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LERARENOPLEIDERS IN ONTWIKKELING
Een surveystudie naar het werk en de professionaliseringsbehoeften 
van lerarenopleiders in het hoger onderwijs

Jurriën Dengerink, Vrije Universiteit Amsterdam

Dit artikel gaat over het werk, de professionaliseringsbehoeften, de waardering van 
professionaliseringsmogelijkheden en de onderlinge relaties daartussen van lerarenoplei-
ders werkzaam bij universiteiten en hogescholen. Het is gebaseerd op een survey onder 
350 Nederlandse lerarenopleiders. Deze survey maakt deel uit van een internationale 
survey in zes landen van het International Forum for Teacher Educator Development 
(InFo-TED). Een dergelijke survey heeft in deze omvang internationaal en in Nederland 
niet eerder plaats gevonden. De data geven een beeld van de diversiteit in en complexiteit 
van het werk van lerarenopleiders en hun behoeften aan professionele ontwikkeling. 
Dit artikel beschrijft de belangrijkste overeenkomsten en enkele significante verschillen 
tussen Nederlandse lerarenopleiders en hun buitenlandse collega's en tussen Nederland-
se lerarenopleiders onderling. Uit de studie blijkt dat de meeste Nederlandse lerarenop-
leiders ook de begeleiding van ervaren leraren, naast onderwijs en/of onderzoek, in hun 
takenpakket hebben. Terwijl vrijwel alle lerarenopleiders in de andere landen een voltij-
daanstelling hebben, zijn in Nederland (bij universiteiten ook relatief kleine) deeltijdaan-
stellingen gebruikelijk. Het aantal taken per lerarenopleider verschilt echter nauwelijks. 
Professionalisering in curriculumontwikkeling en in het verrichten van praktijkgericht 
onderzoek vinden vrijwel alle categorieën lerarenopleiders belangrijk. Meer aandacht 
voor ontwikkelmogelijkheden voor beginnende lerarenopleiders, vooral degenen met een 
deeltijdaanstelling, blijft nodig. Ook zijn meer gerichte ontwikkelmogelijkheden voor niet-
gepromoveerde lerarenopleiders die onderzoek begeleiden en/of verrichten en voor meer 
ervaren lerarenopleiders die ervaren leraren begeleiden en die functioneren in complexe 
netwerken gewenst.

Inleiding

Wat zijn de belangrijkste professionaliseringsbehoeften van lerarenopleiders? Dat was de 
centrale vraag die een internationaal gezelschap ervaren lerarenopleiders zich stelde toen 
het wilde verkennen op welke manier een bijdrage geleverd zou kunnen worden aan de 
professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Het gezelschap, inmiddels verenigd in het 
International Forum for Teacher Educator Development (InFo-TED) (Kelchtermans, Smith, 
& Vanderlinde, 2017; Info-TED, n.d.), besloot vervolgens deze vraag onderzoekmatig aan 
te pakken via het uitzetten van een vragenlijst onder lerarenopleiders werkzaam bij hoger 
onderwijsinstellingen1 in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Schotland),

1.    In het vervolg van dit artikel gebruiken we de term 'lerarenopleider' voor de lerarenopleider die 
werkzaam is bij een universiteit of hogeschool (instituutsopleider), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Onderzoeksartikel
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Ierland, Vlaanderen, Nederland en Israël. Daarmee was het de eerste survey over dit 
thema die op deze schaal tegelijkertijd in verschillende landen werd uitgezet. 

Professionele ontwikkeling en levenslang leren van lerarenopleiders is belangrijk omdat 
het bijdraagt aan de kwaliteit van de lerarenopleiding en daarmee aan de kwaliteit van 
(aanstaande) leraren en het onderwijs (Smith, 2003; Cochran-Smith, 2003; Europese 
Commissie, 2013). Professionele ontwikkeling is krachtig als deze aansluit bij de motivatie, 
behoeften en bekwaamheden van de lerende en intentioneel is, dat wil zeggen als de 
professionaliseringsbehoeften en doelen geëxpliciteerd zijn (Bakkenes, Vermunt, & 
Wubbels, 2010). Het gaat om professionele ontwikkeling, dus ontwikkeling gerelateerd aan 
het werk. De eigen praktijk is een belangrijk vertrekpunt (Tynjälä, 2008; Dengerink, 2016). 
Ook eerdere survey-onderzoeken onder lerarenopleiders (Placklé, Cools, & Meeus, 2015; 
Lunenberg, Dengerink, & Korthagen, 2013) geven aan dat het voor hun 
professionele ontwikkeling van belang is aandacht te hebben voor 
aansluiting bij aanwezige bekwaamheden, de diversiteit van de 
werkzaamheden en rollen, en de geboden mogelijkheden. 

De diversiteit en complexiteit van de werkzaamheden van 
lerarenopleiders zijn tot nu toe vooral onderzocht in kwali-
tatieve (review)studies. Swennen, Jones, en Volman (2010) 
onderscheiden daarvoor de 'leraar van leraren', de 'docent 
hoger onderwijs' en de 'onderzoeker'. Volgens Lunenberg et al. 
(2013) vervullen lerarenopleiders verschillende rollen zoals leraar 
van leraren, coach, onderzoeker, curriculumontwikkelaar, poortwach-
ter en bruggenbouwer. Davey (2013, p. 79) destilleert uit de beschrijvingen van Australi-
sche lerarenopleiders dat "their jobs were a complex mix of the pedagogical, pastoral, 
scholarly, interpersonal, managerial, administrative, advisory and consultative". De diversi-
teit en complexiteit van de werkzaamheden van lerarenopleiders zijn voor zover bekend 
nog niet eerder onderzocht op basis van internationale survey-studies.

Placklé et al. (2015) geven aan dat voor Vlaamse lerarenopleiders de rol 'leraar van leraren' 
bepalend was voor de door hen ondernomen professionaliseringsactiviteiten. Lerarenop-
leiders willen vanuit die rol meer aandacht besteden aan wat en hoe aanstaande leraren 
(willen) leren en aan theoretische onderbouwing van hun praktijk. Daarnaast willen lera-
renopleiders zich volgens Placklé et al. (2015) meer ontwikkelen in de rol van curriculum-
ontwikkelaar en poortwachter. De surveystudie van Dengerink et al. (2015) onder 
Nederlandse lerarenopleiders gaf onder meer aan dat qua professionaliseringsbehoeften 
er verschillen zijn tussen beginnende en ervaren lerarenopleiders. Meer ervaren leraren-
opleiders zijn bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in leren via experimenteren of innovatie-
projecten en via informele contacten met collega's buiten hun instelling. Zij willen bijdragen 
aan bredere kennisontwikkeling door zich te bekwamen in het schrijven van artikelen. 

Het voorgaande betekent dat het voor de behoefte aan professionele ontwikkeling van 
lerarenopleiders van belang is een beter beeld te krijgen van de situatie waarin zij verke-
ren, de ervaring en bekwaamheden waarover ze beschikken en de werkzaamheden die 
zij verrichten, en een onderscheid te maken tussen de thema's waarin zij zich willen 

Niet 
eerder was er 

een internationale 
surveystudie 
over het werk 
van leraren-

opleiders.
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ontwikkelen, de manier waarop ze zich willen ontwikkelen, hoe ze de aanwezige mogelijk-
heden waarderen en op welke aspecten ze letten als ze professionaliseringsactiviteiten 
willen gaan ondernemen. De internationale InFo-TED survey biedt de mogelijkheid daarin 
meer inzicht te krijgen en een vergelijking te maken tussen Nederlandse lerarenopleiders 
en lerarenopleiders uit andere landen. 

In het verlengde van het bovenstaande ligt in dit artikel de focus op de volgende vragen:
1 Welke werkzaamheden verrichten lerarenopleiders? 
2 Welke professionaliseringsbehoeften hebben lerarenopleiders: 

2.1. In welke thema's willen ze zich verder ontwikkelen? 
2.2. Met welke activiteiten willen ze zich verder ontwikkelen? 
2.3. Hoe waarderen ze de hun geboden mogelijkheden voor professionele ontwikkeling?
2.4. Wat beschouwen ze als bevorderende en belemmerende factoren bij hun keuze voor 
        professionaliseringsactiviteiten?

3 Waarin verschillen Nederlandse lerarenopleiders met hun collega's in enkele andere 
(meest Europese) landen qua werkzaamheden en professionaliseringsbehoeften?

4 Welke significante verschillen in professionaliseringsbehoeften zijn er tussen Neder-
landse lerarenopleiders gelet op hun vooropleiding, ervaring als leraar en lerarenoplei-
der, omvang aanstelling en aard van hun werkzaamheden? 

Aanpak

Om bovenstaande vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van de data van de inter-
nationale InFo-TED survey. Een verantwoording van de opstelling van de vragenlijst is, 
met de globale resultaten van de internationale survey, beschreven in Czerniawski et al. 
(2017). De Nederlandse vertaling van de vragen is uitgeprobeerd en naar aanleiding daar-
van op kleine punten aangepast in een bijeenkomst met 40 Nederlandse lerarenopleiders. 
De vragenlijst bestaat uit vier domeinen: a. werkzaamheden, b. onderzoekende houding, 
c. terreinen waarin en manieren waarop de lerarenopleider zich wil ontwikkelen en 
d. waardering van mogelijkheden om zich te ontwikkelen en welke mogelijkheden belang-
rijk zijn voor het aangaan van professionele ontwikkeling. Dit artikel is gebaseerd op de 
antwoorden uit de domeinen a, c en d. 

Domein a bestond grotendeels uit gesloten vragen. Items betreffen werkzaam bij universi-
teit of hogeschool, jaren ervaring als leraar en lerarenopleider, voor welke onderwijssector 
men opleidt, soort werkzaamheden. Bij de vragen over voor welke sector men opleidt en 
over het soort werkzaamheden dat men verricht was er de aanvullende mogelijkheid om 
eventuele andere sectoren respectievelijk werkzaamheden te vermelden. De items zijn 
terug te vinden in de tabellen 1 en 2. Daarnaast zijn in de survey vragen opgenomen over 
algemene kenmerken als geslacht, leeftijd, hoogst genoten vooropleiding, vaste of tijdelijke 
aanstelling en omvang aanstelling. 

De meeste items voor de domeinen c en d zijn ondergebracht in de vragen 'In welke mate 
wil je je op onderstaande terreinen (verder) professioneel ontwikkelen', 'In welke mate 
kunnen onderstaande activiteiten bijdragen aan je professionele ontwikkeling als leraren-
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opleider', 'in welke mate ben je tevreden met de mogelijkheden die je tot nu toe gehad 
hebt om je als lerarenopleider te ontwikkelen' en 'in welke mate zijn onderstaande facto-
ren van invloed op je deelname aan professionele ontwikkeling'. De items konden worden 
ingevuld aan de hand van een Likert-schaal (1 t.m. 6; helemaal niet - vrijwel niet - een 
beetje - redelijk - veel - heel veel). In dit artikel zijn de items terug te vinden in de tabellen 
4 tot en met 7. Ook was er de aanvullende mogelijkheid om eventuele andere terreinen, 
activiteiten en factoren te vermelden. Daarnaast zijn nog twee open vragen opgenomen: 
'wat zijn op dit moment je belangrijkste behoeften aan professionele ontwikkeling?' en 
'welk aanbod zou het beste aan die behoeften beantwoorden?'. 

De vragenlijst is digitaal uitgezet onder 366 universitaire lerarenopleiders (mailadressen 
verzameld via websites van de universitaire lerarenopleidingen) in het voorjaar van 2015, 
en onder 725 lerarenopleiders (mailadressen afkomstig van de VELON-ledenlijst) werk-
zaam bij een hogeschool eind 2015 - begin 2016. 136 universitaire lerarenopleiders en 252 
hbo-lerarenopleiders (in totaal 388, een hoge respons van ruim 35% voor een digitaal 
verspreide vragenlijst) hebben de vragenlijst ingevuld. Een nadere selectie, volgens het 
criterium dat lerarenopleiders met 0 jaar ervaring werden geschrapt, leidde tot de uitein-
delijk 350 respondenten (in een man - vrouw-verhouding van ongeveer 1 : 2) waarop deze 
studie is gebaseerd. De resultaten zijn verwerkt in SPSS.
Voor de internationale vergelijking (vraag 3) is gebruik gemaakt van het SPSS-bestand van 
de internationale survey. Deze internationale survey is gebaseerd op 1158 respondenten 
(inclusief de Nederlandse) in de zes InFo-TED landen. 
Voor het identificeren van significante verschillen in kenmerken en in werkzaamheden bij 
Nederlandse lerarenopleiders en tussen Nederlandse lerarenopleiders en hun collega's in 
de andere landen is cross-tabs-analyse met een Chi-kwadraat toets (Χ²) toegepast. Waar 
het gaat om verschillen tussen gemiddelden van scores bij professionaliseringsbehoeften 
tussen Nederlandse lerarenopleiders onderling en hun collega's in andere landen zijn 
one-way ANOVA (F) analyses toegepast. Voor de kenmerken en werkzaamheden van 
Nederlandse lerarenopleiders zijn de volgende categorieën geanalyseerd: werkzaam bij 
hogescholen - universiteiten; werkzaam voor primair onderwijs - eerste fase voortgezet 
onderwijs - tweede fase voortgezet onderwijs; al of niet voorafgaand aan hun aanstelling 
als lerarenopleider leraar geweest; 3 jaar of minder, 3 - <7 jaar, 7 - <15 jaar en 15 of meer 
jaar ervaring als lerarenopleider; leeftijd 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 jaar; hoogste opleiding 
Bc, Master, PhD; voltijd-aanstelling - aanstelling 0,4 of minder; verzorgt onderwijs - bege-
leidt studenten en/of beginnende leraren - begeleidt ervaren leraren - begeleidt master- 
en/of promotieonderzoek - verricht onderzoek.

Kenmerken van de respondenten

Uit onderstaande Tabel 1 blijkt dat lerarenopleider zijn of worden voor velen een 'second 
career' is, want ruim driekwart (76%) van de lerarenopleiders die deelnamen aan de 
Nederlandse survey is leraar geweest voorafgaand aan de aanstelling als lerarenopleider. 
Bijna driekwart van de lerarenopleiders (71%) heeft als hoogst genoten opleiding een 
master of doctoraal. Twintig procent van de respondenten is gepromoveerd. Sommige 
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lerarenopleiders geven aan dat ze bezig zijn met een promotieonderzoek. Bij degenen die 
opleiden voor het primair onderwijs (meestal verbonden aan een PABO) heeft 14% een 
bachelor als hoogst genoten opleiding, voor de andere lerarenopleidingen ligt dat gemid-
deld op 5%. 

De respondenten hebben gemiddeld 12 jaar ervaring als lerarenopleider. Er zijn grote 
verschillen in aantal jaren ervaring en leeftijd tussen hbo-lerarenopleiders en universitaire 
lerarenopleiders. 24% van de universitaire lerarenopleiders en 7% van de hbo-lerarenop-
leiders heeft drie jaar of minder ervaring als lerarenopleider. De leeftijd van respondenten 
van hogescholen (69% 45 tm 64 jaar) is aanmerkelijk hoger dan de leeftijd van universitaire 
lerarenopleiders (55% 45 tm 64 jaar). 

In vergelijking met de respondenten uit andere landen van de internationale survey vallen 
vooral de verschillen in hoogst genoten opleiding en de omvang van de aanstelling op. 
De hoogst genoten opleiding bij lerarenopleiders van Nederlandse hogescholen ligt 
aanmerkelijk lager. In andere landen heeft vrijwel elke lerarenopleider (92%) een voltijd 
aanstelling, in Nederland minder dan de helft (47%). Vooral bij universiteiten hebben 

Tabel 1   Kenmerken van respondenten (percentages)

% 
Neder-
land

% 
Andere 
landen

% 
Universi-
teit NL

% 
Hoge-
school NL

% 
Leidt 
op voor 
p.o. NL

Nederland x x 35 65 38

Andere landen x x 57 43 55

leraar geweest 76 80 67** 81** 76

hoogste opleiding Bc 7 5*** 1*** 11*** 14***

hoogste opleiding Ma 72 55*** 55*** 81*** 71

hoogste opleiding PhD 20 40*** 43*** 8*** 15

jaren ervaring 3 of minder 12 13 24** 7** 5**

jaren ervaring >3 - tm 7 23 18 25 20 16

jaren ervaring >7 - <15 26 30 18** 32** 29

jaren ervaring 15 of meer 39 32 33 41 50**

leeftijd 25-34 jaar 9 40(1) 12 8 7

leeftijd 35-44 jaar 25 31 22 17*

leeftijd 45-54 jaar 28 35 31 27 32

leeftijd 55-64 jaar 35 26 24* 42 42

volledige aanstelling 47 92*** 34*** 54*** 55***

aanstelling 0,4 of minder 12 x 23*** 7*** 6***

*X² < ,01, ** X² <,005 . *** X²<,001 
x: gegevens niet beschikbaar(1): Internationaal alleen beschikbaar 25-44 jaar = 40%
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relatief veel lerarenopleiders een deeltijdaanstelling (66%). Bijna een kwart van de univer-
sitaire lerarenopleiders (23%) en 31% van de lerarenopleiders met drie jaar of minder 
ervaring heeft een aanstelling van 0,4 fte of minder.

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven in paragrafen waarvan de titels aanslui-
ten bij de eerste twee hoofdvragen van dit artikel. Binnen deze paragrafen worden ook de 
meest significante verschillen tussen Nederlandse lerarenopleiders en hun collega's in het 
buitenland (vraag 3) en tussen categorieën Nederlandse lerarenopleiders onderling (vraag 
4) vermeld.

Welke werkzaamheden verrichten lerarenopleiders

Zoals blijkt uit Tabel 2 geven vrijwel alle lerarenopleiders aan dat ze onderwijs verzorgen 
(96%) en studenten en/of beginnende leraren begeleiden (92%). 60% begeleidt (ook) 
ervaren leraren en 37% begeleidt master- of promotieonderzoek. Ruim de helft (54%) 
verricht ook zelf onderzoek. Daarnaast geeft 67% aan ook andere taken te verrichten. 
In vergelijking met hun buitenlandse collega's begeleiden relatief 
minder opleiders in Nederland master- of promotieonderzoek 
en ook verrichten relatief minder opleiders zelf onderzoek. 
Binnen Nederland zijn het vooral de opleiders aan univer-
siteiten en de gepromoveerden die dat doen. 18% (24 van 
de 132) van de lerarenopleiders die master- of promotie-
onderzoek begeleiden geeft aan zelf geen onderzoek te 
verrichten. 

Het gemiddeld aantal van de zes verschillende taken (de vijf 
bovenstaande + eenmalig de optie andere taken) bedraagt 4,07. 
Het aantal is niet significant hoger of lager dan het aantal van de 
collega's in het buitenland. Lerarenopleiders bij universiteiten hebben significant meer 
taken dan hun collega's bij hogescholen. Ook hebben gepromoveerden significant meer 
taken dan hun collega's met als hoogste opleidingsniveau MA of Bc. Gedurende de loop-
baan hebben lerarenopleiders weliswaar een lichte, maar geen significante groei van het 
gemiddeld aantal taken: lerarenopleiders met 3 jaar of minder ervaring hebben gemid-
deld 3,90 taken, lerarenopleiders met 15 jaar of meer ervaring 4,20 taken. Lerarenoplei-
ders met een kleine aanstelling (0,4 fte of minder) hebben niet significant minder taken. 
31% van de lerarenopleiders met 3 jaar of minder ervaring als lerarenopleider heeft een 
aanstelling van 0,4 fte of minder. 

De andere taken die lerarenopleiders verrichten zijn onder te verdelen in de volgende 
clusters (tussen haakjes het aantal keren dat een taak binnen dat cluster genoemd 
werd): ontwikkelaar (40); coördinator, projectleider, manager (81); beoordelaar, asses-
sor, lid toelatings- of examencommissie (30); bruggenbouwer, bijvoorbeeld in samen 
opleiden, landelijke netwerken (22); adviseur, beleidsmedewerker, medewerker kwali-
teitszorg (20).

Universitaire 
opleiders hebben 
significant meer 
taken dan hun
hogeschool-

collega’s.
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In welke thema's willen lerarenopleiders zich ontwikkelen?

Uit Tabel 4 blijkt dat Nederlandse en buitenlandse lerarenopleiders zich vooral willen 
ontwikkelen op de thema's 'actuele ontwikkelingen betreffende het opleiden van leraren 
en lerarenopleidingen', 'curriculumontwikkeling' en het onderzoeken van de eigen prak-
tijk. Buitenlandse collega's zijn relatief meer dan Nederlandse lerarenopleiders geïnte-
resseerd in thema's op het terrein van (school)vakinhoudelijke kennis, assessment en 
de 'klassieke' thema's op het terrein van onderzoek zoals 'onderzoekvaardigheden', 
'wetenschappelijk schrijven' en 'presenteren op en deelnemen aan conferenties'. 
Hoewel ontwikkeling in leidinggevende taken onder lerarenopleiders gemiddeld een 
zeer lage prioriteit heeft, scoren Nederlandse opleiders op dit item beduidend hoger. 

Uit een nadere analyse van de Nederlandse respondenten blijkt dat er in de ranking van 
de thema's nauwelijks verschillen zijn tussen categorieën lerarenopleiders. Wel zetten 
lerarenopleiders met 0,4 aanstelling (M=4,46 vs M=3,89, F(1,300)=6,145, p=,014) en lera-
renopleiders met 3 jaar of minder ervaring (M=4,63 vs M=3,87, F(1, 300)=10,486, p=,001) 
het thema coaching en begeleiding van studenten en/of beginnende leraren bovenaan. 

Tabel 3    Gemiddeld aantal taken lerarenopleiders

M
Neder-

land

M
Andere 
landen

M
Universi-

teit NL

M
Hoge-

school NL

M
Ma NL

M
PhD NL

M
Max 0,4 
aanstel-

ling

4,07 3,98 4,27* 3,97 3,97* 5,03*** 4,14

 *p < ,05, ** p <,01 . *** p <,005 

Tabel 2   Werkzaamheden lerarenopleiders (percentages)

% 
Neder-

land

% 
Andere 
landen

% 
Univer-
siteit NL

% 
Hoge-
school 

NL

% 
Ma NL

% 
PhD NL

onderwijs verzorgen 97 99 97 97 99 95

begeleiden studen-
ten en beginnende 
leraren

92 82*** 92 92 94 89

begeleiden ervaren 
leraren

60 80*** 53 65 63 66

begeleiden master- 
of promotieonder-
zoek

37 54*** 58*** 26*** 29*** 87***

verrichten van 
onderzoek

54 75*** 61 50 48 90***

anders 67 69 65 68 65 77

 *X² < ,01, ** X² <,005 . *** X²<,001 
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De score bij 'mijn eigen praktijk onderzoeken' daalt van de derde naar de vijfde positie 
in de ranking bij lerarenopleiders met als hoogste opleiding PhD (M=3,51 vs M=4,08, 
F(1,300)=9,097, p=,003) en bij lerarenopleiders die opleiden voor de tweede fase voort-
gezet onderwijs (M=3,73 vs M=424, F(1,300)=11,167, p=,001). Lerarenopleiders die niet 
gepromoveerd zijn willen zich ten opzichte van hun gepromoveerde collega's meer 
ontwikkelen in onderzoeksvaardigheden (M=3,76 vs M=3,18, F(1,300)=8,410, p=,004). 
Lerarenopleiders die onderzoek verrichten willen zich relatief meer dan andere leraren-
opleiders ontwikkelen in wetenschappelijk schrijven (M=3,60 vs M=2,77, F(1,300)=23,103, 
p=,000). Lerarenopleiders die opleiden voor het eerstegraads gebied (bovenbouw VO) 
zijn minder dan hun collega's die opleiden voor andere onderwijssectoren geïnteres-
seerd om zich te ontwikkelen in (school)vakinhoudelijke kennis (M=3,46 vs M=4,05, 
F(1,300) =16,352, p=,000).

Bijna een kwart (23%) van de respondenten heeft de open vraag 'andere terreinen 
waarin je je (heel) veel (verder) professioneel wilt ontwikkelen' beantwoord. 

Tabel 4   Waardering van thema's (gemiddelde op 6-punts-schaal) waarop 
                 lerarenopleiders zich willen ontwikkelen (gemiddelde op 6-punts-
                schaal) en ranking van die thema's

Terreinen M (SD) 
Nederland

M (SD)
Andere landen

Actuele ontwikkelingen mbt het opleiden van 
leraren en lerarenopleidingen

4,54 (1,07)
1

4,66 (1,15)
1

Curriculumontwikkeling 4,13 (1,22)
2

4,17 (1,36)
3

Mijn eigen praktijk onderzoeken 3,97 (1,34)
3

4,21 (1,46)*
2

Coaching en begeleiding van studenten / 
aanstaande leraren

33,97 (1,32)
4

3,83 (1,50)
8

Assessment 3,79 (1,23)
5

4,11 (1,35)***
5

(School)vakinhoudelijke kennis 3,74 (1,31)
6

4,12 (1,42)***
4

Integreren van ICT in eigen onderwijs 3,72 (1,25)
7

3,97 (1,36)**
7

Onderzoekvaardigheden 3,65 (1,42)
8

3,98 (1,51)***
6

Wetenschappelijk schrijven (artikelen, 
hoofdstukken, studiemateriaal)

3,23 (1,54)
9

3,79 (1,59)***
9

Presenteren op en deelnemen aan conferenties 3,13 (1,36)
10

3,45 (1,55)***
10

Specialisatie in leidinggevende taken 2,95 (1,43)
11

2,39 (1,42)***
12

Reviewen van tijdschriftartikelen, ingediende 
voorstellen voor conferenties

2,83 (1,35)
12

3,40 (1,55)***
11

 *p < ,05, ** p <,01 . *** p <,005 
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De genoemde terreinen kunnen worden samengevat in de volgende thema's: 
a Navigeren in een complexe omgeving: 'organisatieveranderingen, omgaan met 

structuur van de hogeschool' ; 'organisatiesensitiviteit'; 'werken in netwerken zoals 
de academische opleidingsschool'. 

b Ingroeien in het beroep (vooral genoemd door lerarenopleiders met weinig of geen 
onderwijservaring): 'dagelijkse praktijk op school, waar beginnende docenten tegen-
aan lopen'; 'orde houden'; 'timemanagement'; 'variatie en differentiëren van lessen'. 

c Begeleiden van zittende (i.p.v. aanstaande) leraren en (collega-)lerarenopleiders: 
'begeleiden van een (startende) professionele leergemeenschap'; 'begeleiden en 
lanceren van jonge collega's'; 'coaching en begeleiding van vakcoaches op opleidings-
scholen'. 

Met welke activiteiten willen lerarenopleiders zich ontwikkelen?

Zoals blijkt uit Tabel 5 waarderen lerarenopleiders in Nederland net als hun collega's in 
het buitenland het 'lezen van vakliteratuur' en 'informele professionele gesprekken met 
collega's' het meest als activiteiten die bij kunnen dragen aan hun eigen professionele 
ontwikkeling. Nederlandse lerarenopleiders waarderen, weliswaar iets minder dan hun 
buitenlandse collega's, ook professionele ontwikkeling door middel van bezoeken aan 
scholen en/of collega-lerarenopleidingen en door middel van actie- en/of prakijk(gericht) 
onderzoek hoog. Nederlandse lerarenopleiders waarderen ten opzichte van hun buiten-
landse collega's veel meer 'observaties door of van collega's' (M=4,68 vs M=3,90, 
F(1,987)=86,600, p=,000) en 'peer-coaching' (M=4,50 vs M=4,04, F(1,988)=33,000, p=,000). 
Verder valt de geringe belangstelling onder Nederlandse lerarenopleiders voor studie-
verlof en online afstandsleren op . 

Andere activiteiten die (heel) veel kunnen bijdragen aan eigen professionele ontwik-keling' 
die door lerarenopleiders worden genoemd zijn samen te vatten in de volgende thema's: 
a Impliciet leren door praktijkervaring, zoals iets nieuws ondernemen, bijvoorbeeld niet 

alleen studenten begeleiden maar ook nascholing verzorgen of scholen in hun school-
ontwikkeling begeleiden; zelf (weer) les gaan geven in primair of voortgezet onderwijs; 
meer gericht experimenteren, bijvoorbeeld met nieuwe werkvormen; participeren in 
of leiding geven aan onderwijsinnovatieprojecten; samen werken aan curriculumont-
wikkeling. 

b Activiteiten die specifiek gericht zijn op een combinatie van eigen Individuele en 
gezamenlijke professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld deelname aan professionele 
leergemeenschappen, docentontwikkelgroepen en kenniskringen rond lectoraten. 

 Waardering van de geboden mogelijkheden 

Nederlandse lerarenopleiders scoren op de vraag 'In welke mate ben je tevreden met 
de mogelijkheden die je tot nu toe gehad hebt om je als lerarenopleider te ontwikkelen' 
significant hoger dan lerarenopleiders uit andere landen die deelnamen aan het inter-
nationale onderzoek (zie Tabel 6). Van de Nederlandse lerarenopleiders zijn vooral 
lerarenopleiders voor het primair onderwijs en lerarenopleiders die zelf onderzoek 
verrichten tevreden over hun mogelijkheden. Lerarenopleiders bij universiteiten en 
lerarenopleiders met minder dan 7 jaar ervaring zijn minder tevreden. 



Tabel 5   Waardering van activiteiten (gemiddelde op 6-punts-schaal) waarmee
                 zich willen ontwikkelen en ranking van die activiteiten

Activiteit M (SD) 
Nederland

M (SD)
Andere landen

Lezen van vakliteratuur, vaktijdschriften etc. 4,98 (0,76)
1

5,06 (0,90)
1

Informele professionele gesprekken met
collega's

4,80 (0,89)
2

4,87 (1,02)
2

Observatie door of van collega's 4,68 (1,00)
3

3,90 (1,31)***
14

Bezoeken aan (andere) scholen of leraren-
opleidingen

4,57 (0,94)
4

4,74 (1,09)*
3

Peer-coaching 4,50 (1,03)
5

4,04 (1,22)***
10

Actie-onderzoek en/of praktijk(gericht) 
onderzoek

4,49 (1,02)
6

4,54 (1,16)
4

Internationale uitwisseling / bezoeken aan 
het buitenland

4,40 (1,11)
7

4,45 (1,25)
5

Deelname aan / actief lidmaatschap van 
een professionele organisatie

4,36 (1,09)
8

4,41 (1,19)
6

Andere vormen van empirisch onderzoek 4,27 (1,07)
9

4,21 (1,24)
7

Trainingen of cursussen binnen de eigen 
instelling

4,21 (1,08)
10

4,03 (1,23)*
11

Opleidingen die opleiden voor een (master)graad 
of erkend getuigschrift

4,12 (1,26)
11

3,94 (1,40)*
13

Schrijven van wetenschappelijke of vakartikelen 4,09 (1,20)
12

4,02 (1,49)
12

Presenteren op een conferentie 4,08 (1,17)
13

4,20 (1,35)
8

Sabbatical of studieverlof 3,88 (1,28)
14

4,15 (1,51)**
9

On-line / afstandsleren 3,45 (1,13)
15

3,72 (1,29)
15

 *p < ,05, ** p <,01 . *** p <,005 

Tabel 6    Waardering van de geboden mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
                 (gemiddelde op 6-punts-schaal)

M (SD)
Neder-

land

M (SD)
Andere 
landen

M (SD)
Leidt op 
voor p.o. 

NL

M (SD) 
Verricht 
onder-

zoek 

NLM (SD) 
Univer-
siteit NL

M (SD) 
Minder dan 
7 jaar erva-

ring NL

M (SD)
0,4 fte 

of minder 
aanstelling 

NL

4,75 
(1,016)

3,79*** 
(1,206)

4,96**
(0,845)

4,96***
(0,890)

4,50***
(0,972(

4,54*
(1,026)

4,16***
(1,236)

 *p < ,05, ** p <,01 . *** p <,005 
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Lerarenopleiders met een aanstelling van 0,4 fte of minder zijn gemiddeld het minst, 
maar nog steeds meer dan het gemiddelde van andere landen, tevreden. 

Bevorderende en belemmerende factoren voor professionele ontwikkeling 

Met betrekking tot de factoren die van invloed zijn op deelname aan professionele 
ontwikkeling blijkt uit Tabel 7 dat vooral de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod en 
de mogelijkheden om te netwerken belangrijk zijn voor de keuze voor deelname aan 
professionele ontwikkeling. Een perspectief op salarisverhoging speelt een geringe rol. 
Factoren als plaats, kosten en beschikbaarheid van vervanging zijn voor Nederlandse 
lerarenopleiders minder belangrijk dan voor hun buitenlandse collega's. 

De beschikbaarheid van vervanging weegt relatief zwaar voor lerarenopleiders met drie 
jaar of minder ervaring (M=4,20 vs M=3,61, F(1,300)= 4,810, p=,029).

Bevorderende en belemmerende factoren voor deelname aan professionele ontwikke-
ling zijn ook te destilleren uit de antwoorden op de aansluitende open surveyvraag of er 
ook andere factoren van invloed zijn op de deelname aan professionele ontwikkeling, en 
de open vraag 'wat zijn op dit moment je belangrijkste behoeften aan professionele 
ontwikkeling?'. Lerarenopleiders noemen vaak de beschikbaarheid aan tijd en ruimte, 
vooral voor samenwerking, uitwisseling, collegiale consultatie, netwerken en onderzoek: 
"Ik heb stelselmatig teveel werk waardoor (formele) professionalisering erbij inschiet. 
Het wordt niet gefaciliteerd (formeel wel, in de praktijk is er echter geen ruimte), de 
takenpakketten zijn overvol". 

Verder worden als bevorderende factoren genoemd: gedreven zijn door intrinsieke 
motivatie om zich in een bepaald thema te verdiepen; de beschikbaarheid van aanbod; 

Tabel 7   Factoren die van invloed zijn op deelname aan aanbod voor profes-
                 sionele ontwikkeling

Factoren M (SD) 
Nederland

M (SD)
Andere landen

De mate waarin de activiteit gaat over leren en 
onderwijzen

4,73 (1,05) 4,84 (1,14)

Degenen die de activiteit aanbieden en verzor-
gen (reputatie, gezag, ervaring)

4,60 (1,06) 4,66 (1,19)

De mate waarin de activiteit de mogelijkheid 
biedt om te netwerken 

4,00 (1,23) 3,99 (1,31)

De beschikbaarheid van vervanging 3,68 (1,51) 4,09 (1,72)***

De mate waarin de activiteit gaat over onderzoek 
en schrijfvaardigheden 

3,51 (1,36) 3,98 (1,38)***

De kosten 3,40 (1,42) 3,90 (1,65)***

De plaats 3,32 (1,30) 4,18 (1,40)***

De mate waarin het doorlopen hebben van de 
activiteit leidt tot salarisverhoging

2,53 (1,31) 2,58 (1,55)

 *p < ,05, ** p <,01 . *** p <,005 
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de mate waarin het aanbod aansluit bij de eigen werkpraktijk; de beschikbaarheid van 
literatuur (niet alle hogescholen hebben toegang tot internationale wetenschappelijke 
onderzoeksliteratuur); de ontvangen feedback van studenten. Diverse respondenten 
attenderen op aspecten die te maken hebben met instituutsvisie, cultuur, organisatie 
en waardering. Het gaat dan om "de mate waarin je wordt aangespoord binnen het 
instituut om (aan professionele ontwikkeling) deel te nemen", en de behoefte aan 
"een duidelijk ontwikkelingsplan waarin ook de visie van het instituut/management 
een sturende kracht is.” 

Conclusie

Deze survey-studie bevestigt het beeld dat het werk van lerarenopleiders veelzijdig is (vgl. 
Swennen et al., 2010; Lunenberg et al., 2013; Davey, 2013) en geeft een gedetailleerd beeld 
van die complexiteit. Nederlandse lerarenopleiders verrichten gemiddeld ruim vier van de 
zes taken uit een gesloten vragenset. Naast onderwijs verricht 54% ook onderzoek, en 
tussen universiteiten en hogescholen zijn daarin qua percentage geen significante verschil-
len. Een meerderheid (60%) begeleidt ook ervaren leraren of collega's. Daarmee zijn veel 
lerarenopleiders niet alleen werkzaam is in wat vaak als de twee kerntaken van het hoger 
onderwijs wordt gezien, namelijk initieel onderwijs aan studenten en onderzoek, maar dus 
ook in die hoger onderwijstaak die minder aandacht krijgt, namelijk maatschappelijke 
dienstverlening. Binnen die taak vervullen ze een veelheid van rollen en activiteiten als 
ontwikkelaar, beoordelaar/assessor, bruggenbouwer in samen opleiden en landelijke 
netwerken, adviseur, etc. Uit eerder onderzoek was niet naar voren gekomen dat het 
gemiddeld aantal taken van Nederlandse lerarenopleiders nauwelijks verschilt van het 
aantal van hun collega's in het buitenland. Vrijwel alle collega's in andere landen verrichten 
die taken echter in een voltijdaanstelling, terwijl 53% van de Nederlandse lerarenopleiders 
een deeltijdaanstelling heeft (gemiddeld 0,64 fte). Vooral beginnende lerarenopleiders bij 
universiteiten hebben een kleine aanstelling. In vergelijking met het buitenland is het 
niveau van de hoogst genoten opleiding relatief laag. Van degenen die opleiden voor het 
primair onderwijs heeft 14% een bacheloropleiding als hoogste niveau. Het percentage 
gepromoveerde Nederlandse lerarenopleiders is de helft van het percentage van collega's 
in het buitenland. 

Van de thema's waarin lerarenopleiders zich verder willen ontwikkelen staat verbetering 
van het opleiden bovenaan. Dat is in lijn met eerdere studies. Dat curriculumontwikkeling 
voor Nederlandse lerarenopleiders op de tweede plaats staat was niet naar voren geko-
men uit Dengerink et al. (2015). Wel bleek uit de studie van Placklé et al. (2015) dat bijna 
23% van de Vlaamse lerarenopleiders de ontwikkeling als curriculumontwikkelaar prioriteit 
wilde verlenen. Met name uit de open vragen blijkt de behoefte aan professionele ontwik-
keling op de terreinen 'navigeren in een complexe omgeving' en 'begeleiden zittende lera-
ren'. 

Dit sluit aan bij eerder onderzoek van Dengerink et al. (2015) waarin 40% zich verder wilde 
bekwamen in de samenwerking in partnerschappen met scholen. Dat beginnende leraren 
zich verhoudingsgewijs meer willen bekwamen in coaching en begeleiding van studenten 
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en beginnende leraren sluit ook aan bij dat onderzoek. De hoge notering voor ontwikkeling 
in het verrichten van praktijkgericht onderzoek en voor onderzoekvaardigheden komt 
vooral voor bij niet gepromoveerde lerarenopleiders die opleiden voor het primair en de 
eerste fase voortgezet onderwijs en die ook het onderzoek van studenten begeleiden. 
Deze bevinding sluit aan bij eerder onderzoek van Geerdink et al. (2016). 

Ten aanzien van de manier waarop lerarenopleiders zich willen ontwikkelen hebben 
Nederlandse lerarenopleiders in vergelijking met hun buitenlandse 
collega's een sterkere voorkeur voor minder informele en meer 
gestructureerde feedback, waarbij de gesprekken en professi-
onele contacten met collega's meer gepland zijn, zoals obser-
vatie door collega's en peer-coaching. Dit zijn activiteiten 
waarvoor wederzijds vertrouwen en een gevoel van veilig-
heid noodzakelijk zijn. Nederlandse lerarenopleiders hech-
ten veel waarde aan enerzijds impliciet leren door te doen, 
bijvoorbeeld door te experimenteren of deel te nemen aan een 
project en anderzijds aan intentioneel samen leren gericht op een 
combinatie van individuele en gemeenschappelijke kennisontwikkeling, 
via bijvoorbeeld samen literatuur lezen, (literatuur)onderzoek ten behoeve van projecten, 
professionele leergemeenschappen, kenniskringen.

Lerarenopleiders in Nederland zijn meer dan hun buitenlandse collega's tevreden met 
hun professionaliseringsmogelijkheden. Vooral lerarenopleiders met een vrij omvangrijke 
aanstelling die niet alleen aanstaande leraren opleiden maar ook (zittende) leraren begelei-
den en/of onderzoek verrichten zijn tevreden. Beginnende lerarenopleiders zijn relatief 
minder tevreden over de hun geboden mogelijkheden dan hun ervaren collega's (vgl. Van 
Velzen, 2010). Beschikbaarheid van tijd en aansluiting bij de dagelijkse praktijk zijn belang-
rijke criteria om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. Ook wordt een meer 
op gezamenlijke ontwikkeling gerichte en onderzoekende cultuur binnen het eigen insti-
tuut genoemd. Dat impliceert ook meer waardering en inbedding van (de resultaten van) 
ondernomen professionaliseringsactiviteiten. 

Samenvattend kan met betrekking tot de professionaliseringsbehoeften van Nederlandse 
lerarenopleiders geconcludeerd worden dat zij meer dan hun buitenlandse collega's tevre-
den zijn met hun mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en een sterke voorkeur 
hebben voor met de dagelijkse praktijk verbonden, min of meer geplande, en gezamenlijke 
professionele ontwikkeling. 

Discussie

Methodisch 

Gelet op het grote aantal respondenten mag verondersteld worden dat dit onderzoek 
redelijk betrouwbaar is. Aandachtspunt is dat lerarenopleiders van Nederlandse univer-
siteiten en hogescholen verschillend zijn benaderd. Via de websites van universiteiten 
zijn vrijwel alle universitaire lerarenopleiders in Nederland bereikt, terwijl van de lera-

In Nederland 
is meer tevreden-

heid over mogelijk-
heden voor profes-
sionalisering dan in 

het buitenland.
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renopleiders bij hogescholen alleen de VELON-leden zijn bereikt. Ook al hebben Koster, 
Brekelmans, Korthagen, en Wubbels (2005, p. 164) in hun onderzoek geen significante 
verschillen tussen VELON-leden en niet VELON-leden kunnen vinden, toch is enige verte-
kening bij de vergelijking tussen lerarenopleiders van universiteiten en hogescholen niet 
uit te sluiten. Lerarenopleiders in de andere landen zijn niet overal op dezelfde manier 
benaderd, waardoor er tussen de verschillende landen verschillen in aantal responden-
ten en resultaten zijn, die niet verklaarbaar zijn uit de verschillende nationale omstandig-
heden. Daarom is in deze studie alleen gebruik gemaakt van het gemiddelde van de 
ruim 800 respondenten van andere landen.

Inhoudelijk

Met betrekking tot de aard en omvang van de diverse werkzaamheden van leraren-
opleiders in diverse contexten is nader kwantitatief en kwalitatief onderzoek gewenst. 
Voldoende aandacht is daarbij nodig voor taken op het terrein van de begeleiding van 
ervaren leraren, onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling, en op het terrein van coördi-
natie en leidinggeven, die nu door lerarenopleiders in open vragen genoemd zijn.

Alle categorieën Nederlandse lerarenopleiders zijn significant meer tevreden met hun 
mogelijkheden voor professionele ontwikkeling dan hun collega's in andere landen. Niet 
onderzocht is welke mogelijkheden voor professionele ontwikkeling er in de verschil-
lende landen zijn en in welke mate die mogelijkheden van invloed zijn op de waardering 
van de mogelijkheden. Nader, met name kwalitatief, onderzoek met betrekking tot deze 
aspecten is gewenst.

Terwijl Czerniawski et al. (2016) een onderscheid maken tussen onderwijs-georiënteerde 
en onderzoek-georiënteerde lerarenopleiders, lijkt er in Nederland eerder een driede-
ling te zijn. De eerste categorie bestaat uit lerarenopleiders die vooral geïnteresseerd 
zijn in het verzorgen van goed onderwijs en goede begeleiding van studenten en begin-
nende leraren. Deze categorie is niet of minder geïnteresseerd in het verrichten van 
praktijkgericht onderzoek. De tweede categorie bestaat vooral uit masteropgeleide lera-
renopleiders die in de opleiding ook onderzoek van studenten begeleiden en daarnaast 
ook ervaren leraren begeleiden. Deze in omvang groeiende categorie is meer geïnteres-
seerd in het verrichten van praktijkgericht onderzoek en in het zich verder ontwikkelen 
in onderzoekvaardigheden voor diverse vormen van onderzoek. Ten slotte is er een 
derde, vrij kleine maar ook groeiende, categorie gepromoveerde lerarenopleiders die 
master- of promotieonderzoek begeleidt en een voorkeur heeft voor (zich verder 
ontwikkelen via) andere vormen van empirisch onderzoek en voor wetenschappelijk 
schrijven. Ook dit vereist aanvullend, ook kwalitatief, onderzoek.

Praktische relevantie 

Niet alleen voor de professionele ontwikkeling, maar ook voor de positionering van lera-
renopleidingen in met name universiteiten en het publieke debat is een bredere erkenning 
en waardering gewenst dat lerarenopleiders niet alleen onderwijs en onderzoek verzorgen, 
maar ook de professionele ontwikkeling van ervaren leraren, onderwijsinnovatie en
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schoolontwikkeling ondersteunen. Deze taken vinden nu grotendeels plaats op basis van 
vraag- en projectfinanciering. Dat maakt die taken kwetsbaar. In aansluiting daarop is meer 
aandacht gewenst voor de ondersteuning van de professionele ontwikkeling in dit domein, 
in het bijzonder het navigeren en coördineren in complexe netwerken (vergelijk de rol van 
bruggenbouwer, Lunenberg et al., 2013). Het zijn taken van meestal meer ervaren leraren-
opleiders. Het met hen ontwikkelen van bijbehorende professionaliseringsarrangementen 
zal bijdragen aan hun loopbaanontwikkeling en aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen. 

In vergelijking met het buitenland is het lage hoogst genoten opleidingsniveau van leraren-
opleiders vooral voor de PABO's een aandachtspunt. Het zou mooi zijn als bestaande oplei-
dingstrajecten en beroepsregistratietrajecten voor lerarenopleiders (zie bijvoorbeeld 
Geursen et al., 2012; Beroepsregister Lerarenopleiders, n.d.) kunnen worden uitgebouwd 
tot (trajecten in) voor lerarenopleiders relevante masteropleidingen. In Vlaanderen is 
onlangs een dergelijk door de overheid gefaciliteerd traject gestart (KULeuven, 2018). 

De veelheid aan taken en de geringere tevredenheid over de geboden mogelijkheden 
voor professionele ontwikkeling van lerarenopleiders met (kleine) deeltijdaanstellingen 
bij met name universitaire lerarenopleidingen is tevens een aandachtspunt. Uitbreiding 
van faciliteiten en aanstellingsomvang om als lerarenopleider in een 'second career' 
promotieonderzoek te kunnen verrichten, en om in een ruimere aanstelling na de promo-
tie onderzoek en onderwijs meer te kunnen combineren, kan bijdragen aan meer tevre-
denheid en kwaliteit.

Desalniettemin is voor een grote groep lerarenopleiders ook met relatief eenvoudige 
middelen al een goede aansluiting te maken met hun werkgerelateerde professionalise-
ringsbehoeften. Om het samen leren door doen te verdiepen (vgl. Kools, 2013; Koster et al, 
2015; Dengerink, 2016) gaat het dan om het structureel bieden van tijd en ruimte om bij 
elkaar te kijken, af en toe samen onderwijs te verzorgen en gelegenheden voor gestruc-
tureerde feedback te hebben, een leesgroep te vormen, om bij nieuwe taken de ruimte te 
krijgen om met collega's te overleggen en literatuur te lezen, kortom een cultuur te creëren 
waarin het gewoon is dat collega's werkgebonden van elkaar leren en waar professionali-
seringsinitiatieven en behaalde leerresultaten gewaardeerd en met elkaar gedeeld worden. 
Aandacht voor diversiteit en het samenbrengen van diverse groepen lerarenopleiders is 
daarbij gewenst.

Ten slotte: Het uitzetten van een survey als deze biedt lerarenopleidingen aanknopings-
punten voor verbetering van hun personeelsbeleid en draagt bij aan de professionele 
ontwikkeling van lerarenopleiders. Diverse respondenten gaven aan dat door het invullen 
van de survey zij zich meer bewust werden van hun eigen leerbehoeften en daarmee ook 
gerichter konden werken aan hun professionele ontwikkeling. Alleen daarom al verdient 
het aanbeveling om zo'n survey periodiek (bijvoorbeeld een keer in de vijf a zeven jaar), 
al is het maar op nationaal niveau, te herhalen.

Veel dank ben ik verschuldigd aan dr. Mieke Lunenberg en dr. Helma Oolbekkink, die 

commentaar hebben geleverd op een eerdere versie van dit artikel.
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VOORRANG AAN DE STUDENT?
Morele dilemma's van werkplekbegeleiders bij de begeleiding 
van aanstaande leraren

Arie Goijaarts, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Bob Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Wouter Sanderse, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Werkplekbegeleiders, in Vlaanderen schoolmentoren genoemd, komen bij de begelei-
ding van studenten regelmatig in situaties waarin ze moeten kiezen tussen twee 
botsende waarden. Bijvoorbeeld: een stagiair geeft een verkeerde uitleg aan de groep. 
Je gunt het hem om fouten te maken, maar wilt niet dat leerlingen een verkeerde uitleg 
krijgen. 
En wat doe je? We onderzochten welke morele dilemma's startende werkplekbege-
leiders tegenkomen; welke waarden daarbij een rol spelen en wat zij leren van een 
opdracht om deze waarden te beschrijven. 
We hebben daartoe eindopdrachten geanalyseerd die acht werkplekbegeleiders maak-
ten als onderdeel van een cursus. In de opdrachten werken zij ieder doorgaans drie 
morele dilemma's uit. Het blijkt dat werkplekbegeleiders in situaties terecht komen 
waarin zij allerlei belangen moeten afwegen, vooral die tussen de vrijheid van aanko-
mende collega's - de studenten - en het welzijn van hun leerlingen. De werkplekbegelei-
ders deden zelf vooral inzichten en zelfkennis op door deze dilemma's via een 
stappenplan nader te bekijken. 
Het onderzoek laat zien dat het beschrijven en analyseren van morele dilemma's een 
waardevolle manier is om bij te dragen aan de ontwikkeling van werkplekbegeleiders. 
In een cursus voor werkplekbegeleiders zou zo'n opdracht, voorzien van een expliciete 
instructie over wat morele waarden en dilemma's zijn, een prominente plek mogen 
hebben. 

Inleiding

Studenten van de lerarenopleiding brengen een substantieel deel van hun opleidingstijd 
door op de werkplek, waar ze worden begeleid door werkplekbegeleiders. Werkplekbege-
leiders zijn docenten in het voortgezet onderwijs die naast hun lesgevende taken, collega's 
in opleiding begeleiden tijdens het leren op de werkplek. Een belangrijke taak daarbij is om 
de ontwikkeling van de student richting volwaardig leraarschap vorm te geven. Ze onder-
steunen studenten bijvoorbeeld bij het opstellen van een stagewerkplan, bij het voorberei-
den en uitvoeren van onderwijsactiviteiten en bij het evalueren hiervan. 
Werkplekbegeleiders komen in allerlei situaties terecht waarbij ze zich afvragen wat het 
beste is om te doen. Als bijvoorbeeld de instructie van de student aan de leerlingen niet 
adequaat is, laat je dat dan gebeuren of grijp je in? Wat weegt zwaarder, het leren van de 

Onderzoeksartikel
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leerlingen of het mogelijke gezichtsverlies van de student? In dit artikel richten we ons 
op zulke morele dilemma's die werkplekbegeleiders ervaren bij de begeleiding van hun 
studenten. 

In de Beroepsstandaard voor lerarenopleiders (2012) wordt rekenschap gegeven van de 
morele aspecten van het werk. In de 'grondslag', waarin de belangrijkste eigenschappen 
van een goede lerarenopleider zijn uitgewerkt, staat: 'Een lerarenopleider is zich bewust 
van zijn eigen waarden, normen en onderwijskundige opvattingen. Hij begeleidt de moreel-
ethische ontwikkeling van (aanstaande) leraren, en daarmee indirect die van de leerlingen. 
Hij stimuleert visievorming en waardeoriëntatie van de (aanstaande) leraren'. Maar de 
onderwijspraktijk is weerbarstig. Het ontbreekt lerarenopleiders bijvoorbeeld vaak aan 
de kennis of vaardigheden om hun intuïtieve beroepsmoraal expliciet te maken en te 
relateren aan concrete pedagogische keuzes (Lunenberg, Korthagen, & Swennen, 2007; 
Willemse, Lunenberg, & Korthagen, 2005). 
Onderzoek naar morele dilemma's van lerarenopleiders is wereldwijd schaars. Rond de 
eeuwwisseling merkt Sumsion (2000) op dat beschrijvingen van spanningen die ervaren 
worden door lerarenopleiders 'aan het opkomen zijn' (p. 168). De afgelopen jaren is mond-
jesmaat onderzoek gedaan, zij het veelal met een 'self study' karakter (Michie, 2003; 
Sutton, 2004; Zipin & Brennan, 2006). Om in deze leemte te voorzien, hebben we uitge-
zocht hoe lerarenopleiders, in dit geval startende werkplekbegeleiders, omgaan met en 
reflecteren op morele dilemma's die ze ervaren in hun interactie met studenten. We hopen 
hiermee meer inzicht te krijgen in de specifieke aard van het werk van deze lerarenoplei-
ders en de morele aspecten daarvan in het bijzonder.

Morele dilemma's

In dit theoretisch kader bekijken we eerst waarom er überhaupt aandacht is voor, of 
besteed moet worden aan morele dilemma's in het onderwijs. Daarna 
geven we aan wat de literatuur zegt over waarden die bij deze 
dilemma's zichtbaar worden en welke botsingen daarbij 
kunnen voorkomen.
Onderzoek naar morele dilemma's van leraren kwam op in 
de jaren 1990 (Colnerud, 1997; Sockett, 1993; Zweig Corrigan 
& Tom, 1998) en kreeg ook in het eerste decennium van 
deze eeuw aandacht (Kelchtermans, 2009; Tirri & Husu, 2002). 
Deze aandacht past in een trend: de afgelopen vijftien jaar is 
relatief veel aandacht voor de morele aspecten van het leraar-
schap. 
Dit vooral als tegenreactie op een onderwijsmodel waarin onderwijs lange tijd werd opge-
vat als studenten vooraf bepaalde opbrengsten laten bereiken, vaak gemeten in termen 
van examenresultaten op bepaalde 'kernvakken' (Biesta & Miedema, 2002). Voor de leraar 
betekent dit volgens Kelchtermans en Hamilton (2004, p. 785) een verschuiving van een 
"knowing how to" perspectief naar een "being some-one who" perspectief. Aandacht voor 
wie de leraar is en wil zijn, maakt de leraar kwetsbaar en roept morele vragen op. 

Er is een 
verschuiving 

van een ‘knowing 
how to’ perspectief 

naar een ‘being 
some-one who’ 

perspectief.
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De Onderwijsraad pikte dit thema ook op in het rapport Leraar zijn (2013). Juist de 'persoon-
lijke professionaliteit' van de leerkracht, het handelen en de houding van de individuele 
leraar verdient volgens de raad meer aandacht.
In de volksmond is een dilemma een lastige keuze tussen twee onaangename zaken. 
Vandaar dat, met een aanstormende stier als metafoor, wel gesproken wordt van de twee 
'hoorns' van een dilemma: je kiest of de één of de ander, maar het gaat sowieso pijn doen. 
In onderwijsonderzoek van de afgelopen twintig jaar worden verschillende termen gebruikt. 
Nog vrij globale omschrijvingen zijn te vinden bij Tirri (1999), die de term 'moreel dilemma' 
gebruikt voor situaties waarin de routine onderbroken is en waarin leraren hebben na te 
denken. Colnerud (1997) gebruikt de term 'ethische conflicten' voor situaties waarin mensen 
het moeilijk vinden om te bepalen wat goed of slecht is om te doen. Specifieker is de 
omschrijving van Cuban (1992), die stelt dat bij een 'moreel dilemma' meerdere belangrijke 
waarden niet tegelijk gerealiseerd kunnen worden. Shapira-Lishchinsky (2011) spreekt over 
'kritische incidenten' als een leraar vanwege complexe factoren gedwongen is een beslissing 
te nemen die ingaat tegen wat hij zelf juist vindt.

Volgens deze auteurs hebben morele dilemma's dus betrekking op wat mensen 'juist', 
'goed' of 'belangrijk' vinden. Dat sluit aan bij het idee van filosoof Jurgen Habermas dat in 
het morele domein bepaalde normen, waarden, regels en deugden centraal staan (Kunne-
man, 1985). Die zijn volgens Habermas niet zo objectief als feiten, maar ook niet zo subjec-
tief als gevoelens. Het morele domein biedt daarmee een intersubjectief referentiekader 
over wat binnen een groep als goed leven en juist handelen geldt. Verschillende ethische 
theorieën hebben andere opvattingen over wat nu precies goed of juist is, net als daar in 
de (onderwijs/opleidings)praktijk uiteenlopende ideeën over bestaan. In onderzoek naar 
morele dilemma's van leraren passeert een grote diversiteit aan morele noties de revue, 
zoals zorg, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en waarachtigheid en commitment 
(Tirri, 1999), of commitment, kwetsbaarheid, integriteit, betrouwbaarheid en rechtvaardig-
heid (Kelchtermans, 2005, 2009). 
Een moreel dilemma vatten we op als een 'situatie waarin je (a) moet kiezen tussen (b) twee 
handelingen, die (c) beiden vanuit een morele waarde gerechtvaardigd kunnen  worden, 
maar (d) die niet tegelijk gerealiseerd kunnen worden. We kiezen dus voor een omschrij-
ving waarin juist de ervaring van 'botsende waarden' (Cuban, 1992) worden benadrukt.

Uit onderzoek van Shapira-Lishchinsky (2001) komt een aantal centrale morele dilemma's 
van leraren naar boven, te weten: (1) zorg voor anderen versus bepaalde formaliteiten 
(zoals schoolregels en standaarden); (2) recht doen aan individuele leerlingen versus stan-
daarden die voor iedereen gelden; (3) vertrouwelijkheid versus schoolregels; (4) loyaliteit 
aan collega's versus schoolregels (die bijv. leerlingen beschermen); en (5) de onderwijs-
verwachtingen van de familie versus die van de school. Dat leraren dit soort dilemma's 
ervaren heeft deels te maken met het soort werk dat ze doen (Colnerud, 1997). Neem 
bijvoorbeeld het feit dat leraren onderwijs geven in groepen. Daardoor komt altijd de vraag 
op hoe aandacht voor individuele leerlingen zich verhoudt tot aandacht voor de rest van de 
groep. Bovendien werken leraren met collega's samen in een school, en kan loyaliteit aan 
collega's soms het belang van leerlingen schaden. 
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De mate waarin leraren(opleiders) morele dilemma's ervaren hangt ook samen met hun 
morele competenties. Daarvan schetst Sanderse (2013) geen al te rooskleurig beeld. 
Volgens de Onderwijsraad (2011) deinzen leraren ervoor terug om waarden, normen en 
deugden expliciet te benoemen of te onderwijzen. Leraren voelen zich op het gebied van 
de moraal onzeker, en stellen zich daarom vaak terughoudend op. Onderzoek van Klaas-
sen (2002) maakte duidelijk dat leraren proberen morele discussies in de klas te vermijden 
en vooral op een non-verbale manier proberen een voorbeeld te zijn. Wanneer er zich 
morele conflicten voordoen, dan gebruiken leraren vaak de 'eigenhandige beslissing'-
strategie, waarbij ze op basis van eigen intuïtie een beslissing nemen zonder die verder 
te rechtvaardigen ten overstaan van de betrokkenen (Tirri, 1999).

Internationaal is het nodige onderzoek gedaan naar de morele dilemma's van lerarenoplei-
ders (Michie, 2003; Sutton, 2004; Zipin & Brennan, 2006), maar in Nederland is dat amper 
het geval. Daarom hebben we uitgezocht welke morele dilemma's lerarenopleiders, in ons 
geval werkplekbegeleiders, tegenkomen in hun interactie met studenten. Met het onder-
zoek worden de volgende drie onderzoeksvragen beantwoord: 1. Welke morele dilemma's 
komen werkplekbegeleiders tegen?; 2. Welke waarden spelen daarbij een rol spelen?; en 
3. Wat leren zij van een opdracht om deze waarden te beschrijven? 

Methode 

De context voor ons onderzoek is de basiscursus voor startende werkplekbegeleiders 
binnen de Academische Opleidingsschool Midden Brabant (AOS MB), waarin morele 
dilemma's die werkplekbegeleiders ervaren aan de orde komen. Een aantal werkplek-
begeleiders sloot de cursus af met de opdracht 'Morele kwesties van de werkplekbegelei-
der' (zie kader).
Werkplekbegeleiders doen mee aan deze cursus van vijf dagdelen om kennis te maken met 
de visie op opleiden in de school binnen de AOS MB en de instrumenten die hiervoor 
binnen de AOS MB worden ingezet. Daarnaast willen de werkplekbegeleiders vaardighe-
den ontwikkelen op het gebied van het begeleiden en coachen van aanstaande leraren. 
Ondanks dat deze cursus verplicht is voor docenten die werkplekbegeleider willen zijn 
binnen de AOS MB, tonen de evaluaties aan dat deelnemers de cursus als zinvol ervaren. 
Met name het functioneren binnen een opleidingsschool is voor veel werkplekbegeleiders 
nieuw als ook het praktisch werken met begeleidingsinstrumenten. 
In de cursus komen zes thema's aan de orde: (1) leren op de werkplek, (2) begeleiden en 
coachen op competentieontwikkeling, (3) observeren, (4) reflecteren, (5) feedback geven en 
ontvangen, en (6) opleiden en beoordelen binnen een opleidingsschool. In de cursus is ook 
aandacht voor het nadenken over de eigen praktijk als werkplekbegeleider en de morele 
kwesties die daarin naar voren komen. Hieraan wordt, vooral door middel van intervisie, 
aandacht besteed. 
In studiejaar 2015-2016 konden deelnemers voor het eerst een eindopdracht kiezen. 
De opdracht 'morele kwesties' was er daar één van. De open formulering van deze  
opdracht maakte het destijds voor de deelnemers moeilijk om de opdracht gericht uit
te voeren. De opdracht kreeg daarom in studiejaar 2016-2017 meer focus. Van Dartel 
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en Molewijk (2014) presenteren verschillende modellen om morele dilemma's te bespre-
ken. Het gekozen stappenplan is een samenvoeging van gemeenschappelijke aspecten 
uit die beschreven modellen. Daarnaast vond er nu tijdens de cursus intervisie plaats die 
gericht was op het werken aan de opdracht. 

Van de 36 deelnemers die de cursus in 2016-2017 afrondden kozen 23 (64%) voor de 
morele dilemma-opdracht. Dit resulteerde in totaal 66 beschrijvingen van morele kwesties. 
Daarvan zijn er 21 in het aangeboden format beschreven en 45 op een andere manier. 
Deze laatste groep morele kwesties hebben we in de analyse buiten beschouwing gelaten, 
omdat het minder goed mogelijk was dit systematisch te verwerken. De overgebleven 21 
kwesties zijn van acht deelnemende werkplekbegeleiders, waarvan zes deelnemers inder-
daad drie kwesties beschreven hebben, één deelnemer twee en één deelnemer slechts één.
We keken in de opdrachten naar welke botsende waarden er in de beschrijving van de 
werkplekbegeleiders naar voren komen. De drie auteurs van dit artikel lazen de 21 
opdrachten en één auteur identificeerde vanuit zijn expertise op het gebied van beroeps-
ethiek voor elke opdracht twee centrale waarden. In opdrachten waar meer waarden 
naar voren kwamen, hebben we gezamenlijk bepaald welke twee waarden het meest van 
belang waren. Die zijn vervolgens door de drie auteurs nauwgezet bekeken en verschillen 
zijn besproken tot consensus werd bereikt. Dit leverde een lijst met 48 unieke waarden op. 

Om zicht te krijgen op de vraag welke waarden het meest voorkomen, zijn de gevonden 
waarden in acht categorieën ondergebracht door één van de auteurs. Ook deze indeling 
is besproken met de andere auteurs en op basis daarvan bijgesteld. 

Opdracht 'Morele kwesties van de werkplekbegeleider'

Kenmerken van een morele kwestie
We spreken van een morele kwestie als de werkplekbegeleider zich in een situatie 
bevindt waarin hij voor een keuze staat uit twee handelingen. Hierbij vraagt de werkplek-
begeleider zich af wat moreel juist is om te doen, waarbij de handelingsalternatieven 
beide gemotiveerd kunnen worden vanuit een bepaalde waarde of norm. Er moet een 
keuze worden gemaakt. De handelingen kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd. 
Omdat de keuze ten koste gaat van het alternatief is er altijd sprake van 'morele schade'.

Stappen om de morele kwesties te beschrijven en de keuze te beargumenteren:
• .Presenteer de morele kwestie (aan de hand van de concrete casus).
• Beschrijf de alternatieve handelswijzen. Welke mogelijkheden ziet de 

werkplekbegeleider?
• .Benoem per handelswijze de waarden en normen die vóór spreken en benoem de 

keerzijde van de handeling. Neem hierin de perspectieven mee van de verschillende 
betrokkenen in de casus.

• Ga na, mogelijk in overleg met anderen of er nog meer handelingsalternatieven zijn.
• Maak een afweging en beargumenteer die. Waarom maak je uiteindelijk deze keuze.

Maak tot slot duidelijk wat je over jezelf te weten bent gekomen door het beschrijven 
van de morele kwesties.

Je kunt gebruik maken van het format op de volgende bladzijde (optioneel).
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Daarnaast keken we naar de leeropbrengsten die de werkplekbegeleiders bij de opdracht 
formuleerden. Om deze opbrengsten in kaart te brengen, startten we met het onderscheid 
tussen kennis, vaardigheden en houdingen. Op basis van eerder (ongepubliceerd) lecto-
raatsonderzoek naar leeropbrengsten van logboeken van lerarenopleiders binnen een 
kenniskring, verwachten we dat een specifiekere indeling beter recht zou doen aan de 
gevonden opbrengsten, namelijk: inzicht, zelfkennis, houding, gedrag en gevoel. De leer-
opbrengsten zijn met deze categorieën apart gelabeld door twee van de auteurs. Uit een 
vergelijking bleek dat aan 60% van de fragmenten eenzelfde label was toegekend. Na 
grondig overleg over de andere fragmenten is ook daar consensus bereikt.

Resultaten 

De opdracht

De werkplekbegeleiders hebben ongeveer één A4 gebruikt voor het uitwerken van één 
'morele kwestie'. Hieruit blijkt dat het beschrijven van de kwesties de respondenten 
goed afging, evenals het aangeven van de leeropbrengsten. Het identificeren van de 
waarden die daarbij een rol spelen bleek een stuk lastiger. Ze benoemden wel goed 
handelswijzen, maar de waarden en normen die aan elke handelswijze ten grondslag 
lagen werden lang niet altijd expliciet genoemd. Dat heeft bij de analyse veel interpre-
tatie van en overleg tussen de auteurs gevraagd.

De waarden in de kwesties

In de opdrachten kwam een grote diversiteit aan situaties naar voren, maar uit alle 
situaties wordt wel duidelijk dat de werkplekbegeleider zichzelf een vraag stelt hoe te 
handelen. Zoals: ‘Moet ik ingrijpen of juist niet?' als een werkplekbegeleider ziet dat 
een student moeite heeft de orde te handhaven, of: 'Hoe kan ik een lastig punt met de 
student bespreken?' als de werkplekbegeleider het niet eens is met de kledingkeuze van 
de aanstaande leraar.

In de 21 opdrachten identificeerden we in totaal 48 waarden. In dertien van de opdrach-
ten stonden daadwerkelijk twee waarden centraal, waardoor er sprake was van een klas-
siek dilemma. Bijvoorbeeld dat de werkplekbegeleiders enerzijds de zelfstandigheid van 
de student wil bevorderen, maar dat anderzijds niet ten koste wil laten gaan van het 
welzijn van leerlingen. Bij zes opdrachten waren er drie waarden in het geding. Een voor-
beeld is een situatie waarin de werkplekbegeleiders vindt dat een student ongepaste 
kleding draagt, en een afweging maakt tussen de authenticiteit van de student en het 
welzijn van de leerlingen, maar dat daarnaast ook de verstandhouding tussen de 
student en de werkplekbegeleiders meespeelt.
Van de 48 waarden kwamen sommige vaker voor in de opdrachten dan anderen. 
Een aantal waarden kwamen letterlijk vaker terug (bijv. 'welzijn' en 'eerlijkheid'), soms 
lag de betekenis van verschillende waarden dicht bij elkaar (bijv. 'ruimte' en 'vrijheid').

We hebben de 48 waarden teruggebracht tot acht categorieën van waarden. Hieronder 
de acht categorieën in aflopende volgorde van hoe vaak ze voorkomen, met daarbij een 
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paar voorbeelden van de waarden die we aan de beschrijvingen van de werkplek-
begeleiders hebben toegekend: 

1 de 'vrijheid' van de student: zelfstandigheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, 
eigen initiatief, ruimte geven (n=11).

2 het 'welzijn' van leerlingen: sfeer, (on)rust, veiligheid, waarheid van de instructie
(n=10).

3 het 'gezag' van de student: geloofwaardigheid, gezichtsverlies, imago (n=7).
4 de 'eerlijkheid' van de werkplekbegeleider: rechtvaardigheid, duidelijkheid, 

waarheid over niveau van de student (n=6).
5 het 'welzijn' van de student: geluk, authenticiteit, privacy, (on)zekerheid (n=4).
6 het 'eigenbelang' van de werplekbegeleider: gemak, zelf iets leren, collegialiteit, 

eigenbelang (n=4).
7 de 'relatie' tussen student en werkplekbegeleider: verstandhouding, vriendelijkheid, 

volgzaamheid (n=4). 
8 de 'professionele houding' van de student: geschiktheid, 

collegialiteit, zelfreflectie (n=2).

Uit dit overzicht blijkt dat de werkplekbegeleiders vooral 
worstelen met de ruimte om de ontwikkeling van de student 
te faciliteren, met de zorg voor het welzijn van de leerlin-
gen, met de wijze waarop het gezag van de student als 
aankomend docent door de leerlingen gerespecteerd 
wordt en met de eigen eerlijkheid/oprechtheid. De waarden 
binnen deze eerste vier categorieën vormen samen 70% van 
alle waarden die in de beschrijvingen terugkomen. De afwegin-
gen die de werkplekbegeleider moest maken tussen waarden in de 
opleidingspraktijk, hebbenn dus doorgaans betrekking op deze vier. Ten tweede valt op 
dat de 'vrijheid' van de student voor werkplekbegeleiders vaker tot een botsing leidt dan 
het 'gezag' of het 'welzijn' van de student'. Ten derde blijkt dat de werkplekbegeleiders 
zich niet als neutrale grensrechters zien in conflicten die betrekking hebben op anderen, 
maar dat ze hun eigen rol ook ter discussie stellen. Hun eigen eerlijkheid, eigenbelang en 
de relatie die ze met de student hebben, staan ook op het spel. Ten vierde, blijkt dat het 
werkplekbegeleiders ten aanzien van de verschillende betrokkenen - inclusief zichzelf - 
om verschillende dingen te doen is. De werkplekbegeleiders bekommerden zich richting 
studenten primair om hun vrijheid, gezag en welzijn, richting leerlingen om hun welzijn, en 
bij zichzelf om hun eigen eerlijkheid en eigenbelang. Ten slotte is het noemenswaardig 
dat geen van de werkplekbegeleiders spontaan een waarde noemt die samenhing met 
de instituutsopleider en een mogelijk conflict dat uit het contact met de instituutsoplei-
der voortkwam.

We hebben vervolgens ook gekeken naar wat prevaleert in de keuzes van de werkplek-
begeleider: staat in die keuze het belang van de leerlingen of het belang van de student 
voorop? Daarbij blijkt dat er sprake is van een tweedeling. Ten eerste zijn er veertien 
casussen waarbij de werkplekbegeleider een afweging maakt tussen het belang van 

Het meest 
voorkomende 

dilemma is vrijheid
van de student

 versus welzijn van 
de leerlingen.
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de leerlingen en het belang van de student. Elf keer pakte de keuze uit voor het belang 
van de student, bijvoorbeeld omdat de student door het maken van fouten en krijgen 
van vrijheid zich kon ontwikkelen als leraar. Drie keer gaf het belang van de leerling de 
doorslag, bijvoorbeeld als een student iets verkeerd uitlegde en de werkplekbegeleider 
besloot om in te grijpen. Ten tweede zijn er zeven casussen waarbij de werkplekbegelei-
der zijn eigenbelang afweegt tegen het belang van de student. Zes keer koos de werk-
plekbegeleider voor het belang van de student: de werkplekbegeleider vond het bij-
voorbeeld voor de professionele ontwikkeling van de student van belang dat die student 
iets met gegeven feedback deed, meer initiatief nam of meer contact legde met collega's. 
Maar de studenten waren daar niet zomaar toe geneigd. Een keer koos de werkplek-
begeleider voor zijn of haar eigenbelang, vanuit gemakzucht. Hieruit blijkt dat werkplek-
begeleiders bij botsende waarden in 17 van de 21 gevallen voor de student kozen.

Botsingen tussen waarden

In totaal kwamen er in de 21 beschrijvingen 27 botsingen tussen twee waarden voor. 
Toen we die dilemma's op een rijtje zetten bleken er 15 verschillende types dilemma's
te zijn. Daarvan springen er drie in het oog omdat ze relatief het meest voorkomen. 

Het meest voorkomende type dilemma is het dilemma tussen de vrijheid van de student 
versus het welzijn van de leerlingen. Hieronder volgen twee voorbeelden dit type. 

(A10) Mijn stagiaire had een les voorbereid waarin ze een drukke klas in groepen 
van vier wilde laten samenwerken. Het onderwerp was het regelmatig werkwoord. 
De groepen moesten eerst aan elkaar uitleggen hoe het moest en vervolgens dien-
den ze opdrachten te maken. Verder had ze niets voorbereid. Voor mij was het leer-
rendement te laag en ik zag gevaren omdat de groep zich er niet zo goed voor leent, 
als ook het gekozen onderwerp. Wat als er groepjes klaar zijn? Wat als het niet het 
gewenste resultaat oplevert? Wat als je geen orde kunt houden?

(A20) Stagiaire geeft les aan een drukke klas, vooraf bespreken we enkele onderwer-
pen hoe we bepaalde leerlingen actief kunnen betrekken bij de les. Welke randvoor-
waarden hier voor nodig zijn. Vervolgens start ze de les en 'vergeet' door het voor 
de klas staan de randvoorwaarden die vooraf besproken zijn. Hierdoor krijgen de 
drukke leerlingen de ruimte om verschillende lessituaties te verstoren. Tijdens de les 
grijpt ze niet voldoende in, waardoor andere leerlingen (buiten de drukke leerlin-
gen) ook minder geconcentreerd de les volgen.

Bij het tweede type dilemma staat het welzijn van de student volgens de werkplek-
begeleider op gespannen voet met de vrijheid van de student. Uit het voorbeeld van 
dit dilemma hieronder blijkt dat volgens de werkplekbegeleider ten aanzien van de 
kledingkeuze enerzijds de vrijheid van de student op het spel staat, en anderzijds 
haar welzijn, vanwege de meningen die de leerlingen daarover hebben. 

(A14) De stagiaire draagt kleding die niet gepast zou zijn voor de rol van docent 
(bijvoorbeeld pet, korte broek/rok, decolleté etc.). Leerlingen maken hier opmerkin-
gen over. Op welke manier maak je dit bij de Collega in Opleiding (CIO) bespreek-
baar als werkplekbegeleider?
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En hieronder volgt een voorbeeld van het derde type dilemma waarin de werkplek-
begeleider in de opdracht duidelijk maakt dat hij het welzijn van de leerlingen niet wil 
schaden (door hen foute informatie te laten krijgen), maar het gezag van de student in 
de ogen van de leerlingen ook niet wil ondermijnen door in te grijpen. 

(A7) Mijn stagiaire was een les aan het geven over het berekenen van inhoud van 
ruimtefiguren. Er kwamen een aantal formules op het bord waaronder de formule 
voor het berekenen van een prisma. De formule voor het berekenen van de inhoud 
van een prisma = oppervlakte grondvlak x hoogte. En het grondvlak kan verschil-
lende vormen hebben. De stagiaire vertelde dat het grondvlak altijd een driehoek is 
en dat je de formule voor oppervlakte driehoek moet gebruiken. Dit klopt niet. Het 
klopt alleen als het grondvlak echt een driehoek is. Oftewel de stagiaire legt iets uit 
wat niet klopt. Grijp je als werkplekbegeleider in op dit moment?

De leeropbrengsten voor de werkplekbegeleiders. 

Nadat de werkplekbegeleiders per morele kwestie meerdere handelingsopties beschre-
ven, per optie waarden en normen benoemden, tot een keuze kwamen, en die beargu-
menteerden, nodigde de opdracht hen uit op te schrijven wat ze over zichzelf te weten 
waren gekomen door het beschrijven van de morele kwesties. De acht werkplekbegelei-
ders beschreven in totaal 38 leeropbrengsten: vijftien hadden betrekking op het vergro-
ten van inzicht, tien op het vergroten van zelfkennis, zeven over gedrag, drie over gevoel 
en twee over houding. Hieronder worden volgen enkele voorbeelden van zulke opbreng-
sten. 

Een voorbeeld van een inzicht dat een werkplekbegeleiders opdeed was "In deze situatie 
heb ik gezien dat daardoor de ontwikkeling van mijn stagiair wel op gang kwam." (A4). 
Een ander schreef: "Ik ben erachter gekomen dat 'hardleerse' studenten niet alleen verbaal 
een spiegel voorgehouden kunnen worden maar ook door de praktijk”  (A10). 
Een derde had het volgende inzicht: "Studenten hoeven niet meteen een hele les te geven en 
mogen ook rustig wennen aan de situatie” (A19). 

Ook zelfkennis werd regelmatig als opbrengst van de opdracht genoemd. Een werk-
plekbegeleider schreef bijvoorbeeld: "Ik ben over mezelf te weten gekomen dat ik een mens 
ben die oordeelt naar eer en geweten. Ik zal altijd proberen iemand het voordeel van de twijfel 
te geven" (A17). En een ander meldde: "Ik ben over mezelf te weten gekomen dat niet alles 
meteen goed hoeft te gaan en te zijn” (A19). 

Een voorbeeld van eigen gedrag dat werkplekbegeleiders naar aanleiding van de 
opdracht zouden willen veranderen is: "Uit deze kwestie heb ik geleerd dat ik niet alleen 
de stagiair moet begeleiden in het traject, maar ook echt moet adviseren en assisteren" (A5). 
En ten slotte een voorbeeld van een houding die ze op het spoor kwamen: "Voorkauwen 
en problemen oplossen tussen studenten doe ik niet” (A12).

Gegeven de vraagstelling was het niet opmerkelijk dat 'inzicht' en 'zelfkennis' de meest 
voorkomende categorieën waren. De werkplekbegeleiders was immers gevraagd 'wat 
ze over zichzelf te weten waren gekomen'. Wat daarentegen wel opmerkelijk was, is dat 
de werkplekbegeleiders per persoon zo'n zes dingen benoemden die ze van de opdracht 
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'Morele kwesties van de werkplekbegeleider' hadden opgestoken. Omdat (bijna) ieder-
een drie casussen aanleverde, zijn dat twee opbrengsten per casus. We kunnen voor-
zichtig de conclusie trekken dat de opdracht redelijk succesvol was, in de zin dat het de 
werkplekbegeleiders behoorlijk over zichzelf aan het denken heeft gezet. Dat viel op, 
juist omdat in een eerdere editie van de training voor werkplekbegeleiders (jaargang 
2015-2016) de opdracht nog te weinig focus had en de deelnemers moeite hadden de 
opdracht gericht uit te voeren. 

Conclusies en aanwijzingen voor de praktijk

In dit artikel hebben we een afrondende opdracht uit een basiscursus voor werkplek-
begeleiders gebruikt om te onderzoeken wanneer werkplekbegeleiders morele dilemma's 
ervaren in hun interactie met studenten; welke waarden er in die dilemma's voor hen 
op het spel staan; en wat ze geleerd hebben van een stappenplan om op deze morele 
dilemma's te reflecteren. We zetten eerst de belangrijkste bevindingen op een rij, waarna 
we de implicaties voor de training van werkplekbegeleiders bespreken. 

De opdracht leverde een grote diversiteit van situaties, handelingsopties en waarden op, 
waarbij een viertal waarden het vaakst voorkwamen: de 'vrijheid' van de student, het 
'welzijn' van leerlingen, de 'eerlijkheid' van de werkplekbegeleider en het 'gezag' van de 
student. Het meest voorkomende dilemma vond plaats tussen vrijheid bieden aan de 
student enerzijds en het welzijn van de leerlingen in de gaten houden anderzijds. Het leer-
proces van de student gaat soms gepaard met het maken van fouten of het nog niet weten 
hoe te handelen in bepaalde kritische situaties en dat heeft gevolgen voor het welzijn van 
de leerlingen. De werkplekbegeleider moet in dat soort situaties afwegen wat op dat 
moment het zwaarste weegt. Dat brengt hem soms in een lastig parket. Ook vonden de 
werkplekbegeleiders het lastig om het welzijn en de vrijheid van de student tegen elkaar af 
te wegen, en stond het bevorderen van het welzijn van de leerlingen soms op gespannen 
voet met het hoog houden van de reputatie of het imago van de student. Uit de bekeken 
casussen komt naar voren dat de werkplekbegeleiders in de meeste gevallen kiezen voor 
het belang van de student.
Hierbij moet overigens wel de kanttekening worden geplaatst dat het nog de vraag is of dit 
de dilemma's zijn die de werkplekbegeleiders het meeste bezighoudt. De vraag naar wat 
de grootste puzzel is voor werkplekbegeleiders en of dat morele puzzels zijn, zijn interes-
sante vragen voor een vervolgonderzoek.

Dit onderzoek laat zien dat, in vergelijking met eerder onderzoek naar de morele dilemma's 
van leraren (Colnerud, 1997; Shapira-Lishchinsky, 2001), het werk van werkplekbegeleiders 
een eigen aard heeft en eigen morele dilemma's met zich meebrengt. Werkplekbegeleiders 
hebben een betrokkenheid bij de leerlingen in hun school én bij de leraar in opleiding, 
mogelijk hun toekomstige collega. Ze geven veel om het imago, welzijn en de ontwikkeling 
van de student, maar willen ook de leerling niet uit oog verliezen. Daarnaast viel ons op dat 
de opdracht om een moreel dilemma te beschrijven populair was, dat er spontaan veel 
casuïstiek naar boven kwam en dat de reflectieopdracht de werkplekbegeleiders nieuwe 
inzichten en zelfkennis opleverde. Tegelijk constateerden we dat het werkplekbegeleiders 
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lang niet altijd lukte om onderliggende waarden expliciet te benoemen. Daaruit leiden 
we af dat de werkplekbegeleiders, ondanks het stappenplan, nog niet goed de specifieke 
morele dimensie van de handelingsopties wisten te vatten. Dit bevestigt eerder onderzoek 
(Tirri, 1999; Klaassen, 2002), waaruit naar voren kwam dat leraren vaak handelen op basis 
van eigen overtuiging, zonder keuzes verder moreel te rechtvaardigen.

Juist daarom denken we dat ten eerste het bespreken van morele dilemma's als intervisie-
model tijdens de cursus een waardevolle aanpak is en voorziet in een behoefte. Er is de 
afgelopen veertig jaar in de Kohlbergiaanse traditie veel onderzoek gedaan naar hoe dialo-
gen over dilemma's de kwaliteit van moreel redeneren kan vergroten (zie bijv. Blatt & Kohl-
berg, 1975). Uit een literatuurstudie naar het Nederlandse voortgezet onderwijs blijkt dat 
(Socratische) dialoog vaak wordt genoemd als strategie om de morele ontwikkeling van 

leerlingen te stimuleren (Schuitema, Ten Dam, & Veugelers, 2008). 
Naar de resultaten van Socratische dialoog in Nederlandse lera-

renopleiding is nog amper empirisch onderzoek gedaan (een 
uitzondering is Knezic, Wubbels, Elbers, & Hajer, 2013). Ten 

tweede vraagt dit wel enige voorkennis van wat waarden 
zijn en hoe je ze herkent. Binnen de opzet van de cursus is 

het daarom van belang dat werkplekbegeleiders hierop 
structureler voorbereid worden, voorafgaand aan én tijdens 

de intervisie over morele dilemma's. We wijzen graag op 
enkele bestaande methodes die lerarenopleiders kunnen gebrui-

ken om verder in gesprek te gaan over de waarden die aan hun hande-
len ten grondslag liggen (Van Dartel & Molewijk, 2014; Sanderse & Kole, 2018). Ten derde 
kan het meegeven van meer ethische kaders tijdens de cursus in de vorm van kennis over 
bijvoorbeeld deugdenethiek bevorderend zijn.. 

Door ons onderzoek zijn we nieuwsgierig geworden naar de strategieën die werkplek-
begeleiders al gebruiken om in hun school om te gaan met morele dilemma's. Als we 
daar een vollediger beeld van hebben, kunnen we nog beter bepalen wat niet alleen in 
een cursus maar ook in de dagelijkse begeleidingspraktijk in de scholen kan helpen de 
morele competenties van lerarenopleiders te versterken. 
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FEEDBACK IN EEN PROFESSIONELE 
LEERGEMEENSCHAP
Een onderzoek naar het versterken van de onderzoekende houding van 
beginnende docenten

Micha Ummels, Sg Groenewoud Nijmegen & Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht 
Helma Oolbekkkink, Hs Arnhem en Nijmegen & Radboud docentenacademie Nijmegen
Paulien Meijer, Radboud docentenacademie Nijmegen

Omdat er voor beginnende docenten op school vaak beperkte mogelijkheden zijn om hun 
onderzoekende houding (verder) te ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van hun lessen 
te verbeteren, hebben we een professionele leergemeenschap (PLG) opgezet. In deze PLG 
deden beginnende docenten van twee vo-scholen onderzoek naar hun eigen lespraktijk 
door onderwijsleeractiviteiten te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. Tijdens bijeen-
komsten kregen zij feedback op het ontwerp en de evaluatie van hun onderwijsleeractivi-
teit. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen op welke manier feedback de 
onderzoekende houding van docenten kan versterken. Data zijn verzameld door in PLG-
bijeenkomsten audio-opnamen te maken van gesprekken die gevoerd werden volgens een 
gespreksprotocol gericht op het geven en ontvangen van feedback en door een vijftal 
docenten meerdere malen te interviewen. De resultaten laten zien welke typen feedback 
nuttig werden gevonden en hoe dit al dan niet leidde tot handelingen die kenmerkend 
zijn voor een onderzoekende houding. Het onderzoek liet zien dat er naar aanleiding van 
de feedback regelmatig nieuwe handelingen werden ondernomen die duidden op een 
ontwikkeling van de onderzoekende houding. In de discussie gaan we in op de condities 
om de feedback in een PLG zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Inleiding

Op lerarenopleidingen wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de onder-
zoekende houding. Zo worden studenten uitgedaagd om te reflecteren op hun eigen peda-
gogisch-didactisch handelen of om gericht op zoek te gaan naar kennisbronnen. Startende 
docenten komen hier op school in de eerste jaren van hun carriere vaak niet meer uit zich-
zelf aan toe tenzij ze in een inductieprogramma hierin expliciet worden ondersteund 
(Ingersoll en Strong, 2011). Uit recent onderzoek blijkt dat een professionele leergemeen-
schap waarin docenten actief samenwerken aan oplossingen voor praktijkproblemen, veel 
potentie heeft voor de verbetering van de kwaliteit van het lesgeven van de betrokken 
docenten (Vescio, Ross, & Adams, 2008). Het volgens een onderzoekscyclus systematisch 
doorlopen van stappen waarop wordt gereflecteerd blijkt een adequate manier om docen-
ten meer inzicht te geven in hun eigen pedagogisch-didactisch handelen in relatie tot het 
oplossen van hun praktijkproblemen. Doordat docenten leren uitleggen wat ze in de klas 
doen en leren zich te verantwoorden waarom ze dit op een bepaalde manier doen, kunnen 

Onderzoeksartikel
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zij hun eigen onderwijs verbeteren. Het is de verwachting dat de onderzoekende houding  
van docenten wordt versterkt door hen met elkaar op zo'n manier onderzoekend te laten 
handelen (van der Steen & Peters, 2014). 

Eén van de kenmerken die een PLG succesvol maken is de 'reflective dialogue' (Bolam 
et al., 2005, p. 8). Om deze reflectie optimaal te laten plaatsvinden is een vereiste dat 
de gesprekken voldoende diepgang hebben, bijvoorbeeld doordat er wordt ingegaan 
op persoonlijke en vaak impliciete opvattingen over onderwijzen en leren of doordat er 
geredeneerd wordt vanuit leermoeilijkheden die docenten zelf erva-
ren (Bolam et al., 2005). Het blijkt echter dat gesprekken tussen 
docenten waarbij ze feedback geven op elkaars onderwijs-
praktijk als 'critical friends', niet vanzelfsprekend zijn en 
slechts sporadisch voorkomen (Borko, 2004).

Om meer diepgang in deze gesprekken te krijgen is het dus 
van belang dat er expliciet aandacht wordt besteed aan het 
vormgeven van deze gesprekken, voornamelijk aan het geven 
en ontvangen van feedback. Een manier om docenten op een 
gestructureerde en veilige wijze elkaar feedback te laten geven is 
door het volgen van een gespreksprotocol (van Kemenade-
De Pooter & Wouters-Van Tilburg, 2015). De doelstelling van dit onderzoek is dan ook 
om in beeld te brengen hoe met behulp van zo'n gespreksprotocol feedback in een 
PLG zo optimaal mogelijk vormgegeven kan worden. De centrale onderzoeksvraag is: 
Op welke manier kan het geven en ontvangen van feedback in PLG-gesprekken leiden 
tot een versterking van de onderzoekende houding van beginnende docenten? 
Om deze vraag te beantwoorden hebben we een gespreksprotocol voor het geven en 
ontvangen van (peer) feedback uitgewerkt en gehanteerd tijdens de PLG-bijeenkomsten. 
Vervolgens zijn we nagegaan hoe de nuttig gevonden feedback getypeerd kan worden en 
tot welke handelingen die kenmerkend zijn voor een onderzoekende houding deze heeft 
geleid. In het theoretisch kader gaan we in op voor dit onderzoek relevante aspecten van 
een onderzoekende houding en van feedback.

Theoretisch kader

Een onderzoekende houding

Een onderzoekende houding wordt vaak beschouwd als een open, kritische en nieuws-
gierige houding die gericht is op het willen weten en begrijpen (Bruggink & Harinck, 
2012). Door het plaatsen van vraagtekens bij het vanzelfsprekende kan een kritische kijk 
op het eigen professionele handelen ontstaan waardoor er distantie kan worden geno-
men van de dagelijkse praktijk en routines kunnen worden doorbroken (Leeman & 
Wardekker, 2010). Zo'n onderzoekende houding biedt docenten de mogelijkheid om zich 
voortdurend te verbeteren en levenlang te leren.

De ontwikkeling van een onderzoekende houding staat in constante wisselwerking met 
het aanleren en inzetten van onderzoeksvaardigheden. Zonder nieuwsgierigheid of een

Als 'critical 
friend' feedback
geven op elkaars 
onderwijspraktijk 
 is zeker niet  van-

zelfsprekend.
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kritische houding is het niet mogelijk om zelf onderzoek te doen en juist door het doen 
van onderzoek wordt deze onderzoekende houding (verder) aangewakkerd. Hiermee 
sluiten we aan bij het onderscheid dat Cochran-Smith en Lytle (2009) maken tussen 
'inquiry as a project' en 'inquiry as a stance'. Dit betekent dat als docenten actief in een 
project worden gestimuleerd om een houding te ontwikkelen van waaruit ze onderzoe-
kend willen handelen, en ze daarbij ook leren hoe ze onderzoekend kunnen handelen, 
ze uiteindelijk steeds meer als vanzelfsprekend een onderzoekende houding zullen gaan 
vertonen in hun dagelijkse onderwijspraktijk.

Een interessant perspectief op de onderzoekende houding komt voort uit het recente 
onderzoek van Meijer (2017). Op basis van gedragingen die kenmerkend zijn voor een 
onderzoekende houding heeft zij twee losstaande dimensies getypeerd: een interne 
en een extern gerichte dimensie. Bij de interne dimensie gaat het om het vermogen 
om tot nieuwe professionele inzichten en gedrag te komen door reflectie, terwijl het bij 
de externe, op kennisverwerving gerichte, dimensie draait om het actief vergroten van 
professionele kennis door op zoek te gaan naar kennis van anderen. Van een optimaal 
ontwikkelde onderzoekende houding kan pas gesproken worden als gedragingen van 
beide dimensies onderdeel uitmaken van het repertoire van een docent. In de volgende 
paragraaf gaan we in op de rol van feedback bij de ontwikkeling van deze onderzoe-
kende houding. 

Het geven en ontvangen van feedback

Reflectieve gesprekken zijn erop gericht iemands opgedane ervaringen (gezamenlijk) te 
doorgronden en te duiden zodat perspectieven kunnen veranderen en de toekomstige 
praktijk verbetert. De kwaliteit van reflectieve gesprekken neemt toe als deze gestructu-
reerd verlopen. Hierdoor onstaat er ruimte om zorgvuldig naar elkaar te luisteren, elkaar 
op een veilige manier kritische vragen te (laten) stellen en elkaar adviezen te geven 
(Little, Gearhart, Curry, & Kafka, 2003). Het stellen van vragen en het geven van adviezen 
zijn vormen van feedback. Volgens Hattie en Timperley (2007) kan er onderscheid 
gemaakt in drie typen feedback: gericht op het uiteindelijke leerdoel (feedup), gericht 
op de stappen die ondernomen kunnen worden in de richting van dat leerdoel (feed-
forward) en gericht op waar de docent nu staat op weg naar dat leerdoel (feedback). 
In dit onderzoek komen voornamelijk de laatste twee typen feedback aan de orde: 
feedforward en feedback. We gaan in op twee voor dit onderzoek relevante aspecten 
van feedback. 
Het eerste relevant aspect is het niveau van feedback. Hattie en Timperley (2007) onder-
scheiden feedback op het niveau van het product, het proces, de zelfregulatie en het 
minst effectieve niveau, waar we niet verder op ingaan, de persoon. Feedback gericht op 
het productniveau blijkt vooral nuttig te zijn als deze ingaat op verkeerde interpretaties 
en niet op ontbrekende kennis. Feedback gericht op het procesniveau zou vooral 
moeten gaan over manieren (of strategieën) om tot een optimaler product te komen. 
Feedback gericht op het niveau van zelfregulatie is effectief als het gericht is op manie-
ren (of strategieën) om eigen handelingen te monitoren en te sturen. Bovendien kan 
hierdoor de overtuiging in eigen kunnen worden versterkt. 
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Het tweede aspect is de aard van de feedback. Deze kan oplossinggericht of meer 
probleemgericht van aard zijn (Jackson & McKergow, 2002). Bij oplossingsgerichte feed-
back worden vaak praktische, op concrete acties gerichte adviezen gegeven of vragen 
gesteld. Bij probleemgerichte feedback wordt vaak de kritische waarom-vraag gesteld, 
worden ideeën en aannames die voortkomen uit opvattingen in twijfel getrokken en 
worden oorzaken voor problemen verkend. Het komt echter maar zelden voor dat 
docenten (open) kritische vragen naar opvattingen aan elkaar stellen. Dit komt onder 
andere doordat in gesprekken problematische opvattingen niet worden herkend 
(Aanen-Zilvold, Bulterman-Bos, & De Heer-Booij, 2015). 

Onderzoeksmethode

Deelnemers

In totaal namen er tien docenten van twee scholen deel aan de PLG. De bijeenkomsten 
werden geleid door twee coaches die ervaring hadden met een vergelijkbaar PLG-traject 
en met het uitvoeren van ontwerponderzoek. Daarnaast waren er twee supervisor-
coaches (onder wie de eerste auteur), die samen met de twee coaches elke bijeenkomst 
voor- en nabespraken. Voor dit onderzoek hebben we vijf van de tien docenten gevolgd 
om diepgaand inzicht te krijgen in de wijze waarop bepaalde feedback in gesprekken 
kan bijdragen aan de onderzoekende houding. Deze vijf docenten waren allen tweede-
jaars docenten en om praktische redenen afkomstig van één van beide scholen. Ze 
konden meermaals tussen de bijeenkomsten worden geinterviewd. 

Opzet PLG-traject

Er is een PLG-traject opgezet waarin docenten ontwerponderzoek uitvoeren en op 
cyclische wijze onderwijsleeractiviteiten (OLA's) ontwerpen, zelf uitvoeren en evalueren. 
Een OLA wordt gezien als een leseenheid die bestaat uit een introductie, een leeractivi-
teit waarin vaak een activerende werkvorm is opgenomen, en een reflectiemoment. In 
Figuur 1 is de ontwerponderzoekscyclus weergegeven die tijdens het traject tweemaal is 
doorlopen. Op basis van de eerste cyclus vond er in de tweede cyclus een herorientatie 
plaats op de gekozen OLA en werd het ontwerp van de OLA en het bijgehorende onder-
zoeksscenario aangepast of verfijnd. Totaal vonden er tien bijeenkomsten plaats in een 
periode van acht maanden.

Om de deelnemende docenten optimaal te laten samenwerken was het van belang dat 
de stappen uit de cyclus min of meer gelijktijdig werden doorlopen. Elke bijeenkomst 
bestond uit aanbodgerichte en interactieve momenten. Tijdens de aanbodgerichte 
momenten werden er theoretische achtergronden, instrumenten en methodieken 
aangereikt om de docenten te ondersteunen bij het ontwerpen en evalueren van hun 
OLA. Tijdens de interactieve momenten vonden gesprekken plaats waarin ervaringen 
werden uitgewisseld en (peer) feedback werd gegeven. Om deze feedback richting te 
geven werd gebruik gemaakt van een format voor een onderzoeksscenario. Dit onder-
zoeksscenario kan gezien worden als een gedetailleerde lesopzet, waarin de beoogde 
handelingen van docent en leerlingen worden beschreven, welke leeropbrengsten 
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worden verwacht en op welke manier geevalueerd kan worden of en in hoeverre deze 
zijn behaald. 

Ontwerp en gebruik van een gespreksprotocol

Een manier om de kwaliteit van de gesprekken te verhogen is door gebruik te maken van 
een gespreksprotocol. Het volgen van een gespreksprotocol blijkt namelijk invloed te 
hebben op de dynamiek van conversaties tussen docenten waardoor dieper leren kan 
plaatsvinden (McDonald, Mohr, Dichter, & McDonald, 2013). Op basis van de fasen en 
activiteiten die onderscheiden worden in protocollen die gebruikt werden in andere 
professionele leergemeenschappen (o.a. Aanen-Zilvold et al., 2015) hebben we een 
gespreksprotocol opgesteld voor onze PLG. Het gesprekprotocol wordt gekenmerkt 
door zes fasen en is weergegeven in Tabel 1. 
Tijdens de bijeenkomsten werden de gesprekken gevoerd in subgroepen, elk bestaande 
uit twee tot vijf deelnemers en minimaal één begeleidende coach. De gesprekken duur-
den gemiddeld een half uur. Het (deels) ingevulde onderzoeksscenario werd vaak als 
startpunt genomen om een hulpvraag te helpen formuleren. De coach had als taak het 
proces en de tijd te bewaken en nam zelf ook (als expert) deel aan het gesprek.

Dataverzameling en data-analyse

De dataverzameling bestond uit audio-opnamen van de feedbackgesprekken die plaats-
vonden in de PLG. In totaal zijn van de vijf gevolgde docenten achttien gesprekken opge-
nomen die gemiddeld een halfuur duurden. Elk gesprek is getranscribeerd.

Figuur 1. Ontwerponderzoekscyclus.
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Naast audio-opnamen van de gesprekken hebben we interviews afgenomen met de vijf 
gevolgde docenten. Dit gebeurde telkens enkele weken nadat de gesprekken hadden 
plaatsgevonden. We hebben de docenten gevraagd of zij de voorgenomen handelingen, 
die zij zelf naar aanleiding van de ontvangen feedback hadden geformuleerd, ook 
hadden weten te realiseren. Ook hebben we hen gevraagd hoe ze door de feedack hun 
onderzoeksscenario hadden aangepast en welke nieuwe handelingen zij hadden onder-
nomen. Deze handelingen hebben we getypeerd als kenmerkend voor een interne of 
externe dimensie van een onderzoekende houding zoals beschreven in het theoretisch 
kader. Kenmerkend voor de interne dimensie zijn (mentale of fysieke) handelingen 
waarbij nieuwe inzichten worden verkregen door het nadenken over een lesontwerp, 
het beoordelen van praktijkervaringen en het bijstellen van het lesontwerp op basis van 
verzamelde data. Kenmerkend voor de externe dimensie zijn handelingen die gericht 
zijn op aanboren van kennis uit de sociale, culturele of materiele omgeving, zoals het 

Tabel 1   Gespreksprotocol

Fasen
(schatting van duur in 
minuten)

Activiteiten

0 Voorbereiding 
(2 min)

Alle docenten bedenken wat ze moeilijk vonden bij hun 
ontwerponderzoek. De nadruk ligt op de relatie tussen 
het ontwerp (en de uitvoering) van de OLA en de (ver-
wachte) leeropbrengsten. Er wordt één docent gekozen 
die (als eerste) centraal staat en zijn of haar probleem 
inbrengt. 

1 Benoemen van 
hulpvraag 
(5 min)

De inbrenger presenteert het eigen ontwerp en geeft aan: 
1. Wat het leerdoel is van de OLA;
2. Wat hij of zij hierin moeilijk vindt bij het ontwerpen 
    of evalueren;
3. Op welke punten feedback van de anderen gewenst is. 

2 Verheldering 
(5 min)

De overige docenten (en coach) stellen verhelderende, 
niet-suggestieve vragen

3 Complimenten en 
adviezen
(10 min)

Er wordt een rondje gemaakt waarbij iedere docent 
(en coach): 
1. Aangeeft wat in het ontwerp of de (voorgenomen) 
evaluatie de meeste indruk maakt/sterk is;
2. (minimaal) één toepasselijke tip of advies geeft.

4 Reflectie inbrenger  
(5 min)

De inbrenger noteert:
1. Welke feedback hij/zij iets mee kan;
2. Welke inzichten dit hem/haar heeft opgeleverd;
3. Wat de volgende concrete stap is;
4. Welke externe bron(nen) hij of zij hierbij wil gaan
    gebruiken. 
Dit wordt gedeeld met de andere docenten.

5 Reflectie deelnemers 
(5 min)

Er wordt een rondje gemaakt waarbij elke docent 
aangeeft wat hij of zij uit het gesprek meeneemt voor 
het eigen ontwerp van de OLA of evaluatie ervan. 
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zoeken van vakpublicaties of het consulteren van collega's. In totaal hebben we op 
deze manier achttien follow-up interviews met een gemiddelde duur van tien minuten 
afgenomen.

Voor de data-analyse volgden we de volgende stapsgewijze procedure. 
 Als eerste stap in de data-analyse hebben we de data in de transcripten van de bij-

eenkomsten en de interviews doorgelezen en geordend. We zijn op zoek gegaan naar 
het door de inbrenger ervaren probleem en de hulpvraag die hieruit voortkwam. 
Daarna zijn we nagegaan welke van de ontvangen feedbackuitspraken nuttig werden 
gevonden door de ontvanger. Dit kon worden afgeleid uit fase 4 van het gesprekspro-
tocol (zie Tabel 1). Dit waren er 35 in totaal. Vervolgens hebben we gekeken welke 
handelingen (zowel mentaal als fysiek) de deelnemers van plan waren te onderne-
men op basis van die feedbackuitspraken. Er werden door de vijf deelnemers in de 
achttien gesprekken die gevoerd waren tijdens de bijeenkomsten 38 handelingen 
voorgenomen. Uit de achttien follow-up interviews bleek dat daarvan 26 handelingen 
wel en 12 handelingen niet waren uitgevoerd. Daarnaast waren er totaal 16 nieuwe 
handelingen ondernomen.

 Als tweede stap ontwikkelden we op basis van de literatuur en de orientatie in de data 
een codeerschema bestaande uit vier hoofdcodes die verdeeld werden in meerdere 
subcodes. De eerste twee codes komen overeen met de twee aspecten van feedback 
die ook in het theoretisch kader zijn beschreven: niveau en aard van de feedback. 
Omdat tijdens het onderzoek naar voren kwam dat het ook relevant was om te kijken 
wie de feedbackgever was (coach of peer) en of de feedback wel of niet aansloot bij 
de hulpvraag van de inbrenger (indien die aanwezig was), hebben we deze twee 
aspecten meegenomen bij het coderen van de feedback. In Tabel 2 is voor elk van de 
vier aspecten weergegeven welke codes en subcodes we hebben toegekend aan de 
feedbackuitspraken in de transcripten van de gesprekken. 

 In de derde stap codeerden we de 35 nuttig gevonden feedbackuitspraken volgens 
dit codeerschema. Om de impact van de feedback op de onderzoekende houding te 
bepalen hebben we de 38 voorgenomen en de 42 gerealiseerde (mentale of fysieke) 
handelingen die kenmerkend zijn voor een onderzoekende houding geanalyseerd 
door na te gaan of ze aansluiten bij een interne of een externe dimensie van een 
onderzoekende houding. In Tabel 3 hebben we van beide dimensies een beschrijving 
en een voorbeeld gegeven. Verder zijn we nagegaan voor de handelingen die de deel-
nemers hebben gerealiseerd of ze direct voortkwamen uit de ontvangen feedback of 
dat het 'nieuwe' handelingen waren die de deelnemers op eigen initiatief hadden 
ondernomen. 

Om de validiteit te vergroten heeft een tweede onderzoeker een deel van de feedbackuit-
spraken, de voorgenomen en de gerealiseerde handelingen die kenmerkend waren voor 
een onderzoekende houding op vergelijkbare wijze geanalyseerd. Op het moment dat er 
verschillende codes werden toegekend hebben we hierover gediscussieerd om tot consen-
sus te komen (Miles & Huberman, 1994).



Tabel 2   Codeerschema voor de vier aspecten van feedback met voor iedere 
                 subcode een toelichting en een voorbeeld

Codes Subcodes Toelichting
Voorbeeld 

Niveau van
feedback

Product Gericht op het ontwerp van de OLA of het dataver-
zamelingsinstrument.
Je zou hier een extra stap in je OLA kunnen inbouwen. 

Proces Gericht op een strategie om het product aan te 
passen of te verbeteren. 
Misschien kun je een test-interview afnemen om te 
weten of je de goede vragen stelt. 

Zelfregulatie Gericht op het reguleren of monitoren van het eigen 
leerproces. 
Je zou eens kunnen nadenken wie of wat je nodig 
hebt om je OLA te verbeteren. 

Aard van 
feedback

Oplossingsgericht Dit zijn vaak concrete verbeteringsvoorstellen. 
Je zou leerlingen kunnen indelen in homogene nive-
augroepen om ze gelijkwaardiger met elkaar te laten 
samenwerken. 

Probleemgericht Aannames of ideeën over onderwijs worden in 
twijfel getrokken, vaak in de vorm van een vraag. 
Kun je uitleggen waarom je eigenlijk wilt differentieren 
op niveau in je klas?

Feedbackgever Coach -

Peer -

Aansluitend bij 
de hulpvraag

Wel De feedback wordt nuttig gevonden en sluit aan 
bij de eigen hulpvraag. 

Niet De feedback wordt nuttig gevonden maar sluit 
niet aan bij de eigen hulpvraag. 

Geen hulpvraag De feedbackontvanger formuleert geen eigen 
hulpvraag. 

N.v.t. De hulpvraag is niet relevant. 

Tabel 3   Codeerschema voor de twee dimensies van een onderzoekende 
                 houding met een toelichting en een voorbeeld. 

Codes Toelichting
Voorbeeld 

Intern Deelnemer geeft aan van plan te zijn na te gaan denken over het her-
ontwerp van de OLA of de evaluatie ervan (of heeft dit gerealiseerd).
“Ik ga bedenken welke rollen ik mijn leerlingen kan geven tijdens samenwer-
kingsmomenten in mijn OLA en hoe ik kan nagaan of ze zich hieraan houden.”

Extern Deelnemer geeft aan van plan te zijn externe bronnen aan te wenden 
of te zoeken (of heeft dit gerealiseerd). 
“Ik ben van plan om eerst literatuur te zoeken om meer te weten te komen 
over differentiatievormen en daarna ga ik dit met mijn collega bespreken.”
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Resultaten

Om inzicht te geven in de manier waarop feedbackuitspraken de onderzoekende houding 
van beginnende docenten kunnen versterken, laten we eerst zien hoe de feedbackuitspra-
ken die nuttig werden gevonden door de ontvangers kunnen worden getypeerd. Daarna 
wordt zichtbaar gemaakt tot welke voorgenomen, gerealiseerde en nieuwe handelingen 
die kenmerkend zijn voor een onderzoekende houding de nuttig gevonden feedback heeft 
geleid.

Typering van nuttig gevonden (peer) feedback

Voor alle nuttig gevonden feedbackuitspraken die werden genoemd tijdens de 18 
gesprekken tezamen hebben we geteld hoe vaak de codes die horen bij de vier 
aspecten van feedback (zie Tabel 2) voorkwamen. Deze getallen zijn weergegeven 
in Tabel 4. 
We bespreken per aspect de totalen en lichten dit toe met enkele voorbeelden.

Niveau van feedback
De feedback die nuttig werd gevonden is voor het grootste deel gericht op het proces 
(21 keer) of een combinatie van proces en product (9 keer). Slecht één keer werd feed-
back op het niveau van zelfregulatie nuttig gevonden. Dit betrof docent 4 die in bijeen-
komst 7 wilde weten hoe zij op drie momenten in de les kon meten of leerlingen deden 
wat was beoogd. De feedback die ze kreeg was: 'Het is van belang dat je bij het meten je 
bewust bent van je eigen rol in de klas: in de rol van docent wil je leerlingen ondersteu-
nen en in de rol van onderzoeker wil je meten of ze wel of niet werken.'

Aard van de feedback
De nuttig gevonden feedback blijkt in ongeveer tweederde van de gevallen (24 keer) 
oplossingsgericht van aard te zijn en in ongeveer eenderde van de gevallen (11 keer) 
probleemgericht van aard te zijn. De oplossingsgerichte feedback was vaak gericht 

Tabel 4    Overzichtstabel: typering van feedbackuitspraken. 
                 Van alle nuttig gevonden feedbackuitspraken is aangegeven hoe 
                 vaak de codes die horen bij de vier aspecten van feedback voorkwamen. 

Docent Aantallen 
gesprek-
ken waarin 
feedback is 
ontvangen

Aantallen 
nuttig 
gevonden 
feedback-
uitspraken 

Code 1
Niveau 
feedback

Code 2
Aard 
feedback

Code 3
Feedback-
gever

Code 4
Aanslui-
ting op 
hulp-
vraag

Totalen 18 35 Proces  (21)

Product (4), 

Proces & 
product (9)

Zelfregula-
tie (1)

Oplossings-
gericht (24),

Probleem-
gericht (11)

Coach (20)

Peer (13)

Samen (2)

Wel (20)

Niet (0)

Geen 
vraag (7)

n.v.t. (8)
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op de uitwerking van concrete producten of het proces ernaartoe zoals het herontwer-
pen van de OLA of manieren om data te verzamelen. De probleemgerichte feedback 
blijkt in acht gevallen afkomstig te zijn van één van de coaches en drie keer afkomstig 
van een peer. Deze feedback werd vaak gegeven in vraagvorm (7 keer) en voornamelijk 
op momenten dat een deelnemer in verwarring was en bijvoorbeeld het onderwerp niet 
goed genoeg had afgebakend. Zo kreeg deelnemer 2 in bijeenkomst 5 de volgende 
probleemgerichte feedback van een peer: 'Je noemt veel verschillende dingen die je wilt 
bereiken bij je leerlingen: motivatie, zelfvertrouwen en hen de stof beter laten begrijpen. 
Dat wil je doen door leerlingen te laten samenwerken en door het maken van homogene 
groepen. Waar wil je nu echt op gaan focussen?' 

Feedbackgever: coach of peer
De feedback van coaches blijkt ongeveer tweemaal zo vaak nuttig gevonden te worden 
als de feedback van peers, respectievelijk 20 en 13 keer. Tweemaal vullen een coach en 
een peer elkaar aan in hun feedback. De feedback van peers blijkt in 12 van de 13 geval-

len oplossinggericht van aard te zijn en meestal gericht op het ontwerp 
van het product of het proces ernaartoe. Verder valt op dat de 

coaches de feedback meestal geven gericht op het evalue-
ren van de OLA, zoals dataverzameling en data-analyse. 
Dit heeft mogelijk te maken met de grote expertise van 

de coaches op dit gebied. 

Aansluitend bij hulpvraag
De feedback die nuttig werd gevonden sloot in alle 

20 gevallen waarbij er een duidelijke hulpvraag werd 
geformuleerd aan bij die hulpvraag. Hieruit blijkt dat deel-

nemers in principe niets lijken te doen met feedback die niet 
gericht is op de hulpvraag, indien deze aanwezig is. Overigens kwam het ook voor dat 
een inbrenger aanvankelijk geen hulpvraag had maar dat die gaandeweg het gesprek 
helder werd. 

Voorgenomen en gerealiseerde handelingen kenmerkend voor een 

onderzoekende houding

In Tabel 5 staan de aantallen voorgenomen, gerealiseerde, nieuwe en niet uitgevoerde 
handelingen die kenmerkend zijn voor een onderzoekende houding. 
We bespreken enkele opvallende resultaten. Van de 38 voorgenomen handelingen 
blijken er 24 kenmerkend te zijn voor de interne en 14 voor de externe dimensie van de 
onderzoekende houding. Opvallend is dat iets meer dan de helft (8) van de handelingen 
die kenmerkend zijn voor de externe dimensie van de onderzoekende houding niet is 
uitgevoerd terwijl de de handelingen die kenmerkend zijn voor de interne dimensie 
grotendeels (20 van de 24) wel zijn gerealiseerd. Uit de follow-up interviews blijkt dat 
deelnemers voorgenomen handelingen soms simpelweg vergaten of dat ze op een 
gegeven moment niet meer relevant waren. Verder werden er totaal 16 nieuwe hande-
lingen ondernomen. Dit duidt erop dat door de feedback het onderzoekend handelen 
en de onderzoekende houding verder worden versterkt. 

Feedback 
wordt alleen als 
nuttig ervaren 
wanneer die

 aansluit bij de 
hulpvraag.    
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Conclusie en discussie

In dit artikel stond de vraag centraal: Op welke manier kan het geven en ontvangen van 
(peer) feedback in PLG-gesprekken leiden tot een versterking van de onderzoekende 
houding van beginnende docenten? Uit dit onderzoek blijkt dat (peer) feedback gericht 
op proces en product nuttig worden gevonden en dat die feedback vaak leidt tot handelin-
gen die kenmerkend zijn voor een interne en een externe dimensie van een onderzoe-
kende houding. In veel gevallen blijken de docenten in staat te zijn om deze voorgenomen 
handelingen ook te realiseren en ondernemen ze uit zichzelf nieuwe handelingen. Deze 
opeenvolging van handelingen, in gang gezet door de feedback, is een eerste aanwijzing 
dat de onderzoekende houding van deze docenten wordt versterkt. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat het in dit onderzoek een kleine groep docenten betreft. We bediscussieren 
de vier onderzochte aspecten van feedback om inzicht te geven in de condities waaronder 
de (peer) feedback zo optimaal mogelijk kan worden vormgegeven in een PLG. 

Gelet op het niveau van de feedback valt op dat de docenten vooral de feedback gericht
op het proces en/of product en vrijwel nooit op het niveau van zelfregulatie nuttig vonden. 
Dat feedback op dit niveau (in eerste instantie) minder zinvol wordt ervaren kan volgens 
Hattie en Timperley (2007) te maken hebben met het vertrouwen, de bereidheid en de 
capaciteiten van de ontvangers om deze feedback effectief in te zetten. Mogelijk is het 
van belang dat door de feedbackgever explicieter wordt gemaakt hoe zijn of haar feed-
back de ontvanger kan ondersteunen om een bepaalde taak, zoals het ontwerpen of
 evalueren van een OLA, beter kan uitvoeren. Verder is te verwachten dat juist door het 
geven van feedback aan anderen het eigen leerproces beter kan worden overzien en hier 
ook sturing aan kan worden gegeven (van Kemenade-de Pooter & Wouters-van Tilburg, 
2015). 

Met betrekking tot de aard van de feedback blijkt dat de nuttig gevonden feedback vaker 
oplossingsgericht dan probleemgericht van aard was. Omdat we alleen hebben gekeken 
naar de feedback die door de ontvanger nuttig werd gevonden is dit ook enigszins te 
verwachten. Toch is probleemgerichte feedback van belang omdat hierdoor aannames 

Tabel 5    Overzichtstabel. Voorgenomen en gerealiseerde handelingen die 
                  kenmerkend zijn voor een onderzoekende houding. 
                  Van  alle voorgenomen handelingen is aangegeven hoe vaak deze overeenkomen 
                  met een interne of externe dimensie van een onderzoekende houding (zie Tabel 3).
                    Van alle gerealiseerde handelingen is aangegeven of deze ook waren voorgenomen
                    of nieuw waren en  op eigen initiatief zijn ondernomen. Ook is aangegeven hoeveel  
                    voorgenomen  handelingen niet zijn uitgevoerd

Docent Voorgenomen 
handelingen

Gerealiseerde 
handelingen (die 
ook waren voor-
genomen)

Niet uitgevoerde 
handelingen

Nieuwe 
handelingen

Intern Extern Intern Extern Intern Extern Intern Extern

Totalen 24 14 20 6 4 8 10 8
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of impliciete opvattingen over onderwijs in twijfel kunnen worden getrokken waardoor 
docenten los kunnen komen van vaste patronen (Nelson, Deuel, Slavit, & Kennedy, 2010). 

Mogelijk zijn docenten niet gewend om elkaar kritische feedback te geven. Juist een PLG 
zou een veilige omgeving kunnen bieden om kritische feedback uit te wisselen. De coach 
zal dan moeten voordoen hoe kritische feedback gegeven kan worden en hij zal dit met 
docenten moeten oefenen. 

Gelet op de feedbackgever blijkt dat coaches tweemaal zo vaak feedback gaven die nuttig 
werd gevonden dan de peers. Ook naarmate het traject vorderde werd de feedback van de 
coaches vaker nuttig gevonden dan de peer feedback. Dit heeft mogelijk te maken met de 
grotere expertise van de coaches, voornamelijk ten aanzien van het evalueren van de 
uitgevoerde onderwijsleeractiviteiten. Daarnaast is het van belang dat peers gedurende 
het traject ook inhoudelijk blijven verdiepen in elkaars werk. 

Als laatste gaan we in op de rol van de hulpvraag. Het blijkt dat feedback alleen nuttig werd 
gevonden als deze aansloot bij de hulpvraag van de inbrenger. Het is dus van groot belang 
dat deze hulpvraag aan het begin van het gesprek door de inbrenger 
helder wordt geformuleerd en door iedereen wordt begrepen. Als 
de coach de hulpvraag, zichtbaar voor iedereen, noteert kan er 
in het vervolg van het gesprek aan worden gerefereerd, 
bijvoorbeeld op momenten dat ongerichte of onsamenhan-
gende feedback wordt gegeven. Ook biedt dit mogelijkheden 
om gezamenlijk op het niveau en de aard van gegeven feed-
back te reflecteren. 

Dit onderzoek heeft implicaties voor bijvoorbeeld het werken in 
PLG's. Het geeft aan hoe belangrijk de rol van feedback van coaches 
en peers is voor de expertise-onwikkeling van docenten en het versterken 
van een onderzoekende houding. Om dit proces optimaal te laten verlopen is een 
gespreksprotocol een bruikbaar hulpmiddel om zowel de feedbackgever als de feedback-
ontvanger te ondersteunen. De laatste fase van het gespreksprotocol (zie Tabel 1, p. 38) 
biedt mogelijkheden om alle deelnemers te laten inzien wat hen de feedback aan anderen 
heeft opgeleverd voor het eigen leerproces. Ondersteuning van de coach lijkt van groot 
belang om docenten deze vertaalslag te laten maken. 
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VAN EIGENWIJS NAAR SAMEN WIJS: 
HOE PRAKTISCHE WIJSHEID LERAREN 
WÉL KAN HELPEN HET GOEDE TE DOEN

Wouter Sanderse & Beau Huijsse, 
Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

Hoe bepalen leraren wat goed is voor leerlingen? Nu onderwijs meer wordt gezien als een 
waardegeladen praktijk en leraren als normatieve professionals, wordt die vraag belang-
rijker. In recent onderwijsonderzoek wordt 'praktische wijsheid' vaak genoemd als het 
soort kennis dat leraren daarvoor nodig hebben. In dit essay bespreken we aan de hand 
van het werk van Biesta (2011), Pols (2009) en Lunenberg en Korthagen  (2009) de rele-
vantie van praktische wijsheid voor leraren, en hoe lerarenopleidingen de ontwikkeling 
ervan kan stimuleren. We vinden hun ideeën sympathiek, maar constateren ook een 
probleem. Ze presenteren praktische wijsheid als een betrouwbaar kompas waarmee 
leraren kunnen bepalen wat precies 'goed', 'juist', 'wenselijk' en 'waardevol' is, maar 
maken vervolgens onvoldoende duidelijk wat dan precies 'goed' is. Via de ethiek van Aris-
toteles, die de besproken auteurs als inspiratiebron noemen, bieden we wel zo'n  moreel 
kader en werken we uit wat een moreel gevormde praktische wijsheid voor de opleiding 
van leraren betekent.  

Inleiding

Nu onderwijs steeds meer wordt gezien als een waardegeladen praktijk en leraren als 
normatieve professionals (Bakker, 2013), komt de vraag op: waarop baseren leraren hun 
keuzes over wat goed is? Sinds eind jaren 1980 is 'praktische wijsheid' een centrale notie 
in dit debat. Het begrip raakte in zwang toen het besef doordrong dat een instrumentele 
vorm van kennis dermate dominant was geworden, dat het reflectie op de normatieve 
dimensies van werk in de weg stond (Kinsella & Pitman, 2012). Dit maakte van de leraren 
een soort technici die in hun klas toewerken naar meetbare doelen die door anderen zijn 
vastgesteld. Denkers als Schön (1983), Sockett (1993) en Dunne (1997) stelden dat de notie 
van 'praktische wijsheid' zou kunnen helpen om te begrijpen waar professionele kennis wèl 
om draait. Die zou niet bestaan uit louter algemene wetenschappelijke kennis of waarde-
vrije vaardigheden, maar uit een soort moreel gevormde wijsheid. Oftewel: kennis van wat 
goed is om te doen in een specifieke situatie.

Ook in Nederland heeft praktische wijsheid recent aandacht gekregen, in zorg (Vosman & 
Baart, 2008), psychologie (Bohlmeijer, 2012) en onderwijs (Boele, 2015). De notie werd ook 
opgepikt in het Nederlandse onderwijsbeleid. Het kreeg een belangrijke rol in het rapport 
Leraar zijn, waarin de Onderwijsraad (2013) stelde dat professionalisering van leraren te 
eenzijdig gericht is op het imago van het beroep. Juist het handelen, de houding en de 

Beschouwend  artikel
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wijsheid van de individuele leraar zou meer aandacht moeten krijgen. Ook in de grondslag 
van de beroepsstandaard voor lerarenopleiders is praktische wijsheid terug te vinden: er 
staat dat een lerarenopleider "beschikt over praktische wijsheid die 
gebaseerd is op onderwijservaring" (Velon, 2016, p. 6). 

Zoals we later in meer detail zullen zien, werd praktische wijs-
heid van stal gehaald omdat we daarmee beter zouden 
begrijpen hoe leraren eigenlijk kunnen weten wat 'goed', 
'wenselijk' en 'waardevol' is om te doen. Ook wij zien prakti-
sche wijsheid als een waardevol begrip voor het onderwijs, 
maar we zien ook een probleem, namelijk dat te snel wordt 
aangenomen dat wel duidelijk is wat 'goed' is, en dat praktische 
wijsheid daarmee een betrouwbaar kompas is dat leraren wel 
door de woelige morele baren van het onderwijs loodst. We vragen ons 
af: is wel duidelijk wat dan precies goed is, en wie of wat dat eigenlijk bepaalt? In dit essay 
heroverwegen we daarom de rol die lerarenopleidingen in de ontwikkeling van praktische 
wijsheid kunnen spelen.

In de volgende sectie zoeken we uit hoe Biesta, Pols en het duo Lunenberg en Korthagen 
praktische wijsheid opvatten. Daarna gaan we in op de vraag wat dan volgens hen het 
'goede' is waarop praktische wijsheid gericht is. Omdat de auteurs hierover in de bespro-
ken artikelen weinig duidelijkheid bieden, gaan we vervolgens in op de deugdethiek van 
Aristoteles, die voor de besproken auteurs een inspiratiebron is. Bij Aristoteles is prakti-
sche wijsheid bij uitstek het vermogen dat helpt om deugden als rechtvaardigheid, moed 
en vriendelijkheid te realiseren. Ten slotte bespreken we de implicaties hiervan voor 
lerarenopleidingen. Ook blikken we kort terug op de vraag in hoeverre de tour langs de 
ethiek van Aristoteles een ander begrip van praktische wijsheid heeft opgeleverd. 

Praktische wijsheid in recent onderwijsonderzoek

In dit deel vatten we de recente literatuur over praktische wijsheid van leraren (-opleiders) 
samen, waarover internationaal het nodige is gepubliceerd (zie o.a. Birmingham, 2004; 
Phelan, 2005). We beperken ons hier tot recent Nederlandstalig onderwijsonderzoek dat 
expliciet over praktische wijsheid gaat, en laten daarmee het onderzoek naar 'praktische 
kennis' van leraren (Verloop, Van Driel, & Meijer, 2001) buiten beschouwing. Hoewel meer-
dere auteurs links of rechts naar praktische wijsheid verwijzen, vonden we drie artikelen 
die er volledig aan gewijd zijn: Lunenberg en Korthagen (2009), Biesta (2011) en Pols (2009), 
die hierover alle drie in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders publiceerden. Hieronder kijken 
we eerst naar de omschrijving die de auteurs van het begrip geven; verderop komen we 
terug op de implicaties hiervan voor het opleiden van leraren. 

Lunenberg en Korthagen (2009) omschrijven praktische wijsheid als "de gevoeligheid 
voor en het gewaarzijn van wat belangrijk is in een specifieke onderwijssituatie" (2009, 
p. 17).  Tijdens het lesgeven voel je bijvoorbeeld aan dat je leerlingen beginnen af te haken.
Zij zien dit aanvoelen als een essentieel onderdeel van de professionele ontwikkeling van 

Is 
praktische wijsheid 

een betrouwbaar 
kompas, dat leraren 

door de woelige 
onderwijsbaren 

loodst?



49Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40(1) 2019

leraren, naast 'theorie' en 'ervaring', die samen idealiter een geheel vormen. Praktische 
wijsheid wordt ook wel 'theorie met een kleine t' genoemd (Korthagen en Kessels, 1999, 
p. 7). Het gaat over hoe leraren bijna onbewust theoretische inzichten over leren inzetten 
in hun lessen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat leerlingen aandachtig blijven. Een 
wijze leraar heeft een verscherpt gevoel en bewustzijn van wat goed is om te doen in een 
bepaalde onderwijssituatie, en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen en opgedane 
theoretische inzichten. 

Pols (2009) gebruikt de term het 'stille weten' als synoniem voor Polanyi's tacit knowledge of 
Schön's knowledge-in-action. Anders dan kennis is wijsheid volgens hem veelal impliciet en 
laat ze zich lastig uitleggen; het toont zich vooral in het handelen van de leraar. De onder-
wijspraktijk is in de ogen van Pols wijs als leraren een gevoel of sensitiviteit hebben voor 
wat zich afspeelt in de klas en wat goed is voor kinderen. Daarvoor hebben ze volgens hem 
een combinatie van tact, aandacht, vertrouwen en gevoel nodig (Pols, 2009). Omdat het 
stille weten gegrond is in gevoelens en ervaringen die feilbaar zijn, wijst Pols er wel op dat 
het stille weten niet per definitie tot goede handelingen leidt. Het stille weten kan bijvoor-
beeld gebaseerd zijn op vooroordelen of leiden tot routines die niet meer kritisch bekeken 
worden. Daarom raadt hij leraren aan om in zogenaamde reflectieve practica regelmatig 
met collega's na te denken over de vraag of de snelle beslissingen in de hectiek van alledag 
wel echt goed deden. 

In zijn omvangrijke oeuvre heeft Gert Biesta (2011, 2015) zich ook gebogen over de relevan-
tie van praktische wijsheid voor leraren, wat hij ook wel aanduidt als het vermogen om 
'onderwijs-pedagogische oordelen' te vellen. In zijn optiek hebben leraren praktische wijs-
heid nodig om in concrete situaties onmiddellijk te weten wat er gedaan moet worden. 
Daarbij denkt hij in het bijzonder aan de vraag hoe leraren doelen in drie domeinen 
(subjectivering, socialisering en kwalificering) kunnen realiseren, en dat voor 30 leerlingen 
tegelijk. Vanwege die complexe taak vergeleek Biesta leraren eens met 3D-simultaan-
schakers: ze schaken voor elke leerling op drie borden tegelijk. Praktische wijsheid is 
volgens Biesta geen competentie: we zeggen weliswaar dat je praktische wijsheid hebt, 
maar we kunnen beter zeggen dat iemand als persoon wijs is. Wijsheid is een kwaliteit 
die een persoon karakteriseert (Biesta, 2011, p. 9).

Deze samenvatting, hoe beknopt ook, maakt wel iets duidelijk: de auteurs achten prakti-
sche wijsheid van groot belang voor het leraarschap omdat het een vermogen betreft dat 
duidelijk maakt wat goed is in complexe, unieke en altijd veranderlijke situaties, waarin je 
als leraar vaak ook onder tijdsdruk moet handelen. Een verschil is dat Biesta praktische 
wijsheid primair ziet als een oordeelsvermogen, terwijl de andere auteurs wijsheid in 
eerste instantie associëren met waarneming en gevoel. Wel zijn ze het erover eens dat wat 
leraren voelen en zien in grote mate wordt bepaald door wie ze zelf zijn. Praktische wijs-
heid is dus niet 'los verkrijgbaar', onafhankelijk van wie je bent, maar maakt duidelijk uit 
welk hout iemand gesneden is. Dat gebeurt in eerste instantie vaak op een onbewuste, 
impliciete (of 'stille') manier. Het is een deels op ervaring gebaseerde 'know-how', waar-
door leraren weten wat te doen op het juiste moment. Tegelijk stellen de auteurs dat het 
belangrijk is om dat gevoel regelmatig kritisch te herzien, vanuit nieuwe ervaringen, 
reflectie met collega's of door vergelijking met theoretische inzichten. 
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Juist omdat wij ook het belang van praktische wijsheid voor het onderwijs onderschrijven, 
gaan we in op een element dat de besproken auteurs volgens ons nog onderbelicht laten. 
De auteurs zien praktische wijsheid stuk voor stuk als een soort kennis waardoor leraren 
weten wat 'goed' is om te doen, maar gaan in de besproken artikelen nauwelijks in op wat 
dan 'goed' is. Hieronder volgen enkele kenmerkende voorbeelden. 

Lunenberg en Korthagen (2009, p. 17) zien praktische wijsheid als de waarneming van wat 
'belangrijk' is. Een praktisch wijze leraar ontdekt na verloop van tijd wat 'goede en minder 
goede' aanpakken en opvattingen zijn over het onderwijs, kan 'het beste' alternatief kiezen 
(p. 17) en weet 'passend' te handelen (p. 18). Ook bij Pols (2009) heeft praktische wijsheid 
betrekking op het goede. Hij citeert Shulman, die stelt dat praktische wijsheid 'morele 
principes' omvat (p. 29) dat leraren helpt om 'het beste’ te doen (p. 28) of het 'juiste' 
oordeel te vellen (p. 30) op een bepaald moment. Praktische wijsheid helpt leraren volgens 
hem om de vraag 'wat moet ik doen?' te beantwoorden in de alledaagse en ingewikkelde 
onderwijspraktijk. Biesta's (2011) notie sluit hierbij aan. Hij ziet praktische wijsheid als een 
vereiste om te kunnen bepalen "wat er gedaan moet worden" en "wat wenselijk is" (p. 8). 
Het is geen technisch oordeel dat leraren in staat stelt om gegeven doelen te vertalen naar 
hun leerlingen, maar om zelf te bepalen wat in allerlei situaties onderwijs-pedagogisch 
gezien waardevol is. De auteurs gebruiken dus verschillende begrippen, maar zien prakti-
sche wijsheid allemaal als een moreel gevormd vermogen. Dat wil zeggen: het is kennis die 
leraren in staat stelt om te doen wat belangrijk, goed, juist, passend, wenselijk of waardevol 
is. Het is dus géén kennis om triviale of zelfs slechte dingen te doen. 

Tegelijk maken ze in de artikelen nergens expliciet wat dan precies belangrijk, goed, juist, 
passend, wenselijk of waardevol is. Een mogelijke verklaring is dat auteurs hier in andere 
publicaties wel op ingaan. In dit artikel zoomen we namelijk in op de overeenkomsten en 
verschillen tussen drie auteurs, waardoor er minder ruimte is om de artikelen te plaatsen 
in de context van het oeuvre van de auteurs. Er zijn ook diepere verklaringen mogelijk, 
bijvoorbeeld dat auteurs denken dat wat goed is, subjectief is. Dat wil zeggen dat indivi-
duen dit zelf bepalen en er dus geen objectievere morele maatstaven aan te reiken zijn. 
Korthagen (2004, p. 78) stelt bijvoorbeeld in een invloedrijk artikel dat het 'onmogelijk' 
en 'pedagogisch onwenselijk' is om een norm te stellen over wat een goede leraar is. Een 
andere mogelijkheid is dat de auteurs denken dat er wel algemene morele maatstaven 
bestaan, maar dat zij vinden dat ze - als onderzoekers - niets te zeggen hebben over wat in 
essentie een verantwoordelijkheid van leraren zelf is. Een derde verklaring hangt samen 
met de manier waarop de auteurs praktische wijsheid opvatten. Als ze ervan overtuigd zijn 
dat praktische wijsheid zich toont in specifieke situaties, dan kunnen ze er in algemene zin 
waarschijnlijk weinig over zeggen of schrijven. In alle gevallen zijn de auteurs terughoudend 
om leraren voor te schrijven wat 'goed' is, hoewel ze wel vinden dat wijsheid daarop gericht is. 

Praktische wijsheid en het goede leven 

Valt er toch iets meer te zeggen over de morele aspecten van praktische wijsheid? 
Dat onderzoeken we hier aan de hand van het werk van de Griekse filosoof Aristoteles, 
omdat 'praktische wijsheid' in zijn ethiek een centraal begrip is en omdat de drie bespro-
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ken auteurs zich direct of indirect op Aristoteles beroepen. Zo onderscheiden Lunenberg 
en Korthagen (2009, p. 17) "in navolging van Aristoteles en Plato" wijsheid van wetenschap-
pelijke kennis. Ook Biesta (2011, p. 9) spreekt met een verwijzing naar Aristoteles over een 
"virtue-based benadering" waarin de vorming van het karakter van aanstaande leraren 
centraal staat. Hoewel Pols (2009) zich eerder op Schön, Arendt en Shulman baseert, bena-
drukt hij in eerder werk (Pols, 2007) het belang van een 'beroepsethos', oftewel een deugd-
zaam karakter, een andere centrale notie uit de ethiek van Aristoteles. We denken, net als 
deze auteurs, dat een beroep op Aristoteles' werk de aard van praktische wijsheid kan 
verhelderen, maar betwijfelen of de manier waarop zij dit doen recht doet aan zijn ethische 
theorie. Dat is niet alleen op zich een probleem, maar daardoor krijgen ook wij mogelijk 
een eenzijdig beeld van praktische wijsheid. Om deze twijfel te onderbouwen bespreken 
we hier in grote lijnen de deugdethiek van Aristoteles. 

'Hoe leid ik een goed leven?' - dat is de uitgangsvraag van Aristoteles' ethiek. Volgens 
Aristoteles, Grieks filosoof uit de vierde eeuw voor Christus, is het doel van het leven om 
gelukkig te zijn, waar de ontwikkeling van deugden, zoals dapperheid, rechtvaardigheid, 
maatgevoel, humor, vriendelijkheid én praktische wijsheid voor nodig zijn. Praktische wijs-
heid is vervolgens niet zomaar één van de vele eigenschappen die een leven goed maken, 
maar een onmisbare kerndeugd. Om de relevantie van praktische wijsheid voor een goed 
leven te duiden, staan we stil bij vier elementen uit de omschrijving die Aristoteles van een 
deugd geeft. Het is: "... een karakterhouding die ons in staat stelt een keuze te maken en 
die het midden houdt met betrekking tot ons, een midden dat bepaald wordt door de rede, 
dat wil zeggen, zoals een verstandig mens het zou bepalen" (Aristoteles, 1999, p. 65).
Hieronder lichten we vier elementen kort toe die elders uitgebreider zijn beschreven 
(Sanderse, 2017; Van Tongeren, 2004). 

Ten eerste is een deugd een 'houding', wat aangeeft dat een deugdzaam persoon niet 
alleen sporadisch goede dingen doet. Als je een verdrietige student troost, dan is dat een 
compassievolle daad, maar het is nog maar de vraag of je vanuit de duurzame en stabiele 
karaktertrek 'compassie' handelde. Want misschien troostte je wel met flinke tegenzin, of 
wilde je indruk maken op collega's. Wanneer je daarentegen een deugd hebt, ben je een 
bepaald soort persoon, in het geval van compassie iemand die oog heeft voor het (onver-
diende) leed van anderen, graag wil helpen, weet hoe hij dat het beste kan doen, en daar 
consistent naar handelt. 
Ten tweede, wanneer iemand eenmaal een bepaalde houding heeft ontwikkeld - aanvan-
kelijk door opvoeding en later ook door eigen keuzes - dan zet die houding weer aan tot 
het maken van nieuwe keuzes. Bijvoorbeeld: een eerlijk persoon zal zijn kinderen op het 
hart drukken om eerlijk te zijn; het toegeven als hij een fout heeft gemaakt, geïrriteerd 
raken door mensen die liegen; vrienden uitkiezen die ook eerlijk zijn etc. Dat gaat niet 
volautomatisch. Een houding 'stelt ons in staat om handelingen voor te nemen'. Dat bete-
kent dat we zelf moeten nadenken en keuzes maken, waarbij de 'goede' keuze afhankelijk 
is van de situatie en onszelf.

Ten derde zijn houdingen in morele zin pas goed of deugdelijk als ze het midden houden, 
en wel tussen twee ondeugden. Bijvoorbeeld: 'moed' is als deugd de meest optimale 
manier om met gevaarlijke of problematische situaties waarin we angst ervaren om te 
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gaan. Roekeloosheid en lafheid zijn twee extreme en dus ondeugdelijke houdingen om 
met angst om te gaan. 

Om in iedere situatie het juiste midden te treffen, heb je, ten vierde, precies praktische 
wijsheid nodig. Aristoteles vergelijkt de praktisch wijze persoon met een boogschutter: die 
moet zijn doel goed voor ogen hebben, zijn eigen sterktes en zwaktes kennen en weet 
hebben van alle omstandigheden, zoals de windrichting en -snelheid. Omdat praktische 
wijsheid ten dienste staat van wat goed is, is het geen vermogen dat je helpt om willekeurig 
welke doelen te bereiken, zelfs immorele. Praktische wijsheid is zelf een door de ervaring 
moreel gevormd vermogen en geen amorele 'slimheid' of zelfs immorele 'sluwheid'. 

Wat kunnen we nu nog met de ethiek van Aristoteles? Dat is niet evident. Aristoteles ging er 
in de vierde eeuw voor Christus vanuit dat de natuur, en de mens als deel daarvan, goed 
geordend is. Deze manier van denken staat bekend als 'teleologie': de idee dat er een telos 
(doel, bestemming) in de natuur zit (Tongeren, 2008). Dat is tegenwoordig geen vanzelf-
sprekende gedachte. We gaan er immers doorgaans vanuit dat de mens waarden toekent 
aan een natuur die op zich waardeneutraal is. Bijvoorbeeld: een landschap is niet mooi, dat 
vinden wij. Of: een mens is niet (objectief) moedig, dat vinden wij (subjectief). Om een 
beroep te kunnen doen op Aristoteles, terwijl zijn mens- en wereldbeeld op een aantal 
fundamentele punten verschillen van die van ons, is dus een vertaalslag nodig naar de 
huidige tijd. 

Nu zijn er altijd denkers geweest die hebben geprobeerd de ethiek van Aristoteles weer te 
revitaliseren (Tongeren, 2008). Een hedendaags voorbeeld daarvan is de van oorsprong 
Schotse filosoof Alasdair MacIntyre. In zijn baanbrekende boek After Virtue (1981) doet 
MacIntyre afstand van het idee dat de natuur richtinggevend is, maar houdt hij vast aan het 
idee dat menselijk handelen doelgericht is. Hij stelt dat doelen primair bepaald worden 
door de sociale contexten waaraan mensen deelnemen, zoals de bemanning van een 
vissersboot, een schaakclub of wetenschappelijk lab. Neem die laatste: als we voor het 
gemak aannemen dat 'waarheid' het doel is dat wetenschappers nastreven, dan is de 
gedachte vervolgens dat wetenschappers allerlei morele kwaliteiten - deugden - nodig 
hebben om dat doel te realiseren, zoals nieuwsgierigheid, integriteit en moed. En artsen 
hebben bijvoorbeeld, naast veel kennis en vaardigheden, compassie, zelfkennis en 
betrouwbaarheid nodig om gezondheid voor patiënten te realiseren. Kortom, welke deug-
den voor een groep professionals van belang zijn, hangt af van de doelen van die beroeps-
groep; een idee dat we elders voor acht beroepsgroepen hebben uitgewerkt (Sanderse & 
Kole, 2018).

Als we willen weten welke deugden leraren nodig hebben, dan moeten we dus eerst weten 
wat de doelen van de onderwijspraktijk zijn. Dat is een complexe en controversiële kwestie 
waarop we hier niet uitgebreid kunnen ingaan. Wij postuleren hier dat 'leren voor het 
leven' oftewel 'algemene vorming' het doel van onderwijs is (Vos, 2018). Om daaraan bij te 
dragen, hebben leraren volgens Van Manen (1994, p. 154) deugden nodig als geduld, tact, 
kunnen luisteren, ieder kind als uniek zien, angsten en kwetsbaarheden begrijpen, succes-
sen aanmoedigen, ondersteunend zijn, betrouwbaar zijn, vertrouwd worden door en 
beschikbaar zijn voor kinderen. Bij de 'ideale leraar' associëren Britse leraren eigenschap-
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pen als rechtvaardigheid, creativiteit, liefde voor leren en humor (Arthur, Kristjánsson, 
Cooke, Brown, & Carr, 2015). Leerlingen, ouders en collega's uit Vlaanderen noemen lief, 
grappig, zorgzaam en geduldig als kenmerken van hun favoriete leraar (Beerens, De Wilde 
& Frederix, 2016). Vanuit de Aristotelische optiek zijn deze eigenschappen niet vrijblijvend, 
maar zou iedere leerkracht ze moeten (proberen te) praktiseren. Samen vormen ze het 
'ethos' van een pedagogische professional (Pols, 2007). 

Als je weet wat de doelen van het onderwijs en deugden van leraren zijn, dan is praktische 
wijsheid vervolgens de morele kennis die leraren in huis hebben om te bepalen hoe ze 
deze praktijkspecifieke deugden in allerlei situaties kunnen inzetten om die doelen te 
bereiken. Bijvoorbeeld: hoe geef je eerlijk maar tactisch feedback aan een collega, hoeveel 
geduld toon je als Saskia je uitleg voor de zoveelste keer niet begrijpt, wat voor bemoedi-
ging heeft Jim nodig die erg onzeker is, en hoe verdeel je aandacht op een rechtvaardige 
manier over een klas? Een student kan bij aanvang van de lerarenopleiding als mens al 
behoorlijk moedig, rechtvaardig en geduldig zijn, maar moet nog de wijsheid ontwikkelen 
om te weten wat dat in de dagelijkse omgang met leerlingen, collega's en ouders betekent.  

We trekken twee conclusies uit deze bespreking van de deugdethiek. De eerste is dat niet 
individuele beroepsbeoefenaars bepalen wat goed onderwijs of goed 
leraarschap inhoudt, maar de doelen die richtinggevend zijn voor de 
hele beroepsgroep. Morele opvattingen zijn wel 'persoonlijk' in de 
zin van dat ze iemands eigen opvattingen zijn, maar dat maakt 
nog niet dat individuele leraren bepalen wat goed en slecht is. 
Wat een leraar goed vindt als professional, is pas goed als hij of 
zij succesvol appelleert aan standaarden die ten minste binnen 
zijn beroepsgroep worden gedeeld (Sanderse, 2013). Ten tweede 
betekent dit dat praktisch wijze leraren niet zozeer hun persoon-
lijke interpretatiekader centraal moeten stellen, maar dat ze in 
contact moeten staan met de doelen van de sociale praktijk waarvan ze 
onderdeel zijn, en die weten te vertalen naar hun eigen situatie. Schwartz en Sharpe (2010, 
p. 35) vatten dat in hun boek Practical Wisdom mooi samen: "A wise person knows the 
proper aims of the activity she is engaged in." En vervolgens is een improvisatievermogen 
van belang om verschillende regels en belangen zo tegen elkaar af te wegen dat leraren 
onderwijsdoelen voor alle leerlingen realiseren.

Implicaties voor de lerarenopleiding

Welke implicaties heeft deze opvatting van praktische wijsheid voor de opleiding van lera-
ren? Daarvoor staan we eerst stil bij wat de eerder besproken auteurs schrijven over hoe 
leraren praktisch wijzer kunnen worden. Vervolgens geven we een aandachtspunt mee om 
de specifieke morele dimensie van praktische wijsheid te stimuleren. 
We zagen eerder dat volgens Lunenberg en Korthagen (2009) praktische wijsheid, theorie 
en ervaring met elkaar samenhangen. In hun optiek gaat ook de verwerving van praktische 
wijsheid in samenhang met de verwerving van theorie en het opdoen ervaring. Zowel meer 
ervaring als meer theorie kan een ingang zijn om tot praktische wijsheid te komen. Ze 
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beschrijven verschillende manieren om te stimuleren dat leraren via ervaring tot prakti-
sche wijsheid komen, zoals (a) het bestuderen van cases en video-opnamen, of observaties 
in de klas, (b) gedetailleerde reflectie op ervaringen, en (c) zelfstudie-onderzoek. Intensieve 
begeleiding bij het analyseren van (een klein deel van) een les kan bijvoorbeeld bijdragen 
aan het ontwikkelen van praktische wijsheid. 

Net als Lunenberg en Korthagen benadrukt Pols (2009) het belang van theorie én van 
ervaring voor de ontwikkeling van wijsheid. Met een verwijzing naar Shulman, stelt hij dat 
leraren wijsheid ontwikkelen door ervaring op te doen, maar alleen als "denken en doen 
daarbij samengaan" (Pols, 2009, p. 29). Praktische wijsheid is dus niet louter een kwestie 
van meer ervaring, maar van het leren van ervaring. Gebeurt dat niet, schrijft Pols (2009, p. 
33) dan kan wijsheid "verstarren en omslaan in routine. Impliciet weten kan een impliciet 
vooroordeel worden". In navolging van Schön, stelt Pols dat reflectie-in-actie daarom 
belangrijk is. De tijdsdruk waaronder docenten werken maakt dit wel moeilijk. Daarom stelt 
Pols voor om het impliciete weten achteraf expliciet te maken via reflectie-op-actie. Voor de 
lerarenopleiding betekent dit concreet drie dingen: (a) inzetten op een brede, algemene 
vorming van studenten; (b) hen voorbeelden voorschotelen van praktische wijsheid; en (c) 
reflectieve practica organiseren waarbij lerarenvia casuïstiek gezamenlijk zoeken naar "wat 
er aan de hand is" en "wat de leraar hier te doen staat" (Pols, 2009, pp. 33-34). 

Ook Gert Biesta (2011) denkt dat praktische wijsheid te ontwikkelen valt, maar omdat hij 
wijsheid ziet als een kwaliteit van een persoon, valt die kennis niet zomaar uit een boek te 
halen. Met een beroep op Aristoteles, stelt Biesta dat vooral ervaring nodig is: door iets 
herhaaldelijk te doen, wordt het een bepaalde houding die mensen karakteriseert. 
Wanneer je nog niet weet in welke richting je het beste ervaring kunt opdoen, kun je al 
afkijken bij mensen die je intuïtief bewondert om hun praktische wijsheid. Concreet heeft 
hij drie tips voor lerarenopleidingen: (a) richt je op de vorming van de hele persoon, (b) zorg 
dat studenten kunnen oefenen met het vellen van oordelen over wat wenselijk is, (c) wees 

als lerarenopleiders zelf op een voorbeeldige manier wijs. De ontwikkeling 
van praktische wijsheid zou volgens Biesta (2011, p. 10) een 

'centrale plaats' moeten innemen in de lerarenopleiding. 

Voor de lerarenopleiding trekken we hieruit drie conclusies. 
Ten eerste vereist praktische wijsheid ervaring. Omdat wijs-
heid een bepaalde sensitiviteit voor morele kwesties 

inhoudt, is de gedachte dat je voor de ontwikkeling ervan 
vooral veel van dat soort momenten moet meemaken. Ten 

tweede is ervaring alleen niet genoeg; met name Pols wijst op 
het gevaar dat herhaalde ervaring kan uitmonden in vastgeroeste 

gewoontes. Zowel Lunenberg en Korthagen (2009) en Pols (2009) 
wijzen daarom op het belang om ervaring kritisch te bekijken middels (individuele en 
collectieve) reflectie en theorie. Ten derde noemen alle auteurs observeren als oefening in 
praktische wijsheid. Het idee daarachter is dat je 'oog moet krijgen' voor complexe, unieke 
en altijd veranderlijke onderwijssituaties, en dat kan door realistische cases heel goed te 
bekijken. Ten vierde noemen alle auteurs dat praktische wijsheid een kenmerk is van een 
persoon, dat uitdrukt hoe die persoon "dynamisch in het hier-en-nu interacteert met een 
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omgeving" (Lunenberg & Korthagen, 2009, p. 17). Praktische wijsheid stempelt als het ware 
iemands karakter op een onderwijssituatie. Daarom zouden lerarenopleidingen moeten 
inzetten op de brede persoonsvorming van studenten. 

Dit zijn stuk voor stuk waardevolle suggesties richting de lerarenopleiding, maar als we 
recht willen doen aan praktische wijsheid als een moreel gevormd vermogen, dan moeten 
we daar iets aan toevoegen. De vierde conclusie, expliciet genoemd door Biesta en Pols, is 
dat praktische wijsheid niet zomaar los aan te leren is, maar onderdeel is van een integrale 
persoons- of karaktervorming van aanstaande leraren. Dat heeft verregaande gevolgen. 
Het gaat er volgens ons daarbij niet alleen om dat studenten zich ervan bewust worden 
dat ze in hun lesgeven hun eigen persoonlijkheid inbrengen. Natuurlijk doet het ertoe dat 
aankomende studenten zicht krijgen op hun persoonlijke kwaliteiten, waar die vandaan 
komen, en hoe ze doorwerken in hun onderwijs. Maar dat is niet voldoende. Ook een 
maffiabaas heeft allerlei persoonlijke kwaliteiten nodig als ambitie, doorzettingsvermogen, 
creativiteit, enthousiasme en authenticiteit. Die zet hij in om mensen een kopje kleiner te 
maken. 

In een lerarenopleiding gaat het daarentegen primair om persoonsvorming opgevat als het 
ontwikkelen van morele kwaliteiten - deugden - die ervoor zorgen dat studenten vanuit een 
pedagogisch ethos leren werken. De verwerving van praktische wijsheid vindt dus idealiter 
plaats in een omgeving waarin aandacht is voor de ontwikkeling van professioneel karak-
ter. Lerarenopleiders die zich bekommeren om de ontwikkeling van praktische wijsheid 
zouden daarom kunnen profiteren van een kennismaking met deugdethische benaderin-
gen van professionaliteit (zie bijvoorbeeld Carr, 2017; Kinsella & Pitman, 2012; Claasen, 
2013; Sanderse, 2013; Sanderse & Kole, 2018) waarin de ontwikkeling van wijsheid is 
meegenomen als ingrediënt van de karaktervorming van professionals.  

Tot slot

In dit essay gingen we in op de betekenis van praktische wijsheid voor leraren, aan de hand 
van enkele artikelen waarin Biesta, Lunenberg en Korthagen en Pols hun ideeën uiteen-
zetten. Ze bleken het wenselijk én mogelijk voor leraren te vinden om praktisch wijzer te 
worden. Met praktische wijsheid, claimden ze, zouden leraren kunnen bepalen wat 'goed', 
'juist', 'wenselijk' en 'waardevol' is, maar over wat dan precies goed is, en wie of wat dat 
bepaalt, schreven ze weinig. Vervolgens hebben we onderzocht in hoeverre Aristoteles, 
de geestelijke vader van praktische wijsheid, kon ophelderen hoe praktische wijsheid en 
het goede leven met elkaar samenhangen. We zagen dat MacIntyre, een hedendaagse 
Aristotelesvertolker, moraliteit lokaliseert in sociale praktijken en deugden opvat als 
kwaliteiten die professionals nodig hebben om de doelen van de praktijk 'onderwijs' te 
realiseren. Praktische wijsheid is dan één van die deugden die leraren precies helpt bij 
het vertalen van de doelen van hun praktijk naar de concrete situaties waarin zij zich 
met hun leerlingen bevinden. Leraren kunnen hun praktische wijsheid verder ontwikkelen 
via ervaring met en reflectie op morele kwesties, en de observatie van hoe collega's en 
opleiders handelen die we om hun wijsheid bewonderen. Het is daarbij cruciaal dat lera-
renopleidingen dit inbedden in een brede professionele karaktervorming van studenten. 
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Dit biedt de morele voedingsbodem die hen in staat stelt om in allerlei situaties zelf te 
bepalen wat goed is om te doen. 
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ADOLESCENTIEPSYCHOLOGIE: 
VAN THEORETISCH VAK OP DE 
HOGESCHOOL NAAR EEN PRAKTIJK-
GERICHTE LEERWERKTAAK IN DE 
OPLEIDINGSSCHOOL

Mariëlle Theunissen, Hogeschool Rotterdam
Martin van der Plas, Scalda, Zeeuwse Academische Opleidingsschool
Jan Roelevink, Opleidingsschool Rotterdam

Een team van school- en instituutsopleiders van de tweedegraads lerarenopleiding van 
Hogeschool Rotterdam heeft het opleidingsonderdeel Adolescentiepsychologie heront-
worpen, zodat het betekenisvol en praktijkgericht in de context van de opleidingsschool 
uitgevoerd kan worden. Het werken in het team bleek een langzaam proces van elkaar 
leren kennen en waarderen, van het matchen van belangen van school en instituut. 
In het uiteindelijke product, een leerwerktaak, komen theorie, praktijk en de student zelf 
samen. De uitvoering op locatie bleek soms lastig te organiseren, wat de kracht van de 
leerwerktaak tekort kan doen. Het team blijft zoeken naar optimalisering van de leer-
werktaak en de uitvoering.

Situatieschets

De lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs van Hogeschool Rotterdam maakt deel 
uit van meerdere opleidingsscholen. Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband 
van de lerarenopleiding met een aantal scholen voor voortgezet en/of beroepsonderwijs 
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2013). In opleidingsscholen lopen 
studenten stage en volgen zij opleidingsonderdelen die op de school worden verzorgd. In 
de praktijk betekent dit dat veertig procent van het curriculum van de lerarenopleiding op 
de scholen wordt aangeboden. Opleiders van de lerarenopleiding (instituutsopleiders) en 
opleiders van de scholen (schoolopleiders) werken samen om deze opleidingsonderdelen 
te ontwerpen en verzorgen (Theunissen, 2017). Schoolopleiders zijn leraren op een school, 
die nieuwe leraren begeleiden, studenten binnen de school opleiden, samenwerken met 
instituutsopleiders, zorgen voor het matchen van studenten met werkplekbegeleiders en 
werkplekbegeleiders in hun werk ondersteunen (De Boer, Melief & Tigchelaar, 2009).

In overleg met vijf opleidingsscholen voor voortgezet onderwijs uit Rotterdam en omge-
ving, is gekozen om het opleidingsonderdeel Adolescentiepsychologie uit te voeren in de 
schoolcontext. Criterium voor deze keuze is dat de schoolcontext meer kansen biedt om 
theorie en praktijk van Adolescentiepsychologie met elkaar te verbinden dan de cursus op 
de hogeschool die uit theoretische colleges en een schriftelijke kennistoets bestaat. Voor 

Praktijkvoorbeeld
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Adolescentiepsychologie ligt dat voor de hand, omdat op de scholen adolescenten aanwe-
zig zijn en in de praktijk geobserveerd kan worden wat in de theorie is geleerd. Adolescen-
tiepsychologie is een opleidingsonderdeel voor eerstejaars studenten, die zich oriënteren 
op het leraarsberoep en op de doelgroep van 12 tot 18 jarigen.

Het doel van het artikel is laten zien hoe een opleidingsonderdeel eruit ziet dat door een 
team van school- en instituutsopleiders ontworpen is om in de schoolcontext verzorgd te 
worden. Het praktijkvoorbeeld wordt uitgewerkt aan de hand van drie onderwerpen: het 
team van school- en instituutsopleiders dat Adolescentiepsychologie verzorgt; de opbouw 
van het opleidingsonderdeel Adolescentiepsychologie; en de evaluatie.

Het team

Bij werkplekleren gaat het om leren van, in en door werk. Een belangrijke ontwerpregel 
voor werkplekleren van Nieuwenhuis, Hoeve, Nijman en Van Vlokhoven (2017) luidt dat 
werkplekleren om co-makership vraagt tussen lerarenopleiding en school. Deze ontwerp-
regel is een voorwaarde om tot gezamenlijke opleidingsonderdelen te komen.
In het studiejaar 2016-2017 is het opleidingsonderdeel Adolescentiepsychologie ont-
worpen door een team van tien school- en drie instituutsopleiders. Het team is vier keer 
bijeengekomen. De opdracht luidde om het opleidingsonderdeel Adolescentiepsychologie 
geschikt te maken om in de schoolcontext verzorgd te kunnen worden, met aandacht voor 
theorie, praktijk en de verbinding daartussen. Ontwerpcriteria 
waren het praktijkgericht en betekenisvol maken van Adoles-
centiepsychologie.
Bij het ontwerpproces waren - afhankelijk van de omvang van 
de opleidingsschool - één à drie schoolopleiders van elk van 
de vijf opleidingsscholen betrokken. De meeste opleidings-
scholen stuurden schoolopleiders die affiniteit hadden met 
het onderwerp. Enkele schoolopleiders hadden ervaring met 
een eigen module 'Jeugdkunde' en waren bereid hun materialen 
te delen, zoals concrete praktijkopdrachten - bijvoorbeeld speed-
daten met leerlingen. De drie betrokken instituutsopleiders - allen docen-
ten van het vak Adolescentiepsychologie op de Hogeschool, waarvan één tevens cursus=
beheerder is en het ontwerpproces begeleidde - stelden de materialen van het opleidings-
onderdeel Adolescentiepsychologie beschikbaar. Andere schoolopleiders hadden weinig of 
geen kennis en ervaring en maakten zich gaande het ontwikkeljaar de materialen eigen. 
Eén schoolopleider voelde zich uiteindelijk onvoldoende in staat om de leerwerktaak te 
verzorgen en heeft voor een vervanger gezorgd. Twee schoolopleiders hebben een co-
teaching team gevormd met een instituutsopleider, zodat ze bij de eerste uitvoering de 
kunst konden afkijken. Op deze manieren was het werken in het team een vorm van 
professionalisering. 

Terugblikkend kan het ontwerpproces in het team gekenschetst worden als het leren 
kennen van elkaars kwaliteiten en het leren waarderen van elkaars referentiekader. 

Het ontwerp-
proces kan geken-
schetst worden als 

het leren waarderen 
van elkaars kwalitei-

ten en referentie-
kader.
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Voor alle teamleden duurde het even om elkaars taal te leren spreken. De instituutsoplei-
ders hadden het gevoel een cursus uit handen te geven: zou de kennisbasis voldoende 
aandacht krijgen? Van schoolopleiders werd verlangd ook theoretische onderdelen te 
verzorgen: niet iedereen voelde zich daartoe meteen in staat. Visie en prioriteiten van 
teamleden bleven soms impliciet, en zeker in het begin was er sprake van een gevoel van 
'wij' en 'zij'. Regelmatig was het nodig opnieuw te benoemen wat het gemeenschappelijke 
doel was, namelijk het ontwerpen van een betekenisvol en praktijkgericht opleidingsonder-
deel Adolescentiepsychologie en dat ieders kwaliteiten en inbreng hierbij nodig waren. 
Langzaam ontstond een open sfeer in de communicatie, voelden de deelnemers zich meer 
gelijkwaardig, of ze nu van een opleidingsschool of instituut afkomstig waren, en kon het 
vertrouwen groeien. Dit is essentieel voor een proces, waarin veel ideeën gedeeld worden 
(Tynjälä, 2008) en om te komen tot co-makership. Uiteindelijk is de samenwerking in het 
team door vrijwel iedereen als prettig ervaren.

De opbouw

Het team heeft het opleidingsonderdeel Adolescentiepsychologie ontworpen in de vorm 
van een zogenaamde leerwerktaak. Een leerwerktaak is een taak waarin expliciet aandacht 
is voor de verbinding tussen praktijk en theorie (Steunpunt Opleidingsscholen, z.d.). Het 
ontwerpteam heeft aandacht besteed aan aanpassingsmogelijkheden van de leerwerktaak 
aan de verschillende contexten van de opleidingsscholen waar de leerwerktaak verzorgd 
wordt.
De leerwerktaak Adolescentiepsychologie ondersteunt de studenten in het verbinden van 
praktijk, theorie en hun eigen ontwikkeling, waarmee alle drie de aspecten van Samen 
opleiden aan bod komen (zie Figuur 1). 

De leerwerktaak Adolescentiepsychologie 
bestaat uit drie onderdelen: 
1 Theoretische kennis over Adolescentie-

psychologie. Deze kennis is beschikbaar 
via literatuur, powerpoints en kennisclips. 
De schoolopleiders besteden tijdens 
bijeenkomsten aandacht aan de theorie, 
bijvoorbeeld door korte colleges of 
simultaanpresentaties, waarin de stu-
denten delen van de theorie aan elkaar 
uitleggen. Omdat bij sommige scholen 
de contacttijd beperkt is, zijn er zes 
kennisclips opgenomen. Dit maakt het 
mogelijk dat de studenten zich de inhou-
delijke uitleg via zelfstudie eigen maken. 

2 Praktijkopdrachten. Het krachtige van het 
aanbieden van de theorie op locatie is dat de verworven kennis ter plekke verwerkt wordt 

Figuur 1. Verbinden van praktijk, theorie 
                 en de eigen ontwikkeling. 
                 Bewerking van: Swet & Van 
                 Huijgevoort (2012) en Timmer-
                 mans (2016).

student

praktijktheorie
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met behulp van praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten voeren de studenten 
tijdens en tussen de bijeenkomsten uit, bijvoorbeeld: observeren van genderspecifiek 
gedrag tijdens een pauze bij de kluisjes, interviewen van leerlingen over het nemen van 
risico's of het voorleggen van een moreel dilemma.

3 Autobiografie. Als eindopdracht schrijven de studenten een autobiografie, waarin de 
studenten drie informatiebronnen expliciet verwerken: de theorie, de opbrengst van de 
praktijkopdrachten en relevante elementen uit hun eigen leven. Zo krijgt de driehoek uit 
Figuur 1 vorm en inhoud. De studenten verbinden in hun autobiografie dat wat ze zien bij 
leerlingen met hoe ze zichzelf als adolescent hebben ontwikkeld en wat de theorie erover 
zegt. Ze krijgen zicht op hun eigen ontwikkeling en wat dat betekent in hun rol voor de 
klas, en inzicht in het feit dat hun eigen ontwikkeling kan verschillen van de ontwikkeling 
die hun leerlingen doormaken.
De autobiografie is door de schoolopleiders beoordeeld met behulp van rubrics, die zijzelf 
in het team van school- en instituutsopleiders mede hebben ontwikkeld. Deze rubrics zijn 
gericht op de mate waarin de studenten de theorie, de opbrengsten van de praktijkop-
drachten en voorbeelden uit het eigen leven logisch en helder hebben weten te verbin-
den met elkaar. Maar ook is gelet op spelling en correct verwijzen naar literatuur. Het 
team van school- en instituutsopleiders heeft tijdens een kalibreersessie intersubjectief 

Studenten van de Opleidingsschool Rotterdam krijgen training in gesprekstechnie-
ken zoals OMA (oordeel, mening, advies) thuislaten en LSD (luisteren, samenvatten, 
doorvragen) gebruiken. Hiermee worden de studenten voorbereid op praktijk-
opdrachten waarin ze gesprekken voeren met leerlingen of leraren. 

Een voorbeeld van zo'n praktijkopdracht is het interviewen van een leerling die erg 
lijkt op hoe zij zelf waren in hun puberteit. Meestal ervaart de student dit als een mak-
kelijk gesprek en kan hij na een evaluatie zijn gesprekstechnieken kritisch bekijken en 
verbeteren. Daarna voeren de studenten een gesprek met een leerling die niet op 
hem of haar lijkt. Vaak is het een leerling die de student als lastig ervaart en waar 
hij/zij moeilijk begrip voor op kan brengen. Dit gesprek levert meestal het meeste op. 

Hieronder een reflectie van een student: 
“Ik ging een beetje gespannen dit gesprek in, ik wil graag dat het beter ging tussen mij 
en de betreffende leerling en ik hoopte dat dit gesprek zou helpen. Aan het begin van 
het gesprek was ik heel open en ik vertelde direct dat er een spanning tussen ons zat. 
Het was goed dat ik dat zei, want zo wist ze meteen dat ik hiermee zat. Ik merkte aan 
haar dat het haar dwars zat. Ze was heel aardig en open tegen mij, ze heeft heel veel 
persoonlijke dingen tegen me verteld. Ik was erg verbaasd en blij met het gesprek. 
En ik vind dat het gesprek erg goed is verlopen, dit gesprek was veel persoonlijker en 
langer dan het eerste gesprek. Ik merk op school dat het een heel stuk beter gaat 
tussen mij en deze leerling. Ze zegt mij gedag op school en is rustig in de klas als ik 
lesgeef. Laatst sprak ze zelfs iemand in de klas aan, omdat ze vond dat hij stil moest 
zijn en op mij moest letten. 
Ik heb geleerd dat het heel erg belangrijk is aandacht te geven aan je leerlingen.
Ook heb ik geleerd dat het goed is om wat van mezelf te vertellen, leerlingen 
vinden dit meestal interessant en ze zullen zich dan zelf ook vaak makkelijker open-
stellen.”
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geoefend met het nakijken van de autobiografieën met behulp van de rubrics. De 
oefening leidde tot discussie en overleg, waarna de teamleden meer op één lijn 
kwamen. Het leidde ook tot een reeks wensen voor de aanscherping van de instructie 
van de autobiografie en rubrics.

De evaluatie 

De leerwerktaak Adolescentiepsychologie is in 2016-2017 nog niet systematisch geëva-
lueerd bij de studenten. Enkele schoolopleiders hebben evaluatiegegevens verzameld 
bij hun studenten, waaruit blijkt dat ze de leerwerktaak nuttig, leerzaam en interessant 
vonden. De studenten geven als verbeterpunt aan dat ze deze bijeenkomsten volgen in 
een groep studenten die - toevallig - stage lopen op dezelfde opleidingsschool en die ze 
verder nauwelijks kennen. Omdat de inhoud van de bijeenkomsten deels over henzelf 
gaat, vinden de studenten het lastig om zichzelf bloot te geven.
De studenten leveren rijke beschrijvingen in hun autobiografieën, waardoor de driehoek 
student-theorie-praktijk zichtbaar wordt, iets wat in de kennistoets niet gebeurde. Vrijwel 
alle studenten ronden het vak voldoende af (119 van de 121). De kwaliteit van de autobio-
grafieën die tijdens de kalibreersessie zijn besproken in het team, sterkt het vertrouwen 
dat de verzorging van leerwerktaak in goede handen is.

Het uitvoeren van de leerwerktaak in verschillende contexten leidt tot diversiteit in uitvoe-
ringspraktijk. Zo zijn er grote verschillen in contacttijd en het aantal bijeenkomsten tussen 
de opleidingsscholen: van 6 uur in drie bijeenkomsten tot 15 uur in vijf bijeenkomsten. 

Aan de hand van ingekorte citaten uit de autobiografieën worden verschillende aan-
dachtspunten van de autobiografie geïllustreerd. Het eerste fragment laat zien dat 
het niet voor iedere eerstejaars student gemakkelijk is om een autobiografie over de 
adolescentie te schrijven en aan een beoordelaar voor te leggen: 
“Persoonlijke kwesties vind ik al moeilijk te bespreken met mijn ouders. En nu moet 
ik een biografie gaan schrijven, over mijn eigen adolescentieperiode, die wordt 
beoordeeld door iemand die ik eigenlijk helemaal niet ken.”

Het volgende fragment van een andere student geeft goed weer hoe de autobiogra-
fie een functie heeft voor het toekomstig docentschap:
“In deze autobiografie is te lezen hoe ik op het idee ben gekomen om deze opleiding te 
gaan doen en met welke aspecten ik rekening zal moeten houden met betrekking tot 
de psychologie van adolescenten. Door deze autobiografie te schrijven ben ik daar 
zelf ook beter achter gekomen.”

Het bewustwordingsproces dat de adolescentieperiode belangrijk is geweest voor 
de opleidingskeuze, zal mogelijk een rol spelen in de aandacht die deze toekomstige 
docent zal hebben voor de keuzes van leerlingen. Daarnaast heeft het volgens deze 
student ook consequenties voor de verdere ontwikkeling als docent: 
Juist in het docentschap is het belangrijk om terug te kijken en om te ontdekken 
waarom je keuzes hebt gemaakt. Door te kijken naar wat ertoe heeft geleid dat ik 
docent wil worden, kan ik mezelf ook blijven ontwikkelen in wat voor docent ik wil zijn 
en hoe ik gezien wil worden.”
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De schoolopleiders zijn qua contacttijd gehouden aan de mogelijkheden die de opleidings-
scholen boden. Scholen met meer tijd hebben bijvoorbeeld ruimte gereserveerd voor 
simultaanpresentaties van de stof en gesprekstraining. 
Het is bij sommige opleidingsscholen lastig gebleken om de 
bijeenkomsten van de leerwerktaak Adolescentiepsychologie 
goed in te roosteren op momenten dat er veel leerlingen op 
school aanwezig zijn. Het was de bedoeling om tijdens de 
bijeenkomsten zoveel mogelijk gelegenheid tot contact met 
leerlingen te creëren. Maar als alle leerlingen aanwezig zijn, 
geven de schoolopleiders vaak zelf les en zijn er soms weinig 
lokalen beschikbaar. Dat leidde ertoe dat de bijeenkomsten 
vaak in de (late) middag zijn geroosterd, wat de beschikbaarheid 
van leerlingen beperkte. Deze dynamiek is tekenend voor veel oplei-
dingsscholen, waar in feite sprake is van twee primaire leerprocessen: het leren van leer-
lingen en het leren van aankomende leraren, terwijl de organisatie van de school alleen 
is ingericht op het leren van leerlingen (Kroeze & Van Veen, 2017). Voor het inhoudelijk 
waardevolle idee achter Samen opleiden, namelijk het opleiden van de beste leraren voor 
de specifieke schoolcontext, die in staat zijn om theorie en praktijk aan elkaar te koppelen, 
moet op de scholen voldoende ruimte en tijd worden vrijgemaakt.

Besluit

De opleidingsscholen ontwerpen op dit moment ook andere leerwerktaken samen met 
de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam. Het is belangrijk tijd te nemen voor het 
proces in deze ontwerpteams en het 
gezamenlijke doel telkens goed voor 
ogen te houden.
Het verzorgen van theorie op locatie 
blijkt kwetsbaar: zodra een ingewerkte 
schoolleider andere taken krijgt, is er 
niet vlot een vervanger te vinden die 
voldoende is ingevoerd in de theorie 
en de leerwerktaak. Er wordt nu verder 
gewerkt aan opties waarbij de theorie 
in de vorm van een crashcourse op de 
Hogeschool wordt aangeboden, zodat 
de schoolopleiders in de hun beperkt 
beschikbare contacttijd, even kunnen 
aanhaken bij de theoretische voorkennis 
van de studenten en meer aandacht 
kunnen besteden aan de praktijkop-
drachten.

Dank aan Niek van den Bogert voor zijn kritische lezing van eerdere versies van het artikel.

UXX
Twee 

primaire leer-
processen zijn in 
de schoolcontext 
soms moeilijk te 

combineren.

"Gnothi Seauton, Grieks voor 'Ken Uzelve', 
prijkte boven de tempel van Apollo, de plek 
waar de Grieken het Orakel van Delphi raad-
pleegden. Veel klassieke Griekse filosofen, 
zoals Socrates, waren overtuigd van het idee 
dat ware kennis over het leven start bij 
intensief zelfonderzoek.". Bron: https://
www.filosofie.nl/nl/content/48739/
lezingenreeks-ken-uzelve-een-filosofisch-
fundament-voor-zelfinzicht.html 
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VAN STRAKKE STRUCTUUR NAAR 
VRIJHEID IN VORM
Een nieuwe aanpak voor het bacheloronderzoek binnen Fontys 
lerarenopleiding Tilburg 

Quinta Kools, Martijn van Schaik & Johan Struik, 
Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg is de afstudeerfase sinds 2017 vernieuwd. Het 
tot dan toe gebruikelijke afstudeeronderzoek heeft een andere, meer eigentijdse invul-
ling gekregen. In de nieuwe situatie werken studenten aan twee beroepsopdrachten, 
één voor onderwijspedagogisch handelen en één voor vakdidactisch ontwerpen. Beide 
opdrachten worden op een onderzoeksmatige manier uitgevoerd en hebben betrek-
king op de onderwijspraktijk van de student in de stageschool. Voor het onderwijs-
pedagogisch handelen kiezen studenten zelf de onderwerpen en ze kiezen ook op 
welke wijze ze verslag doen (beroepsproduct). In dit artikel doen we verslag van onze 
ervaringen met de opzet en uitvoering van de nieuwe aanpak bij onderwijspedago-
gisch handelen, waarbij we gebruik maken van evaluatiegegevens van zowel studen-
ten als begeleiders. Onze bevindingen met de nieuwe aanpak zijn positief: studenten 
waarderen de keuzevrijheid en de onderzoeksmatige manier van werken. Er zijn 
verbeterpunten op het gebied van begeleiding en beoordeling: deze worden mee-
genomen in de doorontwikkeling van de opdracht. 

Inleiding

Net als bij de andere hbo-lerarenopleidingen in Nederland, verrichten ook de bachelor-
studenten van Fontys lerarenopleiding Tilburg (FLOT) een afstudeeronderzoek aan het 
eind van hun studie. Bij FLOT was het gebruikelijk dat bachelorstudenten een actieonder-
zoek (Ponte, 2002) uitvoerden naar een vraagstuk rondom hun eigen vakdidactisch hande-
len. De gedachte achter het actie-onderzoek is dat het een professionele leerstrategie is, 
die (toekomstige) leraren kunnen inzetten om op een systematische manier oplossingen te 
zoeken voor praktijkvraagstukken (Bolhuis & Kools, 2012). In de praktijk hadden studenten 
echter moeite met de aanpak van het onderzoek en bleken velen te worstelen met de 
verslaglegging. Het onderzoek werd door studenten gezien als doel op zich en niet als een 
middel om beter inzicht te krijgen in de eigen beroepspraktijk. Weinig studenten bleken 
van plan om na afstuderen nog onderzoek te gaan uitvoeren, zij vonden het tijdrovend en 
lastig om dit zonder begeleiding te doen (Kools, 2012). Binnen FLOT werd dan ook gezocht 
naar manieren om het afstudeeronderzoek anders te gaan vormgeven, Toen de tweede-
graads lerarenopleidingen de opdracht kregen om vanaf het afstudeerjaar 2016-2017 
twee afstudeerrichtingen (namelijk: algemeen vormend onderwijs (avo) en beroepsgericht 
onderwijs (bgo)) aan te bieden, hebben we dit aangegrepen als hefboom om de gehele 

Praktijkvoorbeeld
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afstudeerfase bij FLOT onder de loep te nemen. Een ontwikkelgroep ging aan de slag en 
hierbij werd het gedachtegoed uit de rapportage Beoordelen is mensenwerk (Andriessen 
& Manders, 2014) als input gebruikt. Hierin wordt het werken met beroepsopdrachten 
geïntroduceerd: “Een beroepsopdracht zet de student ertoe aan om zijn bekwaamheid met 
betrekking tot een kerntaak van het beroep te demonstreren door het uitvoeren van meer 
of minder authentieke taken onder meer of minder authentieke omstandigheden, leidend 
tot een beroepsproduct” (Andriessen & Mandersen, 2014, p9). Een wens bij de curriculum-
vernieuwing was dat alle vijf de leerlijnen binnen FLOT, namelijk onderwijspedagogisch 
handelen, vakinhoud, vakdidactiek, werkplekleren en de onderzoeksleerlijn in de eindfase 
op bachelorniveau zouden worden afgerond. Daarmee kwam de ontwikkelgroep tot het 
volgende format voor de afstudeerfase van 60 studiepunten: 
 een beroepsopdracht (15 studiepunten) voor onderwijspedagogisch handelen (OPH), 
 een beroepsopdracht (15 studiepunten) voor vakdidactisch ontwerpen (VDO), 
 werkplekleren in algemeen vormend OF beroepsgericht onderwijs (30 studiepunten) ;
 landelijke kennistoets vakinhoud (1 studiepunt).

Met deze opzet worden vier leerlijnen afgerond. De vijfde leerlijn is de onderzoekslijn en 
deze is verweven in de beide beroepsopdrachten OPH en VDO. 
Vanaf studiejaar 2017-2018 wordt de gehele afstudeerfase volgens deze opzet uitgevoerd. 
In studiejaar 2016-2017 is het werken met de beroepsopdracht voor OPH in een pilot met 
alle afstudeerders (n=122) uitgeprobeerd en geëvalueerd. In het vervolg van dit artikel 
gaan we nader in op onze ervaringen met deze onderwijspedagogische afstudeeropdracht. 

Beroepsopdracht Onderwijspedagogisch handelen

Bij de afrondende beroepsopdracht Onderwijspedagogisch handelen (OPH) ligt de focus op 
de pedagogische component van de beroepsbeoefening. De FLOT-pijler Oog voor elke leer-
ling1 is hierbij het uitgangspunt. De student toont aan dat hij adaptief is in de begeleiding 
en kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen binnen zijn praktijkcontext. 
In de uitvoering van de beroepsopdracht staan een onderzoekende houding en onderzoe-
kend handelen centraal: de student formuleert een leervraag rond een onderwijspedago-
gisch vraagstuk en gaat op zoek naar antwoorden. Daarbij gaat de student te rade bij 
ervaren collega's, maakt gebruik van literatuur, verzamelt input bij leerlingen, probeert 
dingen uit. Het proces bestaat uit een pendelen tussen theorie en praktijk in een kort-
cyclische setting waarbij nieuwe input continu wordt meegenomen. Het verschilt daarmee 
van het actieonderzoek waar het plan van aanpak bij de start van het project werd opge-
steld en vervolgens uitgevoerd. In het beroepsproduct moet tot uiting komen hoe de 
student te werk is gegaan (proces) en wat het antwoord op de leervraag is. De beroeps-
opdracht beperkt zich tot wat de studenten moeten doen en schrijft niet voor wat voor 
beroepsproduct er moet worden opgeleverd. Studenten mogen zelf kiezen. Het gekozen 

1.  Bij FLOT zijn vijf pijlers benoemd die de basis vormen voor de inrichting van de lerarenopleidingen en 
voor de leraren die we willen opleiden. Deze pijlers zijn: Een sterke theoretische basis, oog voor elke leer-
ling, een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding, een intitatiefrijke professional, de praktijk is uit-
gangspunt voor het leren. Zie ook www.fontys.nl/flot-pijlers 
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product moet welhun leerproces inzichtelijk maken, maar dat hoeft niet in de vorm van 
een traditioneel onderzoeksverslag. Om de studenten hierin op weg te helpen worden hen 
voorbeelden aan de hand gedaan zoals een blog, een vlog, een maga-
zine, een artikel, …

Begeleiding

Studenten worden bij deze opdracht begeleid door een 
procesbegeleider; dit is tevens de tweede beoordelaar. 
De begeleiding van studenten wordt per cluster (talen, 
bèta, gamma) georganiseerd. Vanuit de ontwikkelgroep 
was meegegeven dat het de voorkeur verdiende om 
studenten in groepen te laten werken, waarbij ze elkaar peer-
feedback geven op elkaars proces en product, dit is echter niet 
door elke opleiding zo ingevuld. 
In principe is elke vrijdag in periode 1 tot en met 3 beschikbaar voor opleidingen om 
begeleidings- en feedbackmomenten met (groepen) studenten te organiseren. In week 
10 van het jaarrooster presenteren alle studenten op een poster hun leervraag en hun 
plan van aanpak en krijgen daarop feedback van begeleiders en medestudenten. Eind 
periode 3 moeten alle beroepsproducten klaar zijn voor beoordeling. In geval van een 
onvoldoende beoordeling heeft de student dan in periode 4 nog de tijd om te werken 
aan verbetering.

Voorbeelden van werk van studenten

Om een indruk te geven van onderwerpen waar studenten mee aan de slag zijn gegaan 
noemen we hier een paar leervragen van het begin van het traject:
 "Hoe vind ik de balans tussen aardig gevonden worden en streng zijn?"
 "Hoe kan ik als docent een informele werksfeer creëren in 3 Atheneum waarbij 

er wel sprake is van orde zodat mijn leerlingen zich gezien en gehoord voelen."
 "Hoe kan ik ervoor zorgen dat in mijn lessen anatomie op mbo niveau 2 de 

studenten actief participeren?"

De studenten hebben een diversiteit aan beroepsproducten opgeleverd zoals vlog, blog, 
case-study, documentaire, videoverslag, animatie (!), onderzoeksverslag, magazine en 
onderzoeksartikel. Een beroepsproduct waarin zowel proces als uitkomst (antwoord op 
de leervraag van de student) tot uiting komt is de blog. Meerdere studenten kozen hier-
voor en hun blogs laten hun onderzoeksleerproces zien (zie bijvoorbeeld2: 
http://onderwijs pedagogsichhandelendvandeven.blogspot.com/  en 
https://tessavankemenade.wordpress.com/  In het blog-gedeelte wordt chronologisch 
verslag gedaan van de aanleiding voor de leervraag, de activiteiten die zijn ondernomen 
en reflecties op die activiteiten. In dit lopende verhaal staan links naar literatuur die op 
verschillende momenten is geraadpleegd. Ook zijn er links naar bijvoorbeeld een verslag 

2.  De studenten hebben toestemming gegeven om hun blog in dit artikel als voorbeeld op te nemen.

Het proces 
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waarbij nieuwe input 
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van een klassengesprek en naar een vragenlijst die de leerlingen hebben ingevuld.
Een ander voorbeeld van beroepsproduct is de vlog:  https://www.youtube.com/
watch?v=OtcFksjzyUg&feature=youtu.be waar in 29 minutenverslag wordt gedaan van de 
zoektocht naar antwoorden op de leervraag. Hierin wordt de kijker meegenomen in de 
leervraag, inzichten uit literatuur, de uitwerking in lesactiviteiten en de reacties van de 
leerlingen daarop. De video eindigt met een beschouwing van de student op haar eigen 
leeropbrengst. 

Evaluatie van de uitvoering

De nieuwe aanpak is door ons geëvalueerd om input te krijgen voor doorontwikkeling 
van deze module in het volgende studiejaar. Hierbij stonden twee vragen centraal: 
1 Zijn volgens studenten en begeleiders de beoogde doelen (focus op onderwijspedago-

gisch handelen, nadruk op onderzoekende houding en vrijheid in keuze van onderwerp 
en verslaglegging) van de module behaald?

2 Wat moet er volgens studenten en begeleiders in deze module behouden worden 
en wat zijn verbeterpunten?

Voor informatieverzameling hebben we gebruik gemaakt van groepsinterviews per cluster3 
(cluster talen, cluster gammavakken, cluster bèta) met begeleiders van de module OPH en 
met studenten (zie Tabel 1). Daarnaast is er een online vragenlijst uitgezet bij zowel bege-
leiders van FLOT als studenten die niet bij de groepsgesprekken aanwezig konden zijn. 
In totaal zijn er 45-50 begeleiders betrokken bij het geven van de module en nemen er 122 
studenten aan deel. De respons van de studenten op de vragenlijst is 43%. Van de begelei-
ders is de respons 34%. 

Behaalde doelen

Doelen van de herziening van de module OPH waren de focus op pedagogisch handelen, 
nadruk op onderzoekende houding en meer vrijheid in uitvoering en verslaglegging. 

3.  Er zijn binnen FLOT drie clusters, dit zijn organisatorische eenheden van opleidingen. Er is een cluster 
talen (Frans, Spaans, Duits, Engels, Nederlands), een cluster gamma (aardrijkskunde, geschiedenis, 
maatschappijleer (bedrijfs)economie, levensbeschouwing) en een cluster bèta+ (natuurkunde, wiskunde, 
scheikunde, biologie, gezondheidszorg& welzijn, omgangskunde).

Tabel 1    Aantallen deelnemers aan de evaluatie OPH

informatieverzameling
groepsgesprek online vragenlijst

begeleiders studenten begeleiders studenten

cluster talen 5 2 5 19

cluster gamma 9 4 7 14

cluster bèta 2 2 5 20

totaal 16 8 17 53
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De meerderheid van de studenten ( 83%) is van mening dat de module bijdraagt aan de 
pedagogisch-didactische ontwikkeling. Verder vindt (62%) dat de module bijdraagt aan 
de ontwikkeling van een onderzoekende houding. Ook is 83% zeer tevreden over de 
keuzevrijheid in onderwerpen en 62% is tevreden over de keuzevrijheid in de uitvoering:

“Dat je het op je eigen manier kan invullen. Hierdoor wordt de opdracht persoonlijk 
en kan je jezelf gericht ontwikkelen.”

“De keuzevrijheid vind ik erg goed, en het is leuk dat we vrij zijn in het eindproduct. 
Ik vind het fijn dat ik na een paar weken stage wist waar ik graag aan wilde werken 
binnen een klas en dit nu kan gebruiken voor OPH. Nu wordt ook echt een persoonlijk 
vraagstuk beantwoord en voelt het niet alsof ik een opdracht aan het maken ben 
omdat het moet.”

In de groepsgesprekken vullen de studenten nog aan dat de module aanzet tot verdere 
ontwikkeling, tot het verbinden van praktijk (stage) en theorie. Studenten zeggen dat ze 
geleerd hebben over pedagogische onderwerpen en dat dit een andere kant van het 
docentschap belicht, dat ze anders kijken naar pedagogische onderwerpen (bv zorgleer-
ling) in de school. Verder geven ze aan dat ze hebben geleerd om onderzoek te doen en 
kritisch naar literatuur te kijken, het heeft hen geholpen een visie te ontwikkelen. 

Ten aanzien van het onderzoekend handelen zijn de begeleiders van het gamma-cluster 
niet onverdeeld positief: zij geven aan de studenten zoekende zijn en soms niet gewend 
zijn om eigen vraagstukken te benoemen. De begeleiders van het talencluster geven aan 
dat ze zien dat studenten tot een andere uitdaging komen omdat de thema's meer betrek-
king hebben op henzelf. De begeleiders van het bèta-cluster zien dat de student eigenaar-
schap heeft omdat de OPH onderwerpen dicht bij hen liggen. 

Wat moet behouden blijven?

In de open vraag in de vragenlijst over wat er goed is aan de module zeggen studenten dat 
ze tevreden zijn over de focus op pedagogische aspecten en over de vrijheid in onderwerp- 
en productkeuze. Ook uit de groepsgesprekken komt dit beeld naar voren.
Quotes van de studenten hierover illustreren dit:

“Je leert eens kijken vanuit een hele pedagogische hoek.“

“Dat je de vrijheid hebt om op elke gewenste manier een eindproduct aan te leveren.“

“Het is goed dat er gekeken wordt naar jouw pedagogisch handelen. Eindelijk een keer 
niet didactisch. Daarnaast vind ik het leuk dat er creatief gepresenteerd mag worden.“

“De keuzevrijheid van jezelf en niet een onderwerp vanuit stage moet doen.“

De begeleiders merken op dat wat hen betreft de vrijheid die studenten hebben goed is. 
Ook zijn ze tevreden met de aandacht voor onderwijspedagogisch handelen en dat stu-
denten nu echt eens kunnen focussen op hun eigen handelen. Verder zeggen ze dat het 
goed is dat de aandacht meer is komen te liggen op het onderzoeksproces in plaats van 
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op het schrijven van een onderzoeksverslag. Een aantal begeleiders geeft ook aan dat 
het werken in groepjes meerwaarde heeft.

Verbeterpunten

In de groepsgesprekken met begeleiders kwam naar voren dat het zoeken was naar de 
invulling van de opdracht en dat de kaders onduidelijk waren. Dit beeld zien we ook bij 
de studenten: 94% (n=53) zegt dat bij de start van de opdracht niet duidelijk was wat de 
bedoeling was. Voor de opleidingen was het ook zoeken naar de vormgeving van de 
begeleiding en de studenten hebben hier last van gehad. 

“Het is vaag en onduidelijk; iedere begeleider heeft zijn eigen manier van werken 
en inleveren. Hierdoor word ik persoonlijk onzeker of ik het wel goed doe.”

“Veel meer duidelijkheid (richtlijnen, stappenplan, onderwerpen etc.), betere 
begeleiding.”

Zowel begeleiders als studenten worstelden met de beoordelingscriteria en de rubric. In de 
vragenlijst geeft 59% van de begeleiders aan de beoordelingscriteria voor het eindproduct 
niet voldoende duidelijk te vinden, 19% vindt de criteria onvoldoende hanteerbaar. In de 
groepsgesprekken met begeleiders wordt verder toegelicht dat het lastig is om de rubric 
toe te passen op een niet nader omschreven product en dat de woordkeus in de rubric lijkt 
aan te sturen op beoordeling van een onderzoeksverslag. Er is zorg over het beoordelen 
van de meer creatieve producten: kunnen producten die zo verschillend zijn wel op een 
gelijkwaardige manier beoordeeld worden? Bij beta is een pragmatische insteek gekozen 
om de rubric met studenten te bespreken en samen te bekijken hoe hun product aan de 
eisen kan voldoen. 

Onze conclusies en vervolgstappen

Uit de evaluatie werd duidelijk dat er nog veel te verbeteren viel in de aansturing van de 
beroepsopdracht en de ondersteuning van de begeleiders hierbij. De 

keuzevrijheid van studenten in de wijze van verslaglegging zorgde 
bij begeleiders voor onzekerheid in het proces van begeleiden 

en beoordelen. Ook het begeleiden van groepjes studenten 
die elkaar peer-feedback geven vergt extra aandacht. We 
constateren dat we als begeleiders, gezamenlijk met de 
studenten, te leren hebben hoe we de vrijheid in keuze 

op een krachtige manier kunnen stimuleren en begeleiden. 
Desondanks zijn we ervan overtuigd dat we met de keuze voor 

een beroepsopdracht een goede keuze hebben gemaakt. 
Studenten zijn - meer dan in de oude variant met een afstudeer-

onderzoek - op een onderzoekende manier bezig met het verdiepen van pedagogische 
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aspecten van hun leraarschap. Ze kijken 
bijvoorbeeld hoe ze een band kunnen 
opbouwen met hun klas. 
Ze praten erover met  collega's, proberen 
iets uit in hun klas. Ze lezen erover, ze 
proberen nog eens iets en leggen hun 
bevindingen vast in een blog. Deze manier 
van werken en daarvan verslag doen past 
bij de kritisch-reflectieve en onderzoekende 
professional die wij bij FLOT willen opleiden, 
namelijk een professional die zijn eigen 
handelen kritisch beschouwt en daarin 
steeds een link legt tussen praktijk en 
theorie. 
De bevindingen uit de evaluatie hebben 
geleid tot aanpassing van de beoordelings-
rubric en het inzetten van een crash-course 
voor (nieuwe) begeleiders waarin de rubric 
en het begeleidingsproces gezamenlijk 
worden besproken en verkend. We blijven 
deze module verder doorontwikkelen zodat 
de studenten van komende afstudeer-
cohorten van de verbeteringen kunnen 
profiteren.
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LEREN SAMENWERKEN MET OUDERS 
IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
Versterking van de samenwerking tussen lerarenopleiding en scholen

Anke Creutzburg & Andrea Visser, 
Marnix Academie, Utrecht

Samenwerking van ouders en leraren komt ten goede aan de ontwikkeling van kinderen 
op school. Studenten en startende leraren moeten goed voorbereid worden op deze taak. 
Vanuit de regeling ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en scholen’ is op de 
Marnix Academie een project 'Ouders en leraren' gestart. Vanuit gezamenlijke verant-
woordelijkheid en als gelijkwaardige partners hebben instituutsopleiders en schooloplei-
ders een visie geformuleerd en met studenten en schoolteams materialen ontwikkeld. 
Het gaat om oefeningen voor studenten, een verzameling van vakliteratuur en werkvor-
men voor opleidingsscholen die zich in teamverband willen ontwikkelen in de samenwer-
king met ouders. Zowel het opleidingsinstituut als de opleidings-scholen kunnen aan de 
hand van deze materialen de leeromgeving voor studenten verrijken. De eerste ervarin-
gen met deze flexibel in te zetten materialen zijn positief. 

Inleiding

Nederlandse lerarenopleidingen besteden weinig onderwijstijd aan het leren samen-
werken met ouders (De Bruïne et al., 2014). Zowel opleiders als studenten vinden dit 
een belangrijk onderwerp, maar er bestaat ook verlegenheid over de wijze waarop hier 
aandacht aan besteed kan worden. 
Op de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs in Utrecht, werden in 2014 
zowel het belang als die verlegenheid ervaren. Op welke momenten in de opleiding willen 
we dit onderwerp aan de orde stellen? Wat zijn goede manieren en goede inhouden om 
studenten meer te leren over het samenwerken met ouders? Hoe kunnen we daarbij 
samenwerken met onze partnerscholen in het primair onderwijs? 
Vanuit het ministerie van OCW kreeg dit onderwerp ook aandacht. De regeling Verster-
king samenwerking lerarenopleidingen en scholen werd ingesteld om te investeren in de 
kwaliteit van leraren, door verbetering van de opleiding van studenten en de begeleiding 
van startende leraren. Consultatie van startende leerkrachten leidde tot vijf thema's die 
binnen 'Versterking Samenwerking' centraal moesten staan. 'Ouderbetrokkenheid' is 
een daarvan. 

In dit artikel vertellen we over de wijze waarop het project 'Ouders en leraren' op de 
Marnix Academie vorm kreeg en welke nieuwe inzichten, werkwijzen en curriculumonder-
delen dit opgeleverd heeft. Vervolgstappen beschrijven we aan het einde van dit artikel.

Praktijkvoorbeeld
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Eerste projectfase: visievorming en inventarisatie

De projectgroep werd gevormd met twee onderzoekers en twee docenten vanuit de acade-
mie en vier schoolleiders uit verschillende besturen binnen het reeds bestaande samen-
werkingsverband van de Marnix Academie en 340 basisscholen: Partners in Opleiding en 
Ontwikkeling (POO). Hierdoor was het project verankerd in het opleidingsinstituut, kon het 
al direct een rol spelen in vier schoolteams en kreeg het bovendien bekendheid in vier 
schoolbesturen. 

In het eerste projectjaar werd het onderwerp 'Ouderbetrokkenheid' in de eigen praktijk en 
in de literatuur verkend. Diverse studies hebben aangetoond dat samenwerking tussen 
leraren en ouders de leerprestaties van leerlingen positief beïnvloedt (o.a. Henderson & 
Mapp, 2002; Fan & Chen, 2001; Englund, Luckner, Whaley, & Egeland, 2004; Jeynes, 2005; 
Hoover-Dempsey, et al., 2005). Daarnaast blijkt dat leerlingen van wie ouders en leraren 
samenwerken, minder gedragsproblemen en aangepaster sociaal gedrag vertonen (El 
Nokali, Bachman & Votruba-Drzal, 2010). 
Uit een inventarisatie bleek dat in onze opleiding de aandacht voor 'ouders' versnipperd en 
weinig onderbouwd was; bovendien komen veel studenten tijdens het werkplekleren 
nauwelijks in gesprek met ouders. De projectleden deelden de wens om hierin verandering 
te brengen. De term 'ouderbetrokkenheid' bleek niet goed weer te geven wat in het Part-
nerschap de ambitie is. De naam van het project werd daarom: 'Samenwerken ouders en 
leraren'. 
De projectgroep is van mening dat visievorming een gezamenlijk, voortdurend proces is, 
waartoe juist ook studenten uitgedaagd worden. Dit leidde tot een 
zekere terughoudendheid in het verspreiden van inzichten over 
de kenmerken van goede samenwerking tussen ouders en 
leraren. Zowel in de scholen als op de academie bleek echter 
behoefte te zijn aan een richtinggevende tekst, waarin de 
projectgroep op basis van literatuurstudie en eigen afwegin-
gen een standpunt inneemt. Deze visietekst zou kunnen 
zorgen voor een gemeenschappelijke basis (wat is het belang 
van een goede samenwerking tussen leraren en ouders?) en een 
heldere doelstelling (wat streven we na in deze samenwerking?). In 
het tweede projectjaar formuleerde de projectgroep daarom alsnog een 
visietekst. Uitgangspunten daarin zijn dat de ouders van nature betrokken zijn bij de 
ontwikkeling en het welbevinden van hun kind en dat de leraar samenwerking met ouders 
nodig heeft om het best mogelijke onderwijs voor zijn leerlingen te verzorgen. In het 
proces van gelijkwaardig samenwerken nemen de ouders en de leraar hun eigen kennis en 
visie mee. Voor de leraar betekent dat benieuwd zijn naar wat ouders te vertellen hebben, 
informatie op waarde schatten, eigen observaties verwoorden voor de ouders, samen met 
de ouders op zoek gaan naar een aanpak die passend lijkt voor het kind, de aanpak op 
school en thuis op elkaar afstemmen en samen evalueren. Schoolcultuur en schoolbeleid 
moeten de leraar hierin ondersteunen. 

Deze visie leidde tot aanscherping van onderdelen van de competentiebeschrijving die 
binnen het Partnerschap van de Marnix Academie en basisscholen gehanteerd wordt. 

De leraar 
heeft de ouders 

nodig om het best 
mogelijke onderwijs 

voor het kind 
te kunnen 
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Tweede projectfase: doorlopende leerlijn en concrete materialen

In het tweede en derde projectjaar zijn concrete producten ontwikkeld. Op alle fronten 
zijn de beoogde gebruikers betrokken geweest bij de ontwikkeling van materialen.
Studenten hebben in samenwerking met leraren van vier pilotscholen en met instituuts-
opleiders gewerkt aan de ontwikkeling van de Toolkit student. Zij ontwierpen een verzame-
ling opdrachten voor observaties en gesprekken met ouders en collega's. Studenten 
kunnen hieruit kiezen wanneer zij aan hun ontwikkeling op het gebied van samenwerking 
met ouders willen werken. Conceptversies zijn getest en verbeterd. 

Voor de eerstejaarsstudenten kan het bijvoorbeeld gaan om bewuste oefening in infor-
mele gesprekjes met ouders in de klas, op het plein of tijdens excursies. Voor ouderejaars-
studenten is bijvoorbeeld een oefening beschreven waarin de student met een ouder in 
gesprek gaat over het welbevinden van het kind of een situatie waarin sprake is van 
cultuurverschillen. Telkens staat het contact maken met ouders vanuit een belangstel-
lende, waarderende houding voorop. 

Naast deze Toolkit student werd een Toolkit team ontwikkeld. De Toolkit team is ontstaan om 
partnerscholen een handreiking te bieden: concrete suggesties voor teamactiviteiten, een 
lijst van bronnen en inspirerende voorbeelden. In de pilotscholen vonden teamactiviteiten 
plaats die uitnodigden tot het lezen van vakliteratuur en het expliciteren van de eigen visie. 
Daardoor voelden schoolteams de behoefte tot aanscherping van afspraken en beleid met 
betrekking tot samenwerken met ouders. Dit motiveerde de leraren hun omgang met 
ouders zo aan te passen, dat daadwerkelijke samenwerking met ouders totstandkwam. 
In de pilotscholen is hierdoor een inspirerende en rijke leeromgeving ontstaan voor 
studenten die leren omgaan met ouders. 

Uit de competentiebeschrijving 2016: 
'Contacten met ouders en verzorgers: Je hebt inzicht in en belangstelling 
voor de thuissituatie van de leerlingen. Je bent bekend met de leefwereld 
van de leerlingen, hun ouders of verzorgers en met de culturele en 
levensbeschouwelijke achtergronden. Je onderhoudt op een open en 
constructieve manier contacten met de ouders of verzorgers. Je werkt 
samen met ouders om de ontwikkeling van hun kind te bevorderen en 
ziet hen als partner in de opvoeding.' (Onderwijs- en examenregeling 
Marnix Academie)

De vaste opzet van de 'tools' voor studenten: 
 omschrijving van een activiteit m.b.t. ouders en student
 tips en aandachtspunten (door studenten geformuleerd)
 reflectiepunten om na afloop met de mentor (leraar) te bespreken
 ruimte om ontdekkingen over samenwerking, over jezelf en over 

volgende leervragen te noteren



Oefenen om te leren samenwerken met ouders 
Activiteit: samenwerken met ouders m.b.t. leren/gedrag van een leerling 
 
Geschikt voor studenten in de laatste studiefase (Startbekwaam) 
 
Tips en aandachtspunten voor de student: 
 
Voorafgaand aan het gesprek: 

- Je gaat met ouders in gesprek om een afspraak te maken over het leren of over gedrag van 
een leerling 

- Bereid het gesprek voor, zodat je een goed beeld hebt van de leerling en de vraag waar je 
met ouders over wilt nadenken 

- Bedenk NIET zozeer van te voren wat je wilt afspreken met ouders: probeer tijdens het 
gesprek samen met ouders tot een afspraak te komen die jullie allebei enthousiast maakt.  

- Overweeg van tevoren of je de leerling bij het gesprek wil hebben 
 

Tijdens het gesprek:  
- Stem het doel van het gesprek af met de ouders 
- Vertel wat jij ziet in de klas en vraag wat ouders thuis zien. Vraag ook hoe ouders daarmee 

omgaan en vertel hoe jij dat doet. 
- Verken met ouders verschillende mogelijkheden voor het samen omgaan met de situatie.  
- Kom samen met de ouders tot een keuze: wat ga jij op school doen en wat gaan zij thuis 

doen? 
- Je spreekt af hoe lang de periode is waarin ouders en jij dit gaan doen en wanneer jullie 

elkaar weer ontmoeten om te evalueren. 
 

 Als de leerling erbij is: 
- Verdiep je van tevoren in loyaliteit van de leerling naar de ouders en mogelijk gevoelige 

informatie van jou over de leerling. Met deze goede voorbereiding voorkom je dat de 
leerling klem komt te zitten tussen school en thuis. 

- Zorg ervoor dat alle partijen aan bod komen in het gesprek. Richt je dus tot de leerling én 
tot de ouders. 

- Benut de leerling én de ouder als bron van informatie voor het inzicht krijgen in de situatie 
én voor het verkennen van mogelijke oplossingen/aanpakken.  

- Controleer aan het eind van het gesprek of zowel de leerling als de ouders de aanpak zien 
zitten en zich eraan willen verbinden (commitment).  

 
Reflectievragen om met de mentor te bespreken na afloop van de activiteit: 

- Hoe heb je het gesprek voor jezelf ervaren?  
- Hoe kijk je aan tegen je beslissing om de leerling er wel/niet bij te hebben? 
- Hoe werd er bij de afspraken rekening gehouden met de belangen van de leerling/ de 

school/ de ouders? 
 
Maak notities en bespreek deze tijdens colleges/ bijeenkomsten op de academie. Denk aan: 

- Wat heb je ontdekt over het samenwerken met ouders op deze school?  
- Wat heb je ontdekt over jezelf in het samenwerken met ouders?  
- Welke nieuwe vragen heb je? 

 
 

     Voorbeeld van een instrument uit de Toolkit Student:

Oefenen om te leren samenwerken met ouders
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Tijdens het project bleek dat opvoedingskwesties, zoals grenzen stellen, in de samenwer-
king met ouders voor spannende momenten kunnen zorgen. De Toolkit Team reikt dan ook 
casussen en reflectiematerialen aan, die leraren samen laten nadenken over ervaringen op 
dit specifieke terrein. Vanuit collegiale reflecties over de eigen situatie komen leerkrachten 
tot vragen over het schoolbeleid. Zo komt het gesprek in het team op gang. 

In het derde projectjaar hebben 24 scholen zich aangesloten bij het project, om met de 
reeds ontwikkelde inzichten en projectmaterialen de samenwerking tussen ouders en leer-
krachten/studenten in hun school te verbeteren. In overleg met ICT-experts werd besloten 
de toolkits via de internet-portal van de Marnix Academie te delen. In de praktijk blijkt 
echter dat in de opleidingsscholen weinig gebruikt gemaakt wordt van deze portal, zelfs 
niet voor documenten met betrekking tot praktijkleren. Voor incidentele gebruikers is de 
opzet van de online werkomgeving niet vertrouwd. Een praktische oplossing kan zijn dat de 
student het voortouw neemt bij de introductie van de portal in de scholen; studenten 
gebruiken de portal al regelmatig voor de studie. 

Een belangrijke projectopbrengst is de 'Leerlijn Samenwerken met ouders'. Alle opleiders 
kregen beschikking over een kernachtig document waarin zij per opleidingsfase kunnen 
zien wat op dit gebied op de academie aan de orde komt, wat de student in de partner-
school doet en wat hiervoor nodig is in de partnerschool. Ook de fasen basisbekwaam, 
vakbekwaam en masterniveau zijn in de leerlijn opgenomen. Voor de inductiefase en 
voorgezette professionalisering is waar mogelijk aanbod voor scholing vermeld. 

Effecten

Om effecten van het project in kaart te brengen, zijn op scholen die in de laatste project-
fase aansloten, interviews gehouden met studenten en hun begeleiders in de klas en op 
schoolniveau. 

Uit deze gesprekken blijkt dat het thema 'samenwerken met ouders' door het project een 
prominente plek gekregen heeft binnen de school. Alle geïnterviewden zijn het erover eens 
dat studenten tijdens het werkplekleren gestimuleerd moeten worden om deel te nemen 
aan oudergesprekken. Daarbij is het belangrijk dat de leerkrachten het goede voorbeeld 
geven aan de studenten. Na afloop van een oudergesprek krijgt de student bij voorkeur 
ontwikkelingsgerichte feedback van de mentor. 

De schoolopleiders benadrukken het belang van een gezamenlijke visie op samenwerken 
met ouders, afspraken in de school en het betrekken van studenten bij die visie. Zij zijn 
over het algemeen positief over de Toolkit student, omdat studenten hierdoor doelbewus-
ter gesprekken observeren en gerichter kijken. De Toolkit team sluit volgens hen makkelijk 
aan bij de specifieke situatie van een school. Een van hen zegt: “Door het project is de rol 
van studenten sterker geworden. Die rol staat nu vast in het beleid. Alle leden van het team 
weten: als je een student hebt, betrek je hem/haar bij alles wat te maken heeft met het 
omgaan met ouders.” Opvallend was, dat niet alle geïnterviewde studenten en leraren de 
Toolkit kenden, hoewel hun school aan de pilot meedeed. 
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Inzichten

Wanneer we startende leerkrachten goed willen toerusten voor hun taak, is leren samen-
werken met ouders een belangrijk thema. Ervaringen die Partners in Opleiden en Ontwik-
keling (Marnix Academie en 340 basisscholen) hiermee hebben opgedaan binnen de 

regeling Versterking Samenwerking leiden tot veel bruikbare inzich-
ten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opleiding van 
leraren en gelijkwaardigheid van de partners is een stimule-
rende factor. Samen onderzoeken wat werkt, leidt tot mooie 
resultaten. Voor de opleiders in de basisscholen is dat 

bovendien motiverender dan wanneer vanuit de pabo voor-
schriften worden verstrekt. 

Samen opleiden in een doorgaande lijn vraagt om een overzicht 
van 'leren samenwerken met ouders' waarin voor de gehele opleiding 

(op pabo en werkplek) zichtbaar wordt wat waar en wanneer geleerd wordt. Dit geeft de 
studenten, instituutsopleiders en schoolopleiders, starters en professionals houvast voor 
ontwikkelingsdoelen en bespreking van de voortgang.

De visie van een leraar geeft weer wat hij belangrijk vindt en wil bereiken in de samenwer-
king met ouders. Studenten worden in hun visieontwikkeling begeleid op de pabo, waar 
theorie en vakliteratuur aangereikt en besproken worden, en in de rijke leeromgeving die 
de school biedt, met inspirerende voorbeelden en ruimte voor oefening en reflectie. In dit 
ontwikkelingsproces kunnen ook vooronderstellingen (bijv. over betrokkenheid of intenties 
van ouders), houding van de leraar en mogelijke belemmeringen in de samenwerking 
worden besproken.

Wanneer in een schoolteam geen duidelijke visie, beleid en daarbij passende praktijk op 
gebied van samenwerking met ouders aanwezig is, zou deze school zich hierin verder 
moeten ontwikkelen om de student een rijke leeromgeving te kunnen bieden. Borging 
van de vereiste kwaliteit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in certificering van opleidings-
scholen.

Het verdient aanbeveling om materialen zoals de Toolkit student te ontwikkelen mét 
studenten, niet alleen vóór studenten. De materialen kunnen dan goed afgestemd worden 
op behoeften van studenten. Vervolgens moeten deze materialen bekendheid krijgen, 
toegankelijk en flexibel inzetbaar zijn. Vooral opvoedingskwesties blijken te kunnen zorgen 
voor moeilijke situaties in de samenwerking met ouders. Dit vraagt om nader onderzoek. 

Het blijft een uitdaging om 'leren samenwerken met ouders' te doorleven in de gehele 
opleiding. Dit vraagt om een alerte houding van het opleidingsmanagement en het 
informeren en stimuleren van sleutelpersonen zoals pabodocenten en de opleidings-
coördinator in de school. Het gebruik van een afgeschermde web-omgeving met informa-
tie en materialen moet voor de betrokken scholen zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden. 

UXX
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Tot slot

Om tot een duurzaam projectresultaat te komen, is op beleidsniveau in het Partnerschap 
vastgelegd dat bij de hercertificering van partnerscholen de krachtige leeromgeving voor 
samenwerking met ouders aangetoond moet worden. De deelnemers van de pilots 
kunnen door andere schoolteams te hulp geroepen worden. Hiervoor is projectsubsidie 
gereserveerd. 

Intensief gebruik van de toolkits is na de afronding van het driejarige project van groot 
belang. Binnen het partnerschap worden de opleidingscoördinatoren in de scholen aange-
moedigd de webomgeving 'Samen opleiden in een doorgaande lijn' te gebruiken en met 
collega's en studenten keuzes te maken uit de Toolkit student.

Samenwerking van leraren en ouders op het gebied van opvoeding krijgt speciale aandacht 
in het promotieonderzoek dat projectgroepslid Mirjam Stroetinga uitvoert. Uitkomsten van 
haar onderzoek zullen verwerkt worden in de toolkits. 

De projectgroep is blij met concrete opbrengsten: verdergaande visieontwikkeling in de 
opleiding en in de betrokken scholen, aanpassingen in het curriculum, materialen waar-
mee teams, studenten en docenten gericht aan de slag kunnen, betere informatievoorzie-
ning voor alle betrokkenen, duidelijke afspraken. 

We willen alle zeilen bijzetten om beginnende onderwijsprofessionals een goede basis te 
geven. De versterkte samenwerking ten aanzien van het leren samenwerken met ouders 
zal daar een goede bijdrage aan leveren, temeer omdat dit een door startende leerkrach-
ten veelvuldig genoemd struikelblok is.

Pabo's die belangstelling hebben voor de bovengenoemde materialen, kunnen de Marnix 
Academie benaderen. Contactpersoon is Mirjam Stroetinga, coördinator Versterking samen-
werking.
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Om de studenten van vandaag voor te bereiden op de flexibele en onvoorspelbare loopbanen 
die voor hen liggen, is een andere leeromgeving nodig dan een die geschikt is voor traditio-
nele, relatief stabiele loopbanen. Voor het Nederlandse middelbare beroepsonderwijs (mbo) 
initieerde de overheid daartoe het innovatieproject 'Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het 
middelbaar beroepsonderwijs' (LOB in het mbo). Aniek Draaisma monitorde het project en 
zocht antwoorden op de volgende onderzoeksvraag: Op welke wijze beïnvloedt het nationale 
innovatieproject 'LOB in het mbo' culturele en structurele veranderingen in de werkomgeving van 
docenten en zodoende in de loopbaangerichte leeromgeving van studenten? Op 12 oktober jl. 
promoveerde zij aan de Open Universiteit in Heerlen.
Om de loopbaangerichte leeromgeving te bevorderen namen 37 mbo-instellingen deel aan 
'LOB in het mbo'. Het vijfjarige project (2010-2015) omvatte een trainingsprogramma voor 
docenten op zowel een centrale trainingslocatie als in school. Na de training op locatie namen 
de docenten deel aan trainingssessies op school met hun schoolcoaches: docenten die 
hadden deelgenomen aan een uitgebreider trainingsprogramma om hun eigen collega's te 
leren coachen. Verder kregen scholen professionele begeleiding gericht op het formuleren 
van een visie en beleid ten aanzien van loopbaanontwikkeling.

Studie 1 is gebaseerd op meting 1 (oktober 2013 - januari 2014) en was gericht op het verkrij-
gen van inzicht in de wijze waarop het project er in een vroeg stadium in slaagde een proces 
op gang te brengen richting een loopbaangerichte leeromgeving, en in hoeverre het project 
het collectief leren van de docenten en transformationeel leiderschap stimuleerde. Vanuit het 
perspectief van de loopbaangerichte leeromgeving bleek uit de 50 docenteninterviews dat de 
meeste docenten sinds het begin van de training meer vertrouwen hadden in hun vaardighe-
den om een loopbaandialoog met hun studenten aan te gaan, al wensten ze meer training 
voor zichzelf en hun collega's. 
Er was echter nog geen verandering merkbaar op het niveau van de ontwikkeling van 
een praktijk- en vraaggerichte leeromgeving voor studenten. Het ontwikkelen van een 
hernieuwde visie en hernieuwd beleid ten aanzien van loopbaanbegeleiding, werd door de 
docenten niet genoemd. Het bleek dat de meeste docenten niet betrokken waren bij,  en 
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bovendien niet op de hoogte waren van de ontwikkeling van een dergelijk schoolbeleid. Voor 
veel docenten was het tevens onduidelijk waarom hun managers hen vroegen om deel te 
nemen aan het trainingsprogramma. Dit duidde op de afwezigheid van collectief leren en 
transformationeel leiderschap in de scholen.

Studie 2 is gebaseerd op meting 1 en meting 2 (april - juni 2014, bestaande uit 48 docentenin-
terviews en 38 projectleider interviews). De interviews laten zien dat de docenten zich richtten 
op het verder verbeteren van het dialogische aspect van de leeromgeving waarbij de nadruk 
binnen de docententeams lag op het elkaar feedback geven over de gevoerde en met camera 
opgenomen loopbaandialogen. Ook leek er meer duidelijkheid te zijn gekomen over de visie 
van de scholen op LOB en de doelstellingen van het project. Docententeams en individuele 
docenten bleken niet betrokken bij het ontwikkelen van visie en ambities met betrekking tot 
LOB. Het gebrek aan een gedeelde en breed gedragen visie op LOB belette de docenten en 
projectleiders verder collectief te leren. De projectleiders wensten meer betrokkenheid en 
ondersteuning van het middenmanagement (teamleiders) en het hoger management (direc-
teuren, College van Bestuur).

In studie 3 is aan de hand van drie gevalsstudies (drie mbo-instellingen die deelnamen aan het 
project) een beeld geschetst van het proces van beleidsvorming en -implementatie. Op grond 
van observaties van bijeenkomsten (n=10), interviews (n=8) en het bestuderen van beleidsdo-
cumenten (n=8) is onderzocht in welke mate een onderscheid zichtbaar was tussen strate-
gisch beleid en tactisch beleid, en in welke mate en met welk resultaat dialogen werden 
gevoerd tussen en binnen verschillende niveaus. Uit de gevalsstudies bleek dat dialogen over 
beleid tussen managers en docenten, maar ook tussen docenten onderling, veranderingen in 
de leeromgeving van studenten stimuleerden. Zonder beleid leken docenten en middenma-
nagement te weinig richting te ervaren om een collectief leerproces te starten.

De vierde studie is gebaseerd op meting 1 en 2, aangevuld met meting 3 (45 docenteninter-
views in de periode april-mei 2015) en meting 4 (47 docenteninterviews en 39 projectleider 
interviews in de periode april-juni 2016). De resultaten vanuit de zelfrapportages laten zien 
dat docenten gedurende de vierde meting aanzienlijk meer loopbaangerichte gesprekken 
voerden met hun studenten dan tijdens de start van het project. Docenten die een uitgebreide 
training tot schoolcoach kregen, verzorgden meer loopbaangerichte begeleiding dan de 
'gewone' docenten. Daarnaast waren de loopbaangesprekken gedurende alle vier meetmo-
menten gemiddeld meer begeleidend dan sturend, en meer dialogisch dan monologisch. 

Vanuit de vier studies zijn belangrijke implicaties voor onderwijsinnovatie herleid. Wanneer er 
culturele en structurele veranderingen in de schoolomgeving worden 
nagestreefd is het raadzaam om schoolmanagers vanaf het begin te betrekken in de imple-
mentatie van het nieuwe beleid. Zij spelen een belangrijke rol in het richting geven van de 
vernieuwing, door verduidelijking van het innovatieproject en van het strategisch beleid. 

Collectief leren blijkt aanbevelingswaardig bij de invoering van innovatietrajecten. 
Bij collectief leren doorlopen de deelnemers een leercyclus van meerdere fasen waarbij
ze gemeenschappelijke leer- en/of werkresultaten nastreven om op die manier gemeenschap-
pelijk gedeelde ambities te verwezenlijken. Daarbij dient het collectieve leerproces te worden 
benaderd als een implementatiemodel waarbij alle fasen tijdens de innovatie worden door-
lopen.

Onderwijsinnovatie vereist ook individuele ondersteuning en begeleiding. Het veranderen 
van gevestigde rollen is uitdagend, omdat de zekerheden van de onderwijspraktijk op losse 
schroeven komen te staan. Middels dialogische en individuele steun en begeleiding profiteren 
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niet alleen studenten van dialoog en reflectie, maar kan een dialogische (loopbaan)leeromge-
ving ook in de werkomgeving van docenten worden gerealiseerd.

Ten slotte zijn steun en betrokkenheid van leidinggevenden van essentieel belang. Het is aan 
het middenmanagement om de balans tussen controle en autonomie te bepalen die nodig is 
in verschillende situaties van onderwijsinnovatie, passend bij de context van de school en het 
docententeam.

Draaisma heeft met deze promotie een sterk staaltje praktijkgericht wetenschappelijk onder-
zoek laten zien. Er is al veel gezegd over het belang van het voorbereiden van onze leerlingen 
op de toekomst. Kreten als 'toekomstgericht onderwijs' en 'futureproof education' zijn dage-
lijkse kost. Op basis van dit proefschrift zijn op wetenschappelijk onderzoek gefundeerde 
handreikingen voor innovaties in het MBO opgeleverd die ook ter inspiratie voor andere 
onderwijsniveaus kunnen dienen.
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Tim Huijgen is vakdidacticus en docent geschiedenis.  Hij heeft onderzoek gedaan naar de 
historische vaardigheid contextualiseren. Dit is een relevant probleem in het geschiedenis-
onderwijs en hij  heeft instrumenten en een didactische methode hiervoor ontwikkeld. Het 
proefschrift richt zich op de vraag hoe bij leerlingen de historische vaardigheid contextualise-
ren kan worden verbeterd. Tims leerlingen beoordelen het verleden vaak vanuit hun eigen 
normen en waarden (en niet alleen de leerlingen van Tim doen dit). Dan zijn de acties van 
mensen van vroeger niet goed te begrijpen. Stemmen op Hitler is onbegrijpelijk en de chris-
tenvervolgingen bij de Romeinen zijn dan belachelijk. 

Recent zijn er diverse publicaties verschenen, zowel wetenschappelijk als vanuit vakorganisa-
ties, die beargumenteren dat historisch redeneren een belangrijk doel van geschiedenison-
derwijs is (zie bijvoorbeeld Bij de tijd 3 de visie van de Vereniging van Geschiedenisdocenten 
Nederland https://www.vgnkleio.nl/2018/bij-de-tijd-3/). Historisch redeneren is het inzetten 
van historische vaardigheden om zo te kunnen redeneren over veranderingen, oorzaken, 
gevolgen, overeenkomsten en verschillen met betrekking tot verschijnselen en perioden (Van 
Boxtel& Van Drie, 2018). Contextualiseren is een belangrijk onderdeel van historisch redene-
ren. Contextualiseren helpt leerlingen rekening te houden met historische omstandigheden 
en geeft inzicht in de normen, waarden en gevoelens van mensen van vroeger.  In het proef-
schrift wordt contextualiseren beschouwd als "het creëren van een historische context bij 
gebeurtenissen en handelingen van mensen met als doel deze verschijnselen te verklaren en 
te interpreteren" (bladzijde 204 van het proefschrift). 

Tim Huijgen heeft op meerdere manieren onderzoek gedaan naar contextualiseren. Er zijn 
weinig betrouwbare instrumenten om het niveau van contextualiseren te meten. Hij heeft dus 
allereerst instrumenten onderzocht waarmee je het niveau van contextualiseren kunt meten 
en heeft er een gevonden die betrouwbaar bleek te zijn (Hartmann& Hasselhorn, 2008). Dit 
instrument is door hem gebruikt om te kijken hoe succesvol leerlingen zijn in het contextuali-
seren. De meeste leerlingen bleken gemiddeld te scoren en vooral inleving te gebruiken om 
de handelingen van historische personen te begrijpen.

Er is ook een observatie-instrument ontwikkeld om te bekijken in hoeverre geschiedenis-
leraren contextualiseren bevorderen. Het observatie-instrument bleek voldoende betrouw-
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baar als een observator twee lessen van een docent observeert of als drie observatoren een 
les observeren. Met het instrument is vervolgens gekeken wat docenten doen. Er wordt niet 
veel gecontextualiseerd tijdens de lessen en als het gebeurde deed de docent het vaak zelf 
en liet hij/zij het niet door de leerlingen zelf doen.

Vervolgens heeft Tim Huijgen op basis van literatuur een didactisch model en didactiek 
ontwikkeld waarbij leerlingen een historische casus verklaren, gevraagd worden te contextua-
liseren en daarna dezelfde casus opnieuw moeten verklaren (het model en korte beschrijving 
didactiek zijn te vinden op https://didactiefonline.nl/artikel/contextualiseren-kun-je-leren ). 
De didactiek is gebruikt om een lessenserie te maken en uit te voeren en bij te stellen. Het 
effect van de lessenserie is onderzocht en de didactiek bleek effectief te zijn. Leerlingen 
gebruikten na het contextualiseren meer kennis van de historische context om de casus te 
verklaren.

Ook ik heb de ontwikkelde didactiek uitgeprobeerd met een aantal studenten die de educa-
tieve master geschiedenis aan de Universiteit Utrecht doen. Zij herkennen dat leerlingen 
moeilijk kunnen contextualiseren en dat dit een kern van historisch redeneren is. De didactiek 
die in dit proefschrift is ontwikkeld helpt om te contextualiseren. Studenten hebben vervol-
gens casussen bij de didactiek bedacht. Dit lukte hen, maar het is niet makkelijk een casus te 
vinden die hedendaagse normen en oordelen uitlokt, zoals Tim Huijgen adviseert. 

Ik heb collega vakdidactici geschiedenis gevraagd wat zij de opbrengst van dit onderzoek 
vinden. Hierbij twee citaten:

Bjorn Wansink van de UU: Het proefschrift van Tim Hujigen is tegelijkertijd wetenschappelijk inte-
ressant als praktisch bruikbaar. Studenten op de lerarenopleiding kunnen vrij snel met de instru-
menten van Tim Huijgen uit de voeten. Hiermee weet Tim echt een brug te slaan tussen wetenschap 
en onderwijspraktijk.

Tessa de Leur van de UVA en HvA: Als lerarenopleider vind ik het proefschrift van Tim nuttig 
omdat het zeer bruikbare ontwerpprincipes heeft opgeleverd: (1) maak leerlingen bewust van hun 
hedendaagse blik, (2) leer leerlingen hoe zij een context kunnen creëren, (3) creëer mogelijkheden 
voor leerlingen  om  de  vaardigheid  contextualiseren  in  te  zetten  voor  het  verklaren  en  inter-
preteren van verschijnselen en (4) stimuleer historische inleving bij leerlingen. In mijn ogen heeft 
Tim daarmee de kern te pakken van waar historisch besef om draait. Dat gebruik ik graag in 
gesprek met studenten over wat de doelen kunnen zijn van geschiedenisonderwijs.

Kortom, dit is voor lerarenopleiders en docenten geschiedenis een heel bruikbaar proefschrift 
dat instrumenten en een didactiek voor de praktijk oplevert.

Tim Huijgen heeft al veel gepubliceerd over dit onderzoek. 
Op https://www.rug.nl/staff/t.d.huijgen/research is een overzicht te vinden. Hier kun je ook 
zijn contactgegevens vinden om vragen te stellen over zijn proefschrift.

Op de website dan Didactief is een beknopt en toegankelijke samenvatting van het proef-
schrift te vinden zie  https://didactiefonline.nl/artikel/contextualiseren-kun-je-leren
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