan’
Frank de Jong, Open Universiteit, Heerlen & AERES Hogeschool Wageningen

Vanaf 2008 zijn acht bekostigde masteropleidingen gestart op basis van een in 2006
opgesteld beroeps- en competentieprofiel voor de Master Leren en Innoveren (MLI;
Hbo-raad, 2006). Na tien jaar doorontwikkeling van de MLI als nieuwe professionaliseringsmogelijkheid voor leraren op masterniveau, vroegen de MLI-opleidingen zich af in
hoeverre er nog voldoende gezamenlijkheid bestaat in het profiel waarvoor zij samen
maatschappelijk garant staan. Een dergelijk dilemma is niet uniek en geldt bijvoorbeeld
ook voor masteropleidingen als Pedagogiek, Educational Needs en Begeleidingskunde.
Het diverse aanbod aan masteropleidingen vraagt om een beroepsprofiel van deze
opleidingen zodat (aspirant) studenten een goede keuze kunnen maken ten dienste van
hun professionalisering en werkgevers weten welke competenties masteropgeleiden
meenemen.
Om tegen deze achtergrond voor de MLI te komen tot een breed gedragen profielbeschrijving in woord en beeld, kozen we voor participatief actieonderzoek (PAO) met vier
ontwerp/onderzoekscycli. Het resultaat is een profiel dat de rol van MLI-opleidingen
verheldert, en dat bijdraagt aan het civiel effect van het diploma en effectieve positionering van MLI-opgeleiden in (onderwijs)organisaties. De gehanteerde onderzoeksmethode
is mogelijk inspirerend voor andere opleidingen die hun profiel willen actualiseren. Daarnaast laat dit artikel zien hoe PAO kan bijdragen aan het stapsgewijs en in co-creatie
bereiken van overeenstemming tussen verschillende belanghebbenden.

Inleiding
Voor het oplossen van complexe onderwijsvraagstukken is een lerende en onderzoekende
schoolcultuur waarin reflectieve professionals samenwerken essentieel (Hargreaves &
Fullan, 2012; Vangrieken, et al., 2017), maar zo'n cultuur blijkt lastig te realiseren (Bouwmans, 2018). Een veelbelovende manier om de onderzoekende leercultuur en innovatiecapaciteit van onderwijsinstellingen te vergroten is de inzet van masteropgeleide docenten
(Heyma et al., 2017; Sligte & Schenke, 2017; Snoek, Hulsbos & Andersen, 2019; Wenner &
Campell, 2017). De Master Leren & Innoveren (MLI) professionaliseert docenten, opleiders
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en HRD-medewerkers om de rol van voortrekker in (vernieuwing van) onderwijs, opleiding
en ontwikkeling in te nemen.
Nederland kent meerdere MLI-opleidingen die vanaf 2008 vanuit een gezamenlijk vertrekpunt (Hbo-raad, 2006) een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt en eigen accenten
hebben gelegd. Onderling wordt intensief samengewerkt vanuit het Landelijk MLI-overleg
(LMO). De ontwikkelingen die de opleidingen door de jaren hebben doorgemaakt, riepen
de vraag op of na tien jaar het oorspronkelijke beroepsprofiel en de daarvan afgeleide
eindkwalificaties de lading nog wel dekken. Daarom besloten de opleidingen gezamenlijk
tot een onderzoek ter actualisering van het profiel. Een helder beroepsprofiel draagt bij
aan een helder opleidingsprofiel en een goede bekendheid ervan aan impact op het civiel
effect van het diploma. Het kan opleidingen helpen om zichzelf en hun alumni effectiever
in de markt te positioneren.
Dit artikel doet verslag van de aanpak en bevindingen van dit onderzoek. Het initiatief van
het LMO is uniek en de aanpak kan inspirerend zijn voor andere opleidingen die hun
beroepsprofiel willen actualiseren maar niet weten hoe. Tevens biedt dit artikel een praktijkvoorbeeld van hoe de participatieve actieonderzoeksmethodiek kan bijdragen aan het
stapsgewijs en in co-creatie bereiken van overeenstemming tussen verschillende belanghebbenden.
De onderzoeksvraag luidt: "Hoe kan een profiel van de Master Leren & Innoveren worden
gerealiseerd, dat breed gedragen wordt door de verschillende opleidingsinstituten en
gevalideerd is in het werkveld en bij andere stakeholders?"
Dit onderzoek is opgezet als een participatief actieonderzoek (PAO; Migchelbrink, 2016).
Bij dit type actieonderzoek worden belanghebbenden nadrukkelijk betrokken bij het
onderzoeksproces en de gegenereerde kennis is ook voor henzelf bestemd (vgl. Migchelbrink, 2016). Ons PAO kent vier ontwerp/onderzoekscycli (zie McKenney & Reeves, 2013),
waarbinnen doorlopend co-creatie meetings met het LMO en afstemming met de stuurgroep plaatsvonden. De doorlopen cycli - waarvan de aanpak en opbrengsten per cyclus
hierna worden toegelicht - zijn:
1 vraagarticulatie door middel van literatuurstudie, documentanalyse van bestaande
profielen en een professionele dialoog tussen MLI-opleiders.
2 empirische verkenning onder MLI-opleiders, -studenten en -alumni middels een
vragenlijst.
3 vergelijking van het prototype profiel met profielen van verwante educatieve masters.
4 validering door experts.

Onderzoekscyclus 1: vraagarticulatie
Aanpak
We concludeerden dat de literatuur geen concept naar voren brengt dat de rol van
MLI'er volledig dekt. Teacher Leadership komt in de buurt, maar deze term wordt
niet door iedereen omarmd. De doelgroep van de MLI is breder dan alleen 'teachers',
de hiërarchische notie in de term 'leader' valt niet altijd goed, en verder roept een
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Engelstalige term soms weerstand op. Echter, de karakteriseringen van Teacher Leadership passen in het doorbreken van de gelijkheidscultuur binnen onderwijs- en opleidingsinstellingen (Onderwijsraad, 2011), en bieden kansen voor functiedifferentiatie
(Aelterman et al., 2002) en het doorbreken van professioneel isolement (Snoek, 2014).
Dit concept vormde daarom het uitgangspunt bij de literatuurverkenning.
Om inzicht in de samenhang tussen MLI-profiel en Teacher Leadership te verkrijgen, organiseerden wij een professionele dialoogsessie tussen MLI-opleiders tijdens een landelijke MLI-docentendag. In subgroepen discussieerden zij middels de placemat-methode
(Craigen & Green, 1999) over de vraag: 'Wat zien we de MLI-opgeleiden graag doen in de
beroepspraktijk?', hierbij ondersteund door een matrix waarin dimensies van professionaliteit (omgang met werk, anderen en de MLI-opgeleide zelf) werden afgezet tegen de
mogelijke contexten waarin de taakuitvoering van de MLI-opgeleiden kan plaatsvinden
(klas, team, binnen en buiten de organisatie). De gesprekken werden genotuleerd en
naast bestaande MLI-profielen meegenomen als kwalitatieve data. Deze data zijn thematisch geordend1 en met elkaar vergeleken.
Resultaten
Hieronder worden de resultaten van de literatuurverkenning,
professionele dialoogsessie en de vergelijking van bestaande
MLI-opleidingsprofielen samengevat in een profielschets van
MLI-opgeleiden. De literatuur heeft betrekking op Teacher
Leadership, maar de weergegeven inzichten werden in de
professionele dialoogsessie onderschreven als relevant
voor de MLI-alumnus. Alle weergegeven citaten en parafraseringen zijn afkomstig uit deze dialoogsessie. Uit de analyses
bleek dat de praktijk van de MLI-alumnus zich laat determineren binnen vier thematieken: 'positionering', 'leren', 'innoveren',
en 'onderzoeken'.

Wat zien we
de MLI-opgeleiden
graag doen in
de
beroepspraktijk?

Positionering
Informeel, horizontaal of gespreid leiderschap lijkt het meest effectief voor onderwijsinnovatie (Kessels, 2016; York-Barr & Duke, 2010). In de professionele dialoogsessie
geven MLI-opleiders aan MLI-opgeleiden bij voorkeur naast de schoolleider of manager
gepositioneerd te zien. 'MLI-er zijn’ wordt door hen consequent opgevat als inhoudelijke
rol in plaats van een onderscheiden functie.
De taakuitvoering van MLI-opgeleiden overstijgt het microniveau (Beachum & Dentith,
2004; Lai & Cheung, 2015; Lee, Sachs & Wheeler, 2014; Wenner & Campbell, 2017).
Zij "moeten verder kijken dan de eigen praktijk". In het MLI-oprichtingsdocument (Hboraad, 2006) wordt echter benadrukt dat MLI-opgeleiden voor alles expert zijn in het
primair proces. De literatuur bevestigt eveneens dat door collega's erkende excellentie
in het primair proces een voortrekkersrol onder collega's legitimeert (Barth, 2001; Lai &
1.

Gehanteerde sensitizing concepts waren naast een algemene profielschets: raakvlakken met Teacher
Leadership; gegeven invulling aan 'onderzoeken', 'ontwerpen', 'innoveren', 'reflecteren'; belang van expertise in het primair proces.
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Chueng, 2015; Lieberman & Friedrich, 2010;
TLEC, 2008; York-Barr & Duke, 2004). DiepMACRO
gaand begrip van het primair proces en inzicht
school/opleidingsbeleid
in wat nodig is voor goede beroepsuitoefening
& externe netwerken
draagt bij aan de kwaliteit van de vernieuwingen die MLI-opgeleiden begeleiden (York-Barr
& Duke, 2004). In de professionele dialoogsessie vullen MLI-opleiders aan dat dit ook bevorderend werkt voor het zelfvertrouwen van MLIMESO
opgeleiden om richting het team als voortrekteam
ker te acteren ("Ik ben zwaar genoeg, ik durft het
wel aan te pakken"), de voorbeeldfunctie, en het
kunnen modelleren van nieuwe praktijken.
Op mesoniveau omvatten taken het samen
met teamleden oplossen van praktijkvraagstukken middels reflectie en onderzoek, on-the-job
MICRO
professionaliseren van collega's (Lai & Chueng,
klas, hrd-praktijk
2015; Lieberman & Friedrich, 2010; TLEC, 2008)
en teamontwikkeling bijvoorbeeld richting een
community of learners (Hargreaves & Fullan,
Figuur 1. Niveaus van taak2012; Van den Berg, 2016; Vangrieken et al.,
uitvoering van de MLI2016; Verbiest, 2014).
opgeleiden.
Op macroniveau werken MLI-opgeleiden aan
vertical alignment (voor toelichting op begrip zie Kennisrotonde, 2017; Wierda-Boer et al.,
2017) bijvoorbeeld tussen beleidsmakers- en uitvoerders, leveren zij een bijdrage aan
breed gedragen beleid en verbeter/onderzoekagenda's (Lay & Chueng, 2015; Wenner &
Campell, 2016), brengen verbeteracties hiermee in lijn en verduurzamen deze, pleiten
voor professionalisering on-the-job, en bevorderen interne en externe kennisuitwisseling
(Lai & Cheung, 2015; TLEC, 2008).
Leren, innoveren en onderzoeken
MLI-opgeleiden zijn gericht op duurzame kwaliteitsverbetering van het primair proces
("Uiteindelijk doe je het voor de leerling"), waarbij de context bepaalt wat innovatief is. Zij
hebben diepgaand begrip van leren, instructie, curriculum- en onderwijs/opleidingsontwerp, en toetsing (Lai & Chueng, 2015; TLEC, 2008). MLI-opgeleiden zijn kritisch op het
eigen werk ("Wat doe ik? Waarom zo? Hoe kan dat beter?"), processen in de instelling
("Vanuit een metapositie kijken naar de praktijk en dan prikken") en ten aanzien van trends
("Niet meegaan met de stroom [maar] als advocaat van de duivel [...] kijken naar wat we wel
en niet moeten doen").
MLI-opgeleiden ontwerpen innovaties als gezamenlijk leerproces (Beachum & Dentith,
2004; Fullan 2007; Lieberman, 2013; York-Barr & Duke, 2004). Naast inhoudsdeskundige
zijn zij vooral proces/projectbegeleider. MLI-opgeleiden zijn zelf het belangrijkste instrument van vernieuwing en de eigen professionele identiteit is daarom van groot belang
("Jezelf verhouden tot de rol die je hebt").
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MLI-opgeleiden modelleren een reflectieve praktijk (Lee, Sachs, & Wheeler, 2014; TLEC,
2008; York-Barr & Duke, 2004), hebben "nieuwsgierigheid als kernwaarde" en zijn "ontdekkingsreizigers". Zij baseren hun handelen, naast praktijkervaring, op literatuur en (eigen)
onderzoek. Ook ondersteunen zij collega's bij het ontwikkelen van onderzoekend
vermogen (Van den Berg, 2016). Hun onderzoek vertrekt bij voorkeur vanuit een pragmatisch onderzoeksparadigma (voor toelichting op begrip zie Lincoln & Guba, 2000) en
levert praktische kennis over 'wat werkt' in een specifieke context. Veelbelovend voor
"het systeem lerend krijgen" zijn vormen van (ontwerpgericht) actieonderzoek waarbij
belanghebbenden in korte onderzoeks/ontwerpcycli aan praktijkverbetering werken.
Hierbij overlappen onderzoek en innovatie elkaar (deels). Reflexiviteit (Van Lieshout,
Jacobs & Cardiff, 2017), transparantie en navolgbaarheid maken dit type onderzoek
potentieel van waarde voor parallelle contexten ('transfereerbaarheid'; Van Swet &
Munneke, 2017).
Conclusie
Leren, innoveren en onderzoeken hangen samen en verbinden verantwoordelijkheden op micro-, meso- en macroniveau. Specifieke MLI-taken bevinden zich op mesoniveau.
MLI-opgeleiden confronteren de staande situatie met hun
expertise van leren, intervenieren op de geconstateerde
kloof tussen bestaande en gewenste praktijk, en stellen
effecten methodisch-systematisch vast. Als informeel leider
betrekken en verbinden zij belanghebbenden en treden bij
voorkeur op als procesbegeleider.

De MLI-er
is op meso-niveau
voortrekker om
gezamenlijk de
gewenste situatie
te bereiken.

Onderzoekscyclus 2: empirische verkenning
Aanpak
Het doel van deze tweede cyclus was om - voortbouwend op opbrengsten van de eerste
cyclus - taken en kenmerken behorend tot de kern van het MLI-profiel te valideren. Dit is
gedaan met een behulp van een online vragenlijst (uitgezet via surveygizmo.com) met
hoofdzakelijk rangordeningen.
In lijn met bevindingen uit de eerste cyclus werden items in de vragenlijst gegroepeerd
rond vier thema's, aangevuld met persoonskenmerken en kennisbasisaspecten. Ten
behoeve van de inhoudsvaliditeit liet de lijst ruimte aan respondenten om tegen bevindingen uit de vraagarticulatie in te gaan. Zij konden bijvoorbeeld aangeven dat in hun
opvatting de taakuitvoering van MLI-opgeleiden zich concentreert op microniveau in
plaats van op mesoniveau.
Versie één van de vragenlijst bevatte voornamelijk Likert-schalen. In de pilotfase bleek
dat dit itemtype onvoldoende differentiërend werkte. De inzet van rangordeningen
dwong respondenten om scherpe keuzes te maken. Per thema selecteerden respondenten een aantal aspecten (maximum werd vastgelegd) en ordenden deze naar belang
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voor het MLI-profiel. Vorm en inhoud van de vragenlijst werden meerdere malen
afgestemd in co-creatie met het LMO.
LMO-leden zetten de vragenlijst uit onder betrokkenen. Dit leidde tot een aanzienlijke
respons zoals gespecificeerd in Tabel 1 en 2.
Tabel 1 Overzicht van de onderzoeksgroep onderverdeeld over de verschillende MLI's
en de relatie van de respondenten tot de MLI
MLIdocent

MLIleidinggevende

Lector

MLIalumnus

MLIstudent

Ontwikkelaar

Totaal

Windesheim

8

1

0

53

22

0

84

Rotterdam

5

0

0

34

10

0

49

Fontys

5

1

0

42

6

1

55

Aeres

4

3

1

27

13

0

48

Stenden

4

3

0

19

5

0

31

Driestar

4

1

0

15

10

0

30

InHolland

7

1

2

1

21

0

32

Saxion

3

2

1

0

10

0

16

Radiant

7

0

1

62

25

1

96

Totaal

47

12

5

253

122

2

441

Tabel 2 Distributie van respondenten over sectoren waar zij werkzaam zijn
MLIdocent

MLIleidinggevende

Lector

PO

1

0

VO

2

1

MBO

4

3

HBO

44

WO

3

HRD

2

Bedrijfsleven

1

MLIalumnus

MLIstudent

Ontwikkelaar

Totaal

0

82

54

0

137

1

48

23

0

75

0

64

29

1

101

9

4

71

17

1

146

0

0

1

1

0

5

0

0

8

3

0

12

0

0

12

3

0

17

Per thema werden punten toegekend aan geselecteerde items, waarbij het hoogst
geplaatste item de meeste punten kreeg (bijvoorbeeld bij een selectie van tien items,
kreeg het hoogst geplaatste item tien punten). Per item werden de punten opgeteld
over respondenten heen (). Om te corrigeren voor de onevenwichtige representaties
in de onderzoeksgroep werden strenge selectiecriteria gehanteerd:
 Per thema werden de analyses uitgevoerd voor de hele onderzoeksgroep en apart
voor MLI-alumni, -studenten en -opleiders.
 Aldus verkregen itemordeningen werden onderling vergeleken. Het rangnummer van
waaraf ordeningen uit elkaar gingen lopen, werd gehanteerd als afsnijpunt in verdere
analyses.
 De analyses werden opnieuw uitgevoerd per MLI.
 Items die bij alle MLI's een ranking hadden boven het afsnijpunt werden als
gemeenschappelijk aangemerkt.
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Tabel 3 Positionering en taak(niveau) van MLI-opgeleiden
Thema

Geselecteerde taken en kenmerken

Positionering in de
organisatie

Formeel voortrekker van innovatie binnen het team

346

Informeel leider binnen het team/organisatie en in de eerste plaats
zelf uitvoerder

186

Informeel leider binnen het team/organisatie, maar zelf niet
noodzakelijk uitvoerder

176

Gepositioneerd naast schoolleider/manager/leidinggevende

122

Mesoniveau

272

Beleidsniveau

170

Microniveau

117

Innovator

359

Voortrekker van professionalisering

311

Onderzoeker

197

Leraar/docent/HRD'er

175

Dominant niveau
van taakuitvoering

Taak

N

N.b. Over vetgedrukte items bestaat overeenstemming over de verschillende respondentgroepen
en MLI's.
.

Tabel 4 Taken, kennisbasis en persoonskenmerken van MLI-opgeleiden waarover
overeenstemming bestaat geordend naar somscores
Thema
(aantal taken/
kenmerken binnen een thema)

Geselecteerde taken en kenmerken

Leren (25)

Innoveren (26)

Onderzoeken
(22)

Kennisbasis (22)
Persoonskenmerken (24)



N

Stimuleren van een lerende cultuur in de hele organisatie

2100

316

Praktijkvraagstukken identificeren en verhelderen met
betrokkenen

1773

289

Identificeren en verhelderen van breed gedragen en urgente
praktijkvraagstukken in de eigen organisatie

1643

245

Kritisch beschouwen van trends in onderwijs/HRD

1261

239

Een breed gedragen visie, missie en beleid gericht op leren
(mede) opstellen

1221

217

Vernieuwing vormgeven als proces van gezamenlijk leren

1449

228

Innovaties initiëren

1311

227

Innoveren van de eigen praktijk met behulp van wetenschappelijke
en ervaringskennis

1495

226

Met collega's vertalen van nieuwe (wetenschappelijke) kennis
naar oplossingen

1114

204

Reflecteren op processen in de organisatie met als doel om
deze te innoveren

1104

185

Verander- en begeleidingskunde

1819

283

Kennis- en leertheorieën

1426

260

Openstaan voor andere perspectieven

1716

265

Onderzoekend zijn

1680

255

Nieuwsgierig zijn

1540

206

Praktijk en theorie verbindend zijn

1464

255

N.b. De volledige onderzoeksresultaten zijn opvraagbaar bij de auteurs.

Resultaten
Tabel 3 toont resultaten met betrekking tot positionering, niveau van taakuitvoering,
en voornaamste taak van MLI-opgeleiden. Tabel 4 laat per thema de geselecteerde
taken, aspecten van de kennisbasis en persoonskenmerken zien.
Conclusie en discussie
De geselecteerde items in Tabellen 3 en 4 leveren relevante bouwstenen voor de
uiteindelijke profielbeschrijving als vastgesteld na cyclus drie (zie Figuur 2).
Taken en kenmerken in Tabel 4 werden geordend op basis van somscores () die
tot stand kwamen op basis van de prioritering die respondenten aanbrachten binnen
de door hen geselecteerde items. Inspectie van Tabel 4 geeft aan dat ordening van items
slechts op basis van selectie door respondenten (N) dezelfde ordening oplevert als door
somscores. Het valt echter toch aan te raden om somscores mee te nemen in vergelijkbaar onderzoek omdat deze de afstand tussen items zichtbaar maken. Vergelijk hiertoe
bijvoorbeeld onder het thema 'Innoveren' de scores van de eerste twee items in de rangordening: 1.'Vernieuwing...' (=1449; N=228); 2.'Innovaties...' ( =1311; N=227).

Onderzoekscyclus 3: vergelijking met andere profielen
Aanpak
Het prototype verkregen na empirische verkenning wordt in deze cyclus allereerst vergeleken met het oorspronkelijke MLI-profiel (Hbo-raad, 2006) om mogelijke verschuivingen vast te stellen. Vervolgens wordt het prototype vergeleken met profielen van andere
educatieve masters (Begeleidingskunde, Pedagogiek, Educational Needs, Management
en Innovation, Passend Meesterschap, Expert Beroepsonderwijs) om het onderscheidend vermogen te borgen. De verschillende profielbeschrijvingen werden onderling
vergelijkbaar gemaakt door thematische ordening toe te passen.2
Resultaten
Vergelijking met het oorspronkelijke MLI-profiel
Uit analyse blijkt dat veel noties in het oude profiel in het prototype worden teruggevonden, maar dat in het prototype:
 een grotere nadruk wordt gelegd op het leren van alle actoren in de eigen
organisatie van de MLI-opgeleide, dan op het leren van de doelgroep van het
geboden onderwijs alleen.
 innovatie als doorlopend proces van reflectie en verbetering wordt benadrukt
(in tegenstelling tot innovatie als project of event).
 de 'naar buiten gerichtheid' van MLI-opgeleiden nog onderbelicht is.

2.

We hanteerden dezelfde sensitizing concepts als in cyclus één.
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Vergelijking met profielen van andere educatieve masters
De Master Begeleidingskunde richt zich op begeleidingstrajecten in een andere dan de
eigen organisatie, bijvoorbeeld als consultant of coach. MLI-opgeleiden werken typisch
in de eigen organisatie (bijvoorbeeld als interne adviseurs), werken samen met collega's,
zijn zelf onderdeel van de te veranderen praktijk en/of cultuur, en verlaten de organisatie niet na een begeleidingstraject.
De Master Pedagogiek richt zich op beleidsontwikkeling met betrekking tot individuele
pedagogische begeleiding. MLI-opgeleiden zijn met name gericht op teamontwikkeling
ten aanzien van het innoveren van het leren. De Master Pedagogiek kan werkzaam zijn
op mesoniveau, maar richt zich dan op opvoedingsvraagstukken en oriënteert zich
breder dan onderwijs/opleidingsvraagstukken.
De Master Educational Needs richt zich primair op ondersteuningsbehoeften ten
aanzien van leren, gedrag en begeleiden. Onderwijsontwikkeling wordt benaderd vanuit
een uitgesproken visie op inclusiviteit en diversiteit. Taakuitvoering is gericht op microen mesoniveau met de individuele leerling of student in het centrum van de aandacht.
MLI-opgeleiden zijn generalisten ten opzichte van deze master.
De Master Management en Innovation implementeert veranderingen vanuit een
hiërarchische managementpositie. MLI-opgeleiden opereren eerder als primus inter
pares, al bestaat hierover in ons onderzoek geen consensus (zie Tabel 3).
De Master Passend Meesterschap richt zich op het realiseren van Passend Onderwijs
met oog voor consequenties op mesoniveau. MLI-opgeleiden zijn niet exclusief gericht
op het basisonderwijs. Inclusiviteit is voor de Master Passend Meesterschap een
centraal thema. Voor MLI-opgeleiden is dit een mogelijk thema.
De Master Expert Beroepsonderwijs is een expert met betrekking tot adaptief onderwijs in het beroepsonderwijs, wiens focus dus vooral ligt op excellentie op microniveau.
MLI-opgeleiden richten zich vooral op het mesoniveau.
Conclusie
Uit de empirische verkenning bleek landelijk overeenstemming over de elementen in het
profiel als weergegeven in Figuur 2. Op basis van de profielvergelijkingen hebben de
volgende overwegingen geleid tot de schuingedrukte toevoegingen ten behoeve van
nadere aanscherping en profilering.
 Toegang tot (informatie over) innovatie(s) vormt een essentiële factor bij het
initiëren ervan (Fullan, 2007). Het is daarom niet vreemd dat kennisnemen van
inspirerende praktijken in parallelle contexten en opbouwen van externe netwerken
voor inspiratie, kennisdeling en ondersteuning reeds benadrukt werd in het oorspronkelijke MLI-profiel. Dit belang wordt tevens in literatuur over teacher leadership
teruggevonden (Lai & Cheung, 2015; TLEC, 2008). Hierom vormt dit aspect een
waardevolle toevoeging aan het prototype.
 De sector waarin MLI-studenten werkzaam zijn vormt het uitgangspunt van hun
opleiding, maar de MLI-opleiding ontwikkelt ook de mobiliteit naar andere onderwijs
sectoren. MLI-opgeleiden hebben dan ook een brede kijk op het onderwijsveld,
wat in het profiel weergegeven zou moeten worden.
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Het uitgangspunt dat MLI-opgeleiden nadrukkelijk onderdeel zijn van de praktijk
en/of cultuur die zij innoveren is een belangrijk verschil met de Master Begeleidingskunde en zou in het profiel moeten worden benadrukt.
In literatuur wordt de effectiviteit van informeel leiderschap benadrukt, maar respondenten in ons onderzoek zien MLI-opgeleiden graag erkend in een formele rol. Het is
bekend dat de facilitering van MLI-opgeleiden van grote invloed is op hun effectiviteit
(Heyma et al., 2017; Van Kan et al., 2017). Het is daarom wenselijk de taken van MLIopgeleiden formeel te bekrachtigen, zodat de leidinggevende deze taken ook moet
faciliteren. Echter, omwille van de profilering ten opzichte van de Master Management en Innovation verdient de positionering van MLI-opgeleiden als informeel
leider de voorkeur.
Literatuur en MLI-opleiders geven aan dat het wenselijk is dat voortrekkers van
onderwijsinnovatie ook in het primair proces werkzaam zijn. Ook voor de profilering
ten opzichte van de master Management en Innovation zou het goed zijn om ten minste 'door collega's erkende vaardigheid in het primair proces' - als afzwakking van
'excellentie'; zie subparagraaf ‘Leren, innoveren en onderzoeken’ (p. 226) - op te
nemen in het profiel.
In de verschillende onderzoekscycli werd geen bevredigende naam voor MLI-opgeleiden gevonden. Dit onderwerp is in een co-creatiemoment met LMO besproken.
Hier is besloten om als gemeenschappelijk nieuwe naam 'Master of Education (MEd)
Leren en Innoveren' te hanteren.
Voor disseminatie is het profiel omgezet naar een infographic om naast de profieltekst te hanteren; zie Figuur 3). In lijn met onze participatieve aanpak werd deze
ontwikkeld door prototypes meerdere malen voor te leggen aan het LMO.

MEds Leren & Innoveren zijn voortrekkers van innovatie en professionalisering
gericht op het bevorderen van een lerende cultuur in hun eigen organisatie.
Zij doen dit vanuit informeel leiderschap en legitimeren hun rol op basis van door
collega's erkende vaardigheid in het primair proces van PO, VO, MBO, HBO en/of
HRD. Hun taken in deze rol bevinden zich voornamelijk op meso/teamniveau.
MLI-opgeleiden zijn nieuwsgierig, onderzoekend, staan open voor andere perspectieven en wisselen expertise uit met anderen buiten de eigen instelling.
Zij hebben ten minste diepgaande kennis van zowel kennis- en leertheorieën als
verander- en begeleidingskunde. MLI-opgeleiden zijn gericht op het vormgeven
van innovatieprocessen als een gezamenlijk leerproces. Zij reflecteren kritisch
op trends in het vakgebied en processen in de organisatie, identificeren en verhelderen praktijkvraagstukken in die organisatie, en vertalen wetenschappelijke
en ervaringskennis naar oplossingen. Zij doen dit nadrukkelijk samen met collega's en andere betrokkenen, en werken zo aan de vormgeving en uitvoering
van een breed gedragen visie, missie en beleid op het gebied van leren.
Figuur 2.
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Het gemeenschappelijke nieuwe profiel van de MEd Leren & Innoveren
verkregen op basis van vraagarticulatie en empirische verkenning.
Schuingedrukte passages zijn toegevoegd naar aanleiding van bevindingen na vergelijking met profielen van verwante educatieve masters.
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EXPER TG

Onderzoekscyclus 4: validering door experts
De verkregen profielbeschrijving als gepresenteerd aan het LMO en op een landelijke
MLI-docentendag werd door hen (h)erkend als de kern van het MLI-profiel, die tevens
voldoende ruimte laat voor kleuring door de verschillende MLI-opleidingen.
Hierna werd het profiel door middel van interviews voorgelegd aan vertegenwoordigers
van onderwijs en wetenschap. Om praktische redenen mochten respondenten ook online
op het profiel reageren middels drie open vragen.3
De respondenten vonden het profiel herkenbaar, waarna het door het LMO werd vastgesteld. Aanvullende inzichten worden hieronder samengevat ten behoeve van de verdere
duiding van het profiel en inspiratie. Ook bieden deze inzichten kansen voor MLI-opleidingen om zich vanuit het gezamenlijke profiel verder te profileren.
Positionering
MLI-opgeleiden zijn als grenswerker (Akkerman & Bakker, 2011; Van den Berg, 2016) met
inzicht in zowel primair proces als drijfveren van beleidsmakers bij uitstek verbindend
binnen en tussen beide organisatieniveaus. De positionering van MLI-opgeleiden betreft
zowel formele en informele, als individuele en collectieve aspecten. Een belangrijk
element van het profiel is om vanuit role based leadership actoren in een organisatie te
begeleiden richting community-based leadership (Andersen, Hulsbos & Snoek, 2018).
Daarbij spelen instellingscondities en landelijke kaders een rol. De professionele identiteit van MLI-opgeleiden omvat daarom zowel loyaliteit aan de eigen instelling als loyaliteit aan de eigen beroepsgroep. Dit roept voor individuele MLI-opgeleiden de vraag op:
"Waar sta ik voor?" Nu masteropgeleiden in (onderwijs)organisaties
een regulier verschijnsel zijn en instellingen meer capaciteit
hebben voor interne ontwikkeling en professionalisering, is
Belangrijk
het zaak dat MLI-opgeleiden binnen en buiten de eigen
profielelement
organisatie zich organiseren als gesprekspartner en focusis om role based
sen binnen de breedte van hun rol. In de open feedbackleadership te begesectie van onze vragenlijst uitten respondenten de
leiden naar
behoefte aan een landelijk MLI-congres en/of beroepscommunity-based
groep. Deze wens wordt door experts nader gelegitimeerd.
leadership.
De EAPRIL-organisatie zou hier een mogelijk platform voor zijn.
Leren, innoveren en onderzoeken
De MLI-opgeleide als 'schaap-met-vijf-poten' zal de volle complexiteit van het profiel in
de praktijk niet helemaal kunnen realiseren. Snoek et al. (2017) bieden aanknopingspunten voor specialisatie en onderscheiden het ontwikkelen van onderwijs, ondersteunen
van leren van collega's, en organiseren van onderwijs, naast het ondersteunen van het
primair proces.
Wat voor de ene context innovatief is, is dat voor een andere context niet. Beter spreken
we daarom over 'ontwikkeling' in plaats van over 'innovatie': MLI-opgeleiden begeleiden

3.

Deze vragen waren: In hoeverre vindt u dit profiel herkenbaar en waarom? Wat betekent dit profiel voor
de competentieset van MLI-opgeleiden? Welke voor het profiel relevante ontwikkelingen neemt u waar?
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collega's, teams en organisaties in de ontwikkeling naar (het verzorgen van) betere
leerprocessen. De samenleving, de directe omgeving, en ontwikkelingen in de learning
sciences zijn daarin richtinggevend. Mede vanuit de eigen professionele identiteit,
kunnen MLI-opgeleiden een actieve rol spelen in het expliciteren en operationaliseren
van zowel lopende vraagstukken als vraagstukken die over twee tot vijf jaar gaan spelen.
In het nieuwe profiel komen 'ondernemerschap' (kansen zien, initiatief nemen, je nek
uitsteken), en 'strategisch denken' (het vinden van alternatieve manieren om bij tegenslag toch de beoogde doelen te bereiken) minder sterk naar voren.
Onderzoek door MLI-opgeleiden is een middel dat dienstbaar is aan de ontwikkeling van
leren en innoveren. Het is in de eerste plaats gericht op het werkend krijgen van wetenschappelijk onderbouwde onderwijsconcepten in specifieke contexten, waarbij relevante belanghebbenden zoals gebruikers (liefst ook als medeonderzoekers) worden
betrokken in zoveel mogelijk onderzoeks/ontwerpfasen. Onderzoeken werkt zo inzichtverhogend voor betrokkenen en kan eveneens als interventie worden gezien. Het onderzoekend vermogen van MLI-opgeleiden maakt intensivering van de samenwerking met
lectoraten en practoraten mogelijk.

Discussie
Participatief actieonderzoek bood in de huidige onderzoekscontext kansen om in co-creatie te komen tot een gemeenschappelijk beroepsprofiel dat ook ruimte laat aan de eigenheid van opleidingen. Ondanks de scheve representatie van verschillende opleidingen in
de empirische verkenning lijkt de validiteit van het profiel te zijn geborgd door het hanteren van strenge selectiecriteria en voortdurende terugkoppeling met belanghebbenden
in alle onderzoekscycli. Het beroepsprofiel wordt dan ook breed (h)erkend.
Een beperking van de vragenlijst en de profielbeschrijving betreft het samennemen van
kennis- en leertheorieën over drie afzonderlijke kennisgebieden, respectievelijk kenniscreatie door onderzoek, het leren van studenten of werknemers, en het leren van teams/
organisaties. Afhankelijk van de profilering van MLI-opgeleiden of -opleidingen kunnen
deze drie kennisgebieden los van elkaar een andere prioriteit krijgen.
Ondanks de gezamenlijkheid in het beroepsprofiel zijn er ook veel verschillen tussen de
MLI's. Dit ligt enerzijds aan de focus op hun primaire doelgroep en anderzijds aan andere
foci zoals bijvoorbeeld hun visie op didactiek, onderzoek, ethiek en - niet te vergeten - innoveren. Het voert te ver om deze verschillen binnen het bestek van dit artikel te bespreken.
Relevante gegevens hierover hebben wij teruggekoppeld naar de opleidingen, zodat zij
hiermee intern het gesprek aan kunnen gaan over hoe zij lokaal kleuring geven aan het
gezamenlijke profiel.
Bij de conceptualisering van de MLI (Hbo-raad, 2006) werden de SBL-competenties vertaald
naar specifieke MLI-kwalificaties en het masterniveau met de Dublin descriptoren als
macro-indicatoren. Het loslaten van SBL-competenties betekent dat er vrijere keuzes in het
MLI-competentieprofiel gemaakt kunnen worden. Het nieuwe MLI-profiel vormt daarom
het startpunt voor de ontwikkeling van een nieuw, gezamenlijk competentieprofiel, waarin
accentverschillen mogelijk zijn ten behoeve van de institutionele profilering.
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Recensie

Begaafde leerling zoekt leerkracht
Recensent: Emmy Vrieling-Teunter, Open Universiteit

Anouke Bakx (2019). Begaafde leerling zoekt leerkracht. Nijmegen: Radboud Universiteit.
34 pagina's, te downloaden via https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/202618
Op 12 april 2019 sprak Anouke Bakx haar inaugurele rede uit getiteld Begaafde leerling
zoekt leerkracht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bakx hanteert bewust het
woord 'begaafd' aangezien
de term 'hoogbegaafdheid' soms verkeerde
verwachtingen oproept,
bijvoorbeeld dat de leerling overal goed in zou zijn.
Het woord 'begaafd' laat
INAUGURELE REDE DOOR PROF. DR. ANOUKE BAKX
beter zien deze leerlingen
ontwikkelpotentieel én
specifieke ontwikkelbehoeften hebben. Begaafdheid gaat om potentieel en
dat is meer dan alleen een
hoge intelligentie. Ook
creativiteit, een bepaalde
manier van waarnemen
en specifieke persoonsgerelateerde kenmerken
zoals een groot rechtvaardigheidsgevoel spelen een
rol. De missie van Bakx is
dan ook om tot beter en
passender onderwijs te
komen voor begaafde
kinderen in het basisonderwijs. Zij zoekt vanuit
deze missie steeds naar de
change perspective
verbinding tussen onderzoek en praktijk zodat alle
krachten optimaal worden
benut.

Begaafde leerling zoekt
leerkracht

Het bieden van passend
onderwijs voor begaafde leerlingen lukt op dit moment nog niet overal even goed.
Ondanks het feit dat er al redelijk wat kennis is over begaafde leerlingen laat de
praktijk soms ook nog handelingsverlegenheid zien.
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Dit leidt ertoe dat de motivatie en prestaties van begaafde leerlingen in Nederland lager
zijn dan in andere landen. In haar oratie neemt Bakx ons mee naar de begaafde leerling.
Een basistheorie die ze als uitgangspunt neemt in haar werk is de zelfdeterminatietheorie.
Deze theorie onderscheidt drie basisbehoeften van mensen, namelijk competentie, relatie
en autonomie. Als leerkrachten in staat zijn aan te sluiten bij deze drie basisbehoeften,
leidt dat tot meer gemotiveerde leerlingen die betere prestaties leveren. De drie basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie lijken ook van toepassing op begaafde leerlingen.
Een goede manier om hierachter te komen, is door het aan de kinderen zelf te vragen.
Om te onderzoeken wat begaafde leerlingen een goede leerkracht vinden, stelde Bakx aan
463 begaafde leerlingen en 428 andere leerlingen de vraag 'wat is een goede juf of meester
voor jou?'. De leerlingen vulden daartoe een 'woordspin' in zoals te zien in onderstaande
figuur. Opvallend was dat er op het eerste gezicht niet heel veel verschillen lijken te zijn in
onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen en andere leerlingen vanuit het perspectief
van autonomie, relatie en competentie, maar dat het verschil vooral zit in het hoe er aan de
basisbehoeften voldaan kan worden. Uit de resultaten werd zichtbaar dat het relationele
aspect voor alle leerlingen het belangrijkste is. De leerlingen vinden het belangrijk dat de
leerkracht hen uitdaagt, hen aanmoedigt en hen helpt bij wat ze kunnen leren maar die
ook aangeeft wat zij al goed doen. Voor begaafde leerlingen is het erg belangrijk dat zij
begrijpen waarom ze bepaalde dingen moeten leren of opdrachten moeten maken en de
leerkracht moet dat uit kunnen leggen. In de begeleiding van begaafde leerlingen is het dus
van belang dat leerkrachten pedagogische sensitiviteit laten zien waarbij ze openstaan
voor en kennis hebben van kenmerken van begaafde leerlingen. Het enkel aanschaffen
van uitdagende plusmaterialen is dus niet voldoende; het gaat om de relatie met en het
begrip van de leerkracht voor de begaafde leerling.
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Begaafde leerling zoekt leerkracht.

Bakx stelt de drie basisbehoeften competentie, relatie en autonomie ook centraal bij de
professionalisering van leerkrachten. Daartoe richtte ze in Tilburg de onderzoekswerkplaats POINT 013 (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) op. In POINT werken
wetenschappers, lerarenopleiders, leerkrachten en studenten zelfgestuurd ('autonomie')
samen ('relatie') aan praktijkgericht onderzoek naar onderwijs aan begaafde leerlingen.
Er is gewerkt aan onderzoek én materiaalontwikkeling rondom het signaleren en motiveren van begaafde leerlingen ('competentie') aangezien hieraan de grootste behoefte was
vanuit de praktijk. De materialen, zoals kennisclips, zijn te bekijken via de website
https://www.point013.nl/. Vanuit de Radboud Universiteit is Bakx recent gestart met het
wetenschappelijk expertisecentrum RATIO (Radboud Talent In Ontwikkeling). RATIO gaat
wetenschappelijk onderzoek naar begaafdheid stimuleren en maakt daarbij de vertaling
van onderzoek naar praktijk en beleid. Hier zien we opnieuw dat Bakx steeds zowel het
onderzoek als de praktijk leidend laat zijn in haar missie.
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Recensie

IN VERBINDING, vloeibare waarden in
toekomstgericht onderwijs
Recensent: Eric Besselink, Iselinge Hogeschool

Van der Wal-Maris, S.J. (2019). In verbinding: Onderwijs met het oog op de toekomst.
Lectorale rede. Utrecht: Marnix Academie.
32 pagina's, te downloaden via https://www.researchgate.net/publication/..

Op 10 mei 2019 kwam met de intreerede van dr. Stella van der Wal-Maris een nieuw
lectoraat tot leven: het lectoraat Toekomstgericht Onderwijs. Dit lectoraat is verbonden
aan vier samenwerkende pabo's: De Marnix Academie in Utrecht, Iselinge Hogeschool
in Doetinchem, De Kempel in Helmond en de iPabo in Amsterdam.
Tijdens de intreerede wordt stilgestaan bij beelden die het woord 'toekomstgericht' bij
onderwijsbetrokkenen oproept. Terwijl de een vooral denkt aan een verdergaande technologische revolutie binnen de klas, denkt de ander aan de 21st century skills, aan creativiteit of zelfs aan een stevige basis die gelegd moet worden als gevolg van de onbestemdheid van die toekomst.
Stella van der Wal-Maris stelt nadrukkelijk de vraag naar de validiteit van inhouden van het
schoolcurriculum. In haar denken is het onontkoombaar en wenselijk dat in het onderwijs
aandacht wordt besteed aan aspecten van duurzame ontwikkeling: economische, sociale
en ecologische aspecten
verdienen een plek in
het curriculum, evenals
Dr. Stella van der Wal-Maris
het sluiten van partnerschappen en het bevorderen van de vrede.
Ze spreekt van: kennis,
vaardigheden, waarden
en attitudes die nodig zijn
om belangrijke kwesties
ten aanzien van duurzaam hoogwaardig leven
en ontwikkelen aan te
pakken, waarbij ze de
Duurzame Ontwikkelingsagenda van de Verenigde
Naties omarmd.
Onderwijs met het oog

In verbinding

Hierdoor wordt het
curriculum niet alleen
instrumenteel gevuld,
maar bevat het ook
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zachtere doelstellingen: “Het ontwikkelen van vaardigheden, waarden en attitudes die
burgers in staat stellen een gezond en vervuld leven te leiden, weloverwogen beslissingen te
nemen en te reageren op lokale en mondiale uitdagingen” (p. 7). De verbinding die gezocht
wordt met zichzelf, de ander en de wereld past bij de analyse van Mischa de Winter dat de
individualistische en klinisch versmalde pedagogiek weer verruiming verdient, een verbinding met een verantwoordelijk samenleven. In de woorden van Stella: “... een samenleving
waarin persoonlijke vrijheid is ingebed in een gerichtheid op en verantwoordelijkheid voor de
ander” (p.11).
Het lectoraat zal zich voorlopig richten op twee thema's: allereerst op het integreren van
technologische ontwikkelingen in het onderwijs en daarnaast op het bevorderen van
onderwijs in sociaal ondernemerschap:
1 Inzet van technologische middelen vraagt om kritische doordenking. Van leerkrachten
wordt verwacht dat zij oordeelsbekwaam antwoord kunnen geven op de vraag of en hoe
de technologische mogelijkheden bijdragen aan gewenste onderwijskundige opbrengsten en pedagogische uitgangspunten. De samenhang tussen de visie op leren, onderwijzen en pedagogische uitgangspunten enerzijds en het integreren van digitale technologie
anderzijds komt samen in één van de activiteiten waarmee het lectoraat gestart is: het
ontwikkelen van een masteropleiding Onderwijs & Technologie.
2 Bij het tweede thema, leren sociaal te ondernemen, richt het lectoraat zich vooral op
onderzoeksactiviteiten die bijdragen aan het verwerven van competenties die leerlingen
nodig hebben om actief en samen met anderen vorm te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan het verwerven van competenties die van toegevoegde waarde zijn voor
de maatschappij waarin zij leven. Genoemde kernbegrippen hierbij zijn agency (de mate
waarin iemand het gevoel heeft controle te hebben over zijn eigen handelen) en changemaker (de verantwoordelijkheid kunnen, willen en durven nemen om bij te dragen aan
een betere wereld). In haar rede demonstreert van der Wal-Maris een uitwerking: Social
Entrepeneurship Education, oftewel democtatisch vormgegeven onderwijs dat gericht is
op duurzame ontwikkeling en handelingsgericht is. Deze uitwerking, vertaald als sociaal
ondernemerschap, richt zich vooral op sociale en ecologische uitdagingen. Een uitgekristalliseerde didactiek is nog niet voorhanden, maar wel veelbelovende didactische inzichten die uitgewerkt worden in een Entrepreneurial Challenge Based Learning-didactiek.
Volgens deze didactische inzichten moeten leerlingen uitgedaagd worden waarde te
creëren door henzelf ideeën te laten ontwikkelen en deze ook tot uitvoer te laten brengen. Een voorbeeld dat gegeven wordt, maakt duidelijk waaraan we dan kunnen denken:
plannetjes bedenken om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de eigen buurt
bijvoorbeeld door het voorbereiden en organiseren van een buurtfeest met als doel dat
buurtbewoners elkaar beter leren kennen.
Het eerste thema van het lectoraat komt tot leven in de ontwikkeling van de master Onderwijs & Technologie en het in een onderwijsonderzoekswerkplaats onderzoek doen naar
gepersonaliseerd leren en het benutten van technologie bij het ondersteunen van zelfregulatie door leerlingen. En coaching door leraren. Het tweede thema wordt concreet door
deel te nemen in een Europees project UKids, waarin onderwijs ontwikkeld wordt waarin
sociaal ondernemen centraal staat. Een onderzoeksgroep Onderwijs en Sociaal Ondernemerschap zal bijdragen aan de theorievorming en praktijkhandreikingen met betrekking
tot Social Entrepeneurship Education.
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Recensie

Herdenken van de positie van de
zorgcoördinator als ondersteuner
van leerkrachten
Recensent: Nick Ferbuyt, doctoraatsstudent Universiteit Antwerpen

Van de Putte, I. (2018). Het herdenken van de positie van de zorgcoördinator als ondersteuner van leerkrachten in het Vlaamse basisonderwijs door middel van een diffractieve
methodologie. Doctoraatsverhandeling. Gent: Universiteit Gent.
Dit onderzoek focust
op het herdenken van
de positie van de zorgcoërdinator als ondersteuner van leerkrachten.
De zorgcoördinator is
in het Vlaamse basisonderwijs een interne
ondersteuner die de
opdracht heeft om
'optimale kansen te
ontwikkelen voor alle
leerlingen.'
Inge Van de Putte
concretiseert deze
opdracht van de zorgcoördinator in vijf rollen
(waarbij de zorgcoördinator nooit een enkele
rol opneemt en de invulling verschillend is per
context): Arbiter (of
inclusiebegeleider),
Rescuer (of hulplijn),
Auditor (of procesbegeleider), Expert (die specifieke expertise bezit) en
Collaborator (of verbinder).

3FUIJOLJOHUIFQPTJUJPOPGUIF4QFDJBM&EVDBUJPOBM
/FFET$PPSEJOBUPSJOTVQQPSUJOHUFBDIFSTJO
'MFNJTIQSJNBSZFEVDBUJPOUISPVHIBEJGGSBDUJWF
NFUIPEPMPHZ

Inge Van de Putte
Supervisor: Prof. Dr. Van Hove
Co-supervisor: Dr. De Schauwer

A dissertation submitted to Ghent University in partial
fulfilment of the requirements for the degree of
Doctor of Educational Sciences.
Academic year 2017–2018

In de verschillende rollen wordt de zorgcoördinator gepositioneerd als een change agent
met een individuele verantwoordelijkheid, die agency heeft om inclusie te verwezenlijken
en daar ook de verantwoordelijkheid voor draagt.
Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40(3) 2019

245

Het feit dat deze individuele verantwoordelijkheid samengaat met een verantwoordingscultuur en een schulddiscours, staat volgens Inge samenwerking binnen inclusie gericht
op een gedragen verantwoordelijkheid tussen verschillende betrokkenen in de weg.
Het onderzoek dat ze uitvoerde kadert binnen het New Materialism; dit is een onderzoeksstroming die vertrekt vanuit diversiteit, het individu decentraliseert, aandacht heeft voor
het materiële en een tegenbeweging is tegen totaliserende en reductionistische manieren
van denken. In haar proefschrift gaat ze aan de slag met de onderzoeksmethodologie
'collective biography'; waarbij herinneringen van de participanten verteld worden aan de
hand van een theoretisch concept - een topic dat men wil onderzoeken. Binnen dit onderzoek werd het concept 'verantwoordelijkheid' onder de loep genomen. 'Wat is je (eerste)
herinnering aan (geen) verantwoordelijkheid opnemen?' Inge stelde vast dat de participanten van de collective biography in het beantwoorden van deze vraag een oordelende,
categoriserende (bijvoorbeeld een incompetente leerkracht, een stoute leerling, een
ondersteuner die niet handelt) en moralistische houding aannamen en niet verder geraakten in hun denken. Hierbij werd verantwoordelijkheid sterk geïndividualiseerd en werd er
gezocht naar een schuldige (de leerkracht, het kind, de regelgeving, etc.). Om op te schuiven van een (ver)oordelende naar een ethische houding ontwikkelde de onderzoekster een
diffractief script dat de meervoudige identiteit van actoren blootlegt. Diffractie is gericht op
het herdenken van de praktijk en wil verder gaan dan reflectie of spiegeling van hoe deelnemers de werkelijk percipiëren. Door het script te spelen worden verbindingen en posities van verschillende actoren zichtbaar waardoor de deelnemers andere mogelijkheden
zien. Deze manier van werken bood tegelijk de mogelijkheid om na te denken over hoe
diverse actoren kunnen en willen samenwerken.
Tijdens de collective biography werd er naast het werken met herinneringen ook gebruik
gemaakt van de foto van de werkplek van de zorgcoördinator om de verschillende verbindingen zichtbaar te maken. In de analyse wordt het filosofisch concept van Deleuze 'assemblage' gebruikt: “een assemblage bestaat uit verschillende componenten - zowel mensen
als het materiële en discours.” Het gaat niet zozeer over wat er in een assemblage aanwezig is, maar eerder wat de verhoudingen zijn en wat dat produceert. Het onderzoek brengt
naar voor dat individuele agency verweven is met andere intra-actieve actoren (materiële
en immateriële). Dit houdt in dat een zorgcoördinator niet losstaat van zijn context, maar
er juist door gevormd wordt. De foto en het inpluggen van het concept ‘assemblage’ maakt
verschillende verbindingen en verhoudingen zichtbaar waardoor de onderzoeker concludeert dat niet enkel de mens agency heeft maar ook het materiële (vb. de ruimte van een
werkplek, de agenda die openligt, het tafelkleed met bloemetjes,...). Dit herdenken van
'agency' geeft een andere invulling aan de positie van de zorgcoördinator. De zorgcoördinator is niet de enige en de almachtige die verandering kan bewerkstelligen. In plaats daarvan brengt het onderzoek naar voor dat vele actoren en verbindingen 'agency' hebben.
Dit maakt dat de zorgcoördinator gericht moet zijn op verbindingen en dus vooral de
positie van 'verbinder' dient op te nemen om de assemblage sterker te maken. Van de
zorgcoördinator wordt verwacht dat hij zijn expertpositie loslaat en inzet op een positie
van verbindend samenwerken waarbij de stem van ouders en kinderen belangrijk is.
Dit onderzoek biedt inzichten om binnen lerarenopleidingen vaardigheden en kennis
aan te reiken waarbij leraren en ondersteuners in spe worden opgeleid als verbinders
die ook oog hebben voor materiële zaken en het achterliggende discours. Enerzijds
dient er nagedacht te worden over hoe leerkrachten in kunnen zetten op het wegblijven
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van geïndividualiseerde verantwoordelijkheid en eerder toewerken naar een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Anderzijds kan het diffractief denken benut worden om verder te
gaan dan spiegeling door reflectie aan de hand van het herdenken van vanzelfsprekendheden. Op deze manier kunnen we ons richten op een gezamenlijke verantwoordelijkheid
wat een noodzaak is in het verbindend samenwerken en realiseren van inclusie.
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Recensie

Social mechanisms that shape
informal learning ties
Recensent: Emmy Vrieling-Teunter, Open Universiteit

Bieke Schreurs (2019). To learning architects of tomorrow: Social mechanisms that shape
informal learning ties. Proefschrift. Heerlen: Open Universiteit. 186 pagina's, op te vragen
via b.g.m.schreurs@uva.nl
Op 9 februari 2019 verdedigde Bieke Schreurs haar proefschrift getiteld To learning
architects of tomorrow: Social mechanisms that shape informal learning ties aan de
Open Universiteit in Heerlen. Haar proefschrift handelt over de manier waarop
mensen informeel leren in relaties
met anderen. Schreurs startte met het waarom van haar onderzoek. We leven in turbulente tijden. Alles om ons heen verandert in een snel tempo. Organisaties reorganiseren
constant en de werkinhoud verandert continu. Om hierin te kunnen overleven moeten
we blijven leren.
Dat geldt zeker ook voor het beroepsonderwijs, de context waarin het onderzoek plaats
heeft gevonden. Hoe leren onderwijsprofessionals in het beroepsonderwijs? Naast het
mooie aanbod aan formele trainingen en vormingen, zien we de laatste jaren steeds
meer aandacht voor meer informele manieren van leren die ontstaan vanuit de dagelijkse
contacten met andere mensen. Binnen het beroepsonderwijs wordt dit zichtbaar in een
groeiende aandacht voor de ontwikkeling in de richting van een lerende gemeenschap.

Geachte gasten, van harte welkom.
Vriendelijk verzoek om uw communicatieapparatuur uit te zetten
en bij binnenkomst van pedel en hoogleraren te gaan staan.
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Dit betreft een gemeenschap waarin professionals gestimuleerd worden om te leren van
elkaar en van verschillende stakeholders. Scholen in het beroepsonderwijs zijn immers in
potentie rijke ecosystemen met verschillende stakeholders zoals ouders en studenten, onderwijsadviseurs en vakinhoudelijke experts, het
bedrijfsleven en de overheid. Het is echter niet evident dat onderwijsprofessionals in het
beroepsonderwijs al deze relaties ook inzetten om te leren en er is nog weinig onderzoek
gedaan om in kaart te brengen hoe in deze rijke ecosystemen informele leerrelaties tot
stand komen. Scholen vragen zich dan ook af hoe zij kunnen evolueren tot leergemeenschap. Vanuit die vraagstelling heeft Schreurs haar onderzoek vormgegeven.
Schreurs definieert het leren als een proces van waarde creatie ingebed in informele
relaties die mensen vormen rond werk gerelateerde thema's. Zij gaat er in haar onderzoek
vanuit dat informele relaties het resultaat zijn van sociale mechanismen. Sociale mechanismen zijn een soort radarwerk dat ervoor zorgt dat informele leerrelaties tot stand komen.
Schreurs vroeg zich dan ook af welke sociale mechanismen ervoor zorgen dat informele
leerrelaties gevormd worden. Haar aanpak, gebaseerd op praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek, maakte het mogelijk om in co-creatie met de praktijk, een complex proces zoals
het vormen van informele leerrelaties beter te begrijpen. Ze voerde een diepteonderzoek
uit aan de hand van een casestudie, maakte gebruik van sociale netwerkanalyse om
menselijk gedrag om te kunnen zetten in wiskundige patronen en trianguleerde zowel
kwantitatieve als kwalitatieve data om recht te doen aan de complexiteit van het vormen
van informele leerrelaties. De bevindingen vanuit het onderzoek laten zien dat:
 informele leerrelaties minder at random zijn dan de term doet vermoeden, maar
het resultaat zijn van het radarwerk van verschillende sociale mechanismen;
 fysieke nabijheid nog steeds heel belangrijk is, ook in onze wereld waarin alles
online lijkt te gebeuren;
 werknemers met een formele coördinerende rol belangrijk zijn bij het slaan
van bruggen;
 veel informele leerrelaties buiten de teamgrenzen leiden tot nog meer relaties,
met andere woorden degenen die al populair zijn worden nog populairder;
 direct leidinggevenden een belangrijke plaats hebben in het netwerk van de
professionals bij het bieden van motivatie, inspiratie en eigenaarschap;
 vertrouwen belangrijk is bij het vormen van informele leerrelaties.
En wat betekent dit alles nu voor de onderwijspraktijk? Informele relaties kunnen een
waardevolle bron zijn voor professionals om te leren. Schoolorganisaties kunnen professionals ondersteunen in het uitbouwen van informele relaties om te leren, zowel binnen
als buiten de organisatie. Maak informele leerrelaties bijvoorbeeld zichtbaar en kenbaar
binnen de school en maak er ruimte voor binnen het beleid. Blijf hierin zoeken naar de
juiste balans tussen faciliteren en formaliseren. Coördinatoren kunnen een verbindende
(maar ook een blokkerende) rol spelen binnen de organisatie. Ook investeren in leerrelaties met externen is belangrijk want zij inspireren en geven toegang tot nieuwe kennis.
De ware potentie van leren met externen kan echter nog veel verder gaan dan bevonden in
het onderzoek. Leren met externen kan leiden tot het samen creëren van nieuwe kennis en
het gezamenlijk transformeren van de praktijk. Het onderzoek was te vroeg om ook al te
kijken naar de effecten van de vele initiatieven die zijn opgekomen de laatste jaren, zoals
practoraten en open innovatieplekken waarin gezocht wordt naar meer samenwerking
met het werkveld. Maar hier zit mogelijk wel veel potentie in. Als in deze initiatieven
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rekening wordt gehouden met het radar werk van sociale mechanismen belangrijk bij
het vormen van informele leerrelaties, zoals de nood aan wederkerigheid, het bouwen
op bestaande leerrelaties, het creëren van vertrouwen, een gemeenschappelijke fysieke
ontmoetingsplaats, en het inzetten van een coördinator die goed kan verbinden, kunnen
dergelijke initiatieven professionals waarschijnlijk helpen om hun informele leerrelaties
met het werkveld te verbeden en te verdiepen.
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Recensie

De kracht van reflectie
Recensent: Bruno Oldeboom, Windesheim Zwolle

Fred Korthagen & Ellen Nuijten (2019). De kracht van reflectie.
Boom Uitgevers Amsterdam. 160 pagina’s. EAN: 9789024401765
Met nieuwsgierigheid pakte ik dit boek. Op de achterflap staat: "Dit boek richt zich
op lerarenopleiders en begeleiders op scholen en opleidingsinstituten en is ook bruikbaar
voor (aanstaande) leraren."
Ik behoor tot de doelgroep en
mijn belangstelling is gewekt.
Korthagen en Nuijten
schrijven dat voor leraren naast vakinhoudelijke,
(vak)didactische, pedagogische en onderwijskundige
bekwaamheden - ook de
reflectieve bekwaamheid
van belang is. En dat door
reflectie verbindingen tussen
praktijk, theorie en persoon
tot stand kunnen komen.
Voor mij genoeg reden om
de inhoud tot me te nemen.
Hieronder beschrijf ik eerst,
samenvattend, de inhoud van
het boek en vervolgens welke
indruk het bij me achter laat.
Scan van het boek
Het boek opent met een
verkenning van het begrip
reflectie en brengt het
vertrouwde reflectiemodel
van Korthagen in beeld.
Het daaropvolgende
hoofdstuk sluit goed aan en
schenkt meer uitgebreide aandacht aan de vijf stappen die het voorgestelde reflectieproces bevat. Deze eerste twee hoofdstukken maken mij duidelijk dat reflecteren echt iets
anders is dan evalueren. Reflectie is geen droge opsomming van gebeurtenissen, maar geeft
iemand een uitgebreid en veelzeggend beeld van de impact van zijn of haar ervaringen.
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Wat me in het derde en vierde hoofdstuk aanspreekt is het wat paradoxale gegeven dat
zelfstandig leren reflecteren niet zelfstandig geleerd kan worden. Leren reflecteren doe je
samen. In hoofdstuk 3 bespreken Korthagen en Nuijten hoe reflectie van een (aanstaande)
leraar ondersteund kan worden door een opleider of coach. Zo wordt er een aantal
coachingsvaardigheden onderscheiden en er wordt toegelicht hoe die corresponderen
met de stappen van het reflectiemodel. Vervolgens schenken Korthagen en Nuijten
aandacht aan het ondersteunen van reflectie door collega's of medestudenten, oftewel
collegiale leergroepen.
Het ligt, wat mij betreft, in de lijn der verwachting dat Korthagen en Nuijten ook een hoofdstuk over kernreflectie toevoegen. Zij bespreken hoe reflectie verder verdiept kan worden
door een focus aan te brengen op de persoon van de leraar. Daarbij wordt aandacht
besteed aan kernkwaliteiten, idealen en belemmeringen in de persoon. Ook bespreken
zij hier het ui-model, dat leraren kan helpen bewust te worden van hun professionele
identiteit.
In het zesde hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan instrumenten en werkvormen
voor reflectie. Het is een handig hoofdstuk voor opleiders en begeleiders van reflectie.
De werkvormen zijn bedoeld om tijdens lessen en bijeenkomsten de reflectie te ondersteunen. En in het laatste hoofdstuk, over het leren reflecteren in de lerarenopleiding, worden
opleiders op de school en in het instituut geholpen bij het inrichten van hun onderwijsaanbod. Korthagen en Nuijten wijzen op het belang van een realistische benadering,
waarin reële praktijkervaringen een belangrijke rol spelen. Wat ik sterk vind, is dat deze
realistische benadering het midden vindt tussen een studentgerichte en een leerstofgerichte benadering van leren.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een overzichtelijke samenvattende paragraaf en er
is steeds een paragraaf met de titel Verdieping en wetenschappelijke verantwoording. Daarin
wordt er, per hoofdstuk, een theoretische context geboden en naar empirisch bewijs
gekeken. Daarmee bouwen Korthagen en Nuijten elk hoofdstuk in dit boek op volgens
een structuur die congruent is met hun eigen visie op leren.

Een korte reactie
"Een nieuw boek over reflectie? Dat is een spannend besluit geweest". Dat was mijn eerste
gedachte. Ik ben als lerarenopleider overtuigd van het nut van reflectie voor leraren en
lerarenopleiders, maar ik heb ook de indruk dat reflectie enigszins besmet is geraakt.
Aan het begin van de jaren '10 leek reflectie een verzadigingspunt bereikt te hebben.
Studenten mopperden over reflectie op de lerarenopleiding; zij hadden het idee dat ze,
bij wijze van spreken, al over een toiletbezoek reflectieverslagen moesten schrijven.
Veel lerarenopleiders klaagden over het vele nakijkwerk… aan de toegevoegde waarde van
reflectie werd getwijfeld. Die ontwikkeling heeft zich mijns inziens doorgezet. Het belang
dat men hecht aan vakkennis en vakdidactische bekwaamheid lijkt, ten koste van reflectie,
in de afgelopen jaren toegenomen.
Maar leren reflecteren is niet helemaal uit het zicht verdwenen. Veel leraren en lerarenopleiders realiseren zich dat vooruit- en terugblikken op ervaringen een waardevolle bron
voor leren kan zijn. Dit boek geeft leraren en opleiders de gelegenheid om hun affiniteit
met reflectie opnieuw te laten voeden. Wat mij betreft met het inzicht dat reflectie met veel
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bureaucratische rompslomp niet werkt. Dit boek geeft veel praktische handvatten om
het leren reflecteren beter onder de knie te krijgen.
Lezers die het werk van Korthagen de afgelopen jaren goed gevolgd hebben, komen veel
herkenbare stukken tegen. Het is knap hoe Korthagen en Nuijten bijna 40 jaar onderzoek
naar reflectie en ervaring met opleiden, trainen en begeleiden van reflectie, toegankelijk en
overzichtelijk hebben weten samen te vatten. Het boek is heel prettig geschreven. Door
de herkenbare praktijkschetsen, de opbouw van het boek, de plek van de theorie over
reflectie, is het boek uitnodigend voor zowel studenten, leraren als opleiders. Het boek
straalt zelfvertrouwen uit. En de centrale boodschap van het boek is duidelijk: van reflectie
word je een betere leraar.
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