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 Recensie

Bespreking van het proefschrift  
‘Experiences of continuity and discontinuity 
in student teachers’ development’
Hanneke Tuithof, Universiteit Utrecht

Van Rijswijk, M.M. (2020). Experiences of continuity and discontinuity in student teachers’ development 
(Proefschrift). Universiteit Utrecht. Dit proefschrift is op vrijdag 16 oktober 2018 aan de Universiteit van 
Utrecht verdedigd.

Martine van Rijswijk is lerarenopleider aan de Universiteit Utrecht. Zij zou eigenlijk al in juni 2020 haar proef-
schrift verdedigen, maar dat is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. Op vrijdag 16 oktober 2020 is zij 
alsnog in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht gepromoveerd, in aanwezigheid van haar para-
nimfen, enkele collega’s en vrienden en familie. Voor andere geïnteresseerden was er een livestream.

Martine van Rijswijk heeft onderzoek gedaan naar studenten van de lerarenopleiding waaraan zij als leraren-
opleider en coördinator werkt. Haar proefschrift gaat over de gevoelens van continuïteit en discontinuïteit van 
docenten in opleiding tijdens hun lerarenopleiding. 

Gedurende hun lerarenopleiding reflecteren docenten in opleiding zeer regelmatig over hun zelfconcept als 
docent. Als deze reflecties twijfels bij hen oproepen, kan dit negatieve gevolgen hebben, zoals het (tijdelijk) 
stoppen met de opleiding of het niet beginnen aan een baan als docent, ondanks dat ze potentieel wel ge-
schikt zijn. Onderzoekers die de ontwikkeling van studenten in de lerarenopleiding onderzochten, maakten 
tot nu toe vaak gebruik van biografische bronnen en reflecties van studenten die terugkijken op hun leraren-
opleiding. Op basis daarvan zijn ‘worstelingen’ van docenten in opleiding beschreven. Een van die worste-
lingen doet zich voor wanneer studenten ervaren dat de eigenschappen die ze zichzelf toekennen niet goed 
aansluiten bij het beroep of wanneer eigenschappen die ze nodig vinden voor het uitoefenen van het beroep 
(nog) ontbreken. In het onderzoek van Martine van Rijswijk zijn de authentieke profielen en begeleidings-
gesprekken geanalyseerd. Er wordt dus niet teruggekeken, maar de gesprekken en verwachtingen tijdens 
de opleiding zijn geanalyseerd. Er zijn ook geen interventies gedaan; Van Rijswijk heeft geobserveerd en 
beschreven wat er gebeurt in de gesprekken tussen student en opleider.

Er zijn vier studies uitgevoerd om continuïteit en discontinuïteit in de ontwikkeling van individuele docenten 
in opleiding beter te kunnen begrijpen, ongeacht of ze die opleiding wel of niet afronden. Een mooie bevin-
ding is dat docenten in opleiding zich veilig genoeg voelen om de gevoelens van discontinuïteit te delen met 
hun opleider, ook in beoordelingsgesprekken.

Ik heb collega’s gevraagd wat zij als lerarenopleider hebben aan het onderzoek van Martine van Rijswijk. 
Hans Wessels, een ervaren lerarenopleider en vakdidacticus filosofie aan dezelfde lerarenopleiding als Van 
Rijswijk, rapporteerde mij dit (en deze reactie is representatief voor de andere reacties): “Dit vind ik de kracht 
van het onderzoek: het sluit erg goed aan bij mijn ervaringen als opleider en heeft daarvoor ook gedeeltelijk 
een nieuwe taal gevonden voor het bestaande proces van reflectie van studenten op hun ervaringen. Bo-
vendien is het erg systematisch onderzocht in vier deelstudies en ook helder en systematisch verwoord (…).  

Recensie proefschrift Van Rijswijk
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De kracht van het onderzoek ligt in concrete zin voor de lerarenopleidingen in: ten eerste de drie dialogische 
strategieën die opleiders kunnen inzetten om discontinuïteit bespreken en ten tweede het raamwerk van 
verwachtingen van de toekomst ten aanzien van continuïteit en discontinuïteit. Beide zaken kunnen goed 
worden toegepast en opleiders worden zich daarmee meer bewust van het proces dat zich in reflecteren-
de gesprekken afspeelt. Dat geldt ook voor de belangrijkste conclusies uit het onderzoek: a) voortdurende  
aandacht van de opleider voor de manier waarop studenten over zichzelf denken, is vereist; b) ervaringen van 
discontinuïteit kunnen daarbij juist productief zijn; en c) het erkennen van gevoelens van twijfel en onzeker-
heid is daarbij belangrijk.”

Tijdens de verdediging van het proefschrift werd door een aantal vragenstellers benadrukt hoe belangrijk het 
is om heel bewust aandacht te besteden aan de gevoelens van discontinuïteit tijdens de lerarenopleiding. Dit 
sluit aan bij mijn eigen ervaring als lerarenopleider, en voor mij waren de drie beschreven manieren waarop 
studenten en opleiders discontinuïteit bespreken, nadat dit in een gesprek is geïntroduceerd, heel herken-
baar. Het gaat om: “1) vertrouwen op ontwikkeling: accepteren dat er iets moet veranderen en vertrouwen 
dat dit zal lukken op basis van wat er al was en/of wat er komen zal; 2) compenseren vanuit het professionele 
zelfconcept: erkennen dat er een probleem of zwakke plek is en dat er andere, aanvullende kwaliteiten en 
vaardigheden zijn; en 3) herwaarderen van de relevantie: heroverwegen van de discontinuïteit zelf in termen 
van bedreiging voor verdere ontwikkeling. Lerarenopleiders combineerden meestal de drie strategieën bij 
het bespreken van discontinuïteit” (citaat uit de Nederlandse samenvatting van het proefschrift op pagina 
118-119).

Ik vraag me nog wel af in hoeverre dit voor alle lerarenopleiders en lerarenopleidingen geldt. Het onderzoek 
is gedaan in een specifieke universitaire lerarenopleiding en met een beperkt aantal lerarenopleiders (zes). 
Volgens Van Rijswijk zijn er op grond van dit onderzoek geen uitspraken te doen over of bepaalde kenmerken 
van opleiders (bijvoorbeeld ervaring) een rol spelen. Aan de andere kant levert dit onderzoek inzichten op 
die we al kenden uit eerder onderzoek, dat Van Rijswijk ook beschrijft. Maar die inzichten zijn nu via andere, 
authentieke bronnen aangetoond en helder beschreven.

Kortom, dit is voor lerarenopleiders een bruikbaar proefschrift waarin systematisch wordt beschreven wat we 
vaak onbewust doen en dat ons concrete suggesties voor de praktijk oplevert.

Martine van Rijswijk heeft al gepubliceerd over dit onderzoek. Op https://www.uu.nl/medewerkers/MM-
vanRijswijk/Publicaties is een overzicht te vinden. Hier kun je ook de contactgegevens vinden om vragen te 
stellen over het proefschrift.

Auteur: Martine van Rijswijk, Universiteit Utrecht
Recensent: Dr. Hanneke Tuithof, lerarenopleider aan de Universiteit Utrecht
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 Recensie

Bespreking van het proefschrift  
‘Understanding teacher educators’  
professional learning’
Quinta Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Ping, C. (2020). Understanding teacher educators’ professional learning. Technische Universiteit Eind hoven. 
174 pagina’s, te downloaden via https://research.tue.nl/en/publications/understanding-teacher-educa-
tors-professional-learning

Op 24 september 2020 verdedigde Cui Ping haar proefschrift in een blended promotiesessie. De promoven-
da, promotoren en een klein groepje genodigden waren aanwezig in de zaal en de commissie nam deel via 
een onlineverbinding. Deze setting stond een succesvolle verdediging niet in de weg.

Het proefschrift van Ping gaat over de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Ze legt de focus hier-
bij op individuele lerarenopleiders die werkzaam zijn in een instituut voor hoger onderwijs; schoolopleiders 
maken geen deel uit van haar onderzoek. De thesis omvat drie deelstudies: een reviewstudie over het leren 
van lerarenopleiders, een surveystudie met een kwantitatieve verdieping en een interviewstudie.

In de inleiding geeft Ping aan dat er geen officiële opleiding of voorbereiding is om lerarenopleider te wor-
den. Er zijn twee routes om lerarenopleider te worden. De ene is de praktijkroute, waarbij ervaren leraren de 
overstap maken naar een rol als lerarenopleider. De andere route is de academische route, waarbij iemand 
die is afgestudeerd in een vakdiscipline of onderwijskunde, besluit te gaan werken op een lerarenopleiding. 
In beide gevallen is er veel te leren over de nieuwe rol als lerarenopleider. Ping gaat in haar proefschrift op 
zoek naar wat lerarenopleiders leren, hoe ze dat doen en waarom ze leren. In het onderzoek van Ping zijn Ne-
derlandse en Chinese lerarenopleiders betrokken als respondent bij de surveystudie. Een belangrijk verschil 
tussen de twee groepen is dat Nederlandse opleiders vaker via de praktijkroute in het beroep terechtkomen 
en Chinese opleiders nagenoeg altijd via de academische route. 

Recensie proefschrift Ping
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Voor de reviewstudie (hoofdstuk 2) heeft Ping 75 wetenschappelijke artikelen bestudeerd die gaan over het 
wat, hoe en waarom van de professionalisering van lerarenopleiders. Op basis van deze artikelen komt ze tot 
een framework met een nadere invulling van wat, hoe en waarom (Figuur 1).

Table 3.1 Main professional learning categories as a framework for the current study

Foci Main category

Content of professional learning Pedagogy of teacher education
 Research and reflection
 Professional identity
 Knowledge base

Activities of professional learning Learning through academie engagement
 Learning through collaborative activity
 Learning through attending professional development programs
 Learning through reflective activity

Reason for professional learning External requirement
 Personal ambition
 Professional role transition

Figuur 1. Framework professional learning (Ping, 2020, p. 62).

In haar surveystudie (hoofdstuk 3 en 4) maakt Ping gebruik van een vragenlijst gebaseerd op haar framework 
uit de reviewstudie. De vragenlijst is online afgenomen bij instituutsopleiders in Nederland (n=218) en oplei-
ders in China (n=365). In de analyse gaat Ping op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen de twee 
groepen. De verschillen die ze vindt, waren op zich te verwachten gezien de achtergrond van de groepen: 
bij de Chinese opleiders zijn er meer met een PhD en ze hebben vaker een onderzoekstaak; ze hebben geen 
of minder werkervaring als leraar op een school dan de Nederlandse respondenten. De Chinese lerarenop-
leiders leren ook vooral door het doen van onderzoek, door ‘academic engagement’ en door reflectie. De 
Nederlandse opleiders leren meer van of via de input van anderen. Ook zijn er verschillen in de motivatie om 
te leren: de Nederlandse opleiders leren vooral vanuit intrinsieke motivatie, de Chinese opleiders leren vaker 
omwille van hun rol-transitie tot opleider en vanwege externe noodzaak.
 
In de interviewstudie (hoofdstuk 5) beschrijft Ping de analyse van interviews met elf Nederlandse opleiders. 
In de interviews is ze op zoek gegaan naar concrete voorbeelden van wat, hoe en waarom lerarenopleiders 
leren. Ze constateert dat lerarenopleiders vooral leren over hun taken als opleider en dat ze dat veelal via 
informele leeractiviteiten doen, vanuit de motivatie om studenten goed op te leiden.

Ping besluit haar proefschrift met drie conclusies. De eerste is dat lerarenopleiders een dusdanig specifiek 
beroep hebben dat zij een eigen kennisbasis hebben waarop ze zich professionaliseren. De tweede conclusie 
is dat lerarenopleiders vooral leren door interactie met anderen. Tot slot constateert Ping dat opleiders een 
sterke intrinsieke motivatie hebben om te leren. 

Tot slot
Op diverse plekken in het proefschrift geeft Ping ook praktische aanbevelingen. De vragenlijst die is ont-
wikkeld voor de survey (en die is opgenomen in de bijlage) zou volgens Ping gebruikt kunnen worden in 
lerarenopleidingen om te inventariseren hoe en wat opleiders willen leren en als startpunt van een verdere 
dialoog daarover. Een andere aanbeveling is om beginnende lerarenopleiders ondersteuning te bieden bij het 
groeiproces in hun nieuwe beroep, bijvoorbeeld in een leergemeenschap.

Recensie proefschrift Ping
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Als beperkingen van haar onderzoek geeft Ping aan dat ze alleen van wetenschappelijke literatuur gebruik 
heeft gemaakt en dat ze zich ervan bewust is dat ze hiermee een heleboel expertise die op andere plekken 
is vastgelegd (bijvoorbeeld bij Velon, Mofet Israel, ATE), heeft genegeerd. Het is mooi dat ze dit noemt, maar 
tegelijkertijd is het jammer dat hiervoor geen plek is ingeruimd, omdat er uit de praktijk veel bekend en  
beschreven is dat haar bevindingen had kunnen verrijken. Ook geeft Ping aan dat schoolopleiders nu geen 
plek hadden in de studie, maar dat onderzoek naar de professionalisering van juist deze groep zeker aan-
dacht verdient. Wie pakt deze uitdaging op?

Auteur: Cui Ping, Eindhoven School of Education
Recensent: Quinta Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Recensie proefschrift Ping



318

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(1) 2021

 Recensie

Pabostudenten staan positief ten opzichte 
van praktijkonderzoek: bespreking van  
het proefschrift ‘Empowering pre-service  
teachers through inquiry’
Bob Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Van Katwijk, L. (2020). Empowering pre-service teachers through inquiry. Development of an inquiry stance 
in intented, implemented and attained curriculum of primary teacher education. 196 pagina’s, https://www.
my-thesis.nl/katwijk/

Het is meestal een genoegen om proefschriften te lezen die geschreven zijn door lerarenopleiders. Dat geldt 
zeker voor het proefschrift van Lidewij van Katwijk, die als lerarenopleider onder andere verbonden is aan 
de pabo van NHL Stenden. Ze gaat in op een bijzonder actueel thema, zeker voor de hbo-lerarenopleidingen, 
namelijk het doen van praktijkonderzoek door studenten. In haar proefschrift maakt ze helder hoe onder-
zoekend vermogen geoperationaliseerd kan worden én gaat ze – in het empirisch deel – in op de plek van 
praktijkonderzoek in het curriculum van de opleiding.

Wat is onderzoekend vermogen?
Op basis van de Dublin-descriptoren hebben hbo-lerarenopleidingen de ambitie om professionals af te leve-
ren met een ‘onderzoekend vermogen’ die in staat zouden moeten zijn “onderzoek te gebruiken en te doen ter 
verbetering van hun manier van lesgeven en ter verhoging van de kwaliteit van onderwijs” (p. 25). 
Op grond van een uitgebreide verkenning van de literatuur komt Van Katwijk tot een operationalisering van 
onderzoekend vermogen in zes aspecten (zie Tabel 2.1, p. 36). Ze formuleert als definitie van onderzoekend 
vermogen: “de bekwaamheid om onderzoek te doen én te gebruiken ter verbetering van de eigen beroeps-
praktijk door de integratie van kennis over het fenomeen onderzoek, kennis over onderzoek in het vakgebied, 
onderzoeksvaardigheden, een onderzoekende houding, onderzoekend handelen en het kunnen toepassen 
van onderzoeksresultaten in de praktijk” (p. 149).

Ze ging ook na welke aspecten in de curricula van de pabo-opleidingen terugkomen en daaruit bleek dat “on-
derzoekskennis en onderzoeksvaardigheden vooral de boventoon voeren […] en dat lijkt impliciet de bood-
schap te geven dat de opleidingen toch beogen op te leiden tot onderzoeker. Deze boodschap wordt veelal 
nog versterkt door de vorm van het onderzoeksverslag, dat sterk kan lijken op de vorm van een wetenschap-
pelijk onderzoeksartikel” (p. 47). Bij alle opleidingen wordt de onderzoeksleerlijn namelijk afgesloten met 
een zelfstandig onderzoek en getoetst met een onderzoeksverslag. 

Positief ten aanzien van praktijkonderzoek
In het proefschrift wordt de driedeling van Van de Akker gebruikt: het beoogde, het gerealiseerde en het 
bereikte curriculum. De kracht van het proefschrift is dat alle drie deze niveaus onder de loep worden geno-
men. Daaruit blijkt onder andere dat studenten positieve opvattingen en een positieve houding hebben ten 
aanzien van praktijkonderzoek.

Recensie proefschrift Van Katwijk
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Bijzonder is hoofdstuk 5 uit het proefschrift, waarin de vraag wordt beantwoord wat de waarde van praktijk-
onderzoek is voor de kwaliteit van het lesgeven. Er is gekeken naar de afgestudeerden van de pabo in de jaren 
2014-2018. Daaruit blijkt dat er sprake is van een positieve relatie tussen de kwaliteit van de door studenten 
uitgevoerde onderzoeksprojecten en de kwaliteit van hun lesgeven!

Toch blijkt dat meer dan een derde van de aanstaande leraren niet verwacht of de intentie heeft om nog iets 
met onderzoek te doen in een toekomstige baan. De belangrijkste redenen hiervoor zijn, naast de verwach-
ting dat de focus de eerste jaren vooral op het lesgeven zelf zal liggen, de formele manier waarop praktijk-
onderzoek aangeleerd en getoetst wordt in de opleiding, waardoor het tijdrovend en veeleisend is, én het 
gebrek aan onderzoekscultuur op de meeste basisscholen. 

En wat doen we hiermee?
Praktijkonderzoek is bijna niet meer weg te denken, aldus Van Katwijk, in de hbo-lerarenopleiding voor leraar 
basisonderwijs. Dat daarin zowel flinke slagen zijn gemaakt als nog het nodige werk aan de winkel is, wordt 
uit dit mooie proefschrift meer dan duidelijk. Dit proefschrift geeft de opleidingen handvatten om kritisch 
naar hun curriculum te kijken. Het onderzoek kan opleidingen helpen om te bepalen wat zij ten aanzien van 
het onderzoekend vermogen bij hun studenten willen bewerkstelligen en of dat voldoende terugkomt in de 
leerlijnen (onderwijsactiviteiten en toetsing). De vraag naar constructive alignment dus en daar valt nog het 
nodige in te verbeteren. Hierbij kunnen pp. 35-47 uit het proefschrift bijzonder behulpzaam zijn. 

Daarnaast daagt het proefschrift opleiders binnen het hbo uit om een duidelijke keuze te maken. Want hoe-
wel “geen enkele opleiding voor leraar basisonderwijs beoogt om onderzoekers op te leiden …. [wekt] de 
manier waarop studenten onderzoeksactiviteiten ervaren en vooral de manier waarop getoetst wordt wel die 
suggestie” (p. 152).
Op grond daarvan komt Van Katwijk met het volgende advies: “Door meer nadruk te leggen op de ontwikke-
ling van onderzoekend vermogen, met als belangrijkste aspect de onderzoekende houding, in plaats van de 
nadruk te leggen op het doen van praktijkonderzoek, kunnen lerarenopleiders bijdragen aan toekomstige 
leraren die kritisch en nieuwsgierig zijn en die evidence informed werken.” 

Dat zou vertaald moeten worden in een manier van aanleren en toetsen van praktijkonderzoek die “zich richt 
op de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen en waarvoor andere toetsvormen dan het onderzoeks-
verslag ontwikkeld worden” (p. 155). 
Ook zou het helpen als opleiders een nieuwsgierige en kritische houding hebben én dat ze deze onderzoe-
kende houding ook expliciteren. Daar kunnen we als lerarenopleiders alvast morgen mee beginnen. 

Auteur: Lidewij van Katwijk, lerarenopleider aan onder andere de pabo van NHL Stenden
Recensent: Bob Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
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 Nieuwe methodiek

Samen ontwerpen in een innovatieteam: een 
methodiek voor samen leren en inno veren 
van opleiders, studenten en leraren
Anje Ros, Henderijn Heldens & Nanke Dokter, Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Marianne Rongen, Campus aan de Lanen - Signum Onderwijs

De complexiteit van het (basis)onderwijs neemt toe als gevolg van Passend Onderwijs en steeds snellere 
(technologische) ontwikkelingen in de maatschappij. Dit levert complexe en uitdagende innovatievraagstuk-
ken op voor scholen. In toenemende mate werken scholen en opleidingen daarbij samen, waarbij professi-
onalisering een gezamenlijke doelstelling vormt. Het gaat dan niet meer alleen om het samen opleiden van 
aankomende leraren, maar ook om continue professionele ontwikkeling van zittende leraren, schoolleiders 
en leraren opleiders. Om deze reden wil het Partnerschap Opleiden in de School (POS), waar Fontys Hoge-
school Kind en Educatie deel van uitmaakt, werken met innovatieteams, tijdelijke projectteams met studen-
ten, leerkrachten en opleidingsdocenten die samenwerken en -leren aan een innovatief vraagstuk van een 
school. In dit artikel doen we verslag van een pilot met een innovatieteam. Met deze pilot beogen we enerzijds 
leer opbrengsten van studenten, leerkrachten en opleidingsdocenten en anderzijds innovatieve oplossingen 
voor een innovatievraagstuk in de school. Deze doelen stellen hoge eisen aan de gehanteerde methodiek. We 
hebben hiervoor een methodiek ontwikkeld, die gebaseerd is op elementen van Design Thinking en Scrum. 
Ook hebben we een digitale omgeving ontworpen, met coaches ‘op afstand’. In dit artikel lichten we de  
methodiek toe en doen we verslag van de evaluatie van deze pilot. In de evaluatie identificeren we factoren 
die ten grondslag liggen aan successen en dilemma’s bij samenwerken in innovatieteams. 

Inleiding
In de opleidingsschool Partnerschap Opleiden in de School (POS) in Oost-Brabant en Noord-Limburg, waar 
Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) deel van uitmaakt, wordt al ruim tien jaar samengewerkt tussen 
basisscholen en de vijf pabo-locaties van FHKE op het gebied van samen opleiden en onderzoeken. Zo doen 
de studenten in de laatste fase een praktijkonderzoek, gericht op schoolontwikkeling, waarin een vraagstuk 
in de school centraal staat. De schoolleider en het team zijn betrokken bij de vraagstelling, bij de uitvoering 
van het onderzoek en bij de implementatie van de resultaten. Toch merken we dat we binnen het POS nog 
niet optimaal gebruikmaken van alle beschikbare expertise van scholen en opleiding, met name waar het 
gaat om de meer complexe vraagstukken en innovatievragen. Daarom willen we het benutten van expertise 
op het gebied van innovatie in het POS versterken door samen te werken in innovatieteams waarbij opleiders, 
studenten en leraren van en met elkaar leren door middel van het ontwerpen van een innovatie. We spreken in 
dit kader van innovatieteams, en niet van ontwerpteams of projectteams, om te benadrukken dat het gaat om 
het (leren) ontwerpen aan de hand van complexe vraagstukken en daarmee een impuls te geven aan de inno-
vatiekracht van het POS. Samen innoveren is voor scholen van belang om ontwerpcompetenties te leren voor 
het ontwerpen van oplossingen voor complexe vraagstukken binnen de eigen schoolcontext (Vangrieken et 
al., 2016). Op onderzoeksmatige wijze, gebruikmakend van alle beschikbare expertise, werken leerkrachten 
zo aan duurzame onderwijsverbetering. Voor studenten is samen innoveren van belang om zogenaamde fu-
ture skills te leren. Hieronder verstaan we het samen met collega’s en experts een praktijkvraagstuk duiden 
en analyseren, het bedenken van creatieve oplossingen voor dergelijke vraagstukken en het ontwerpen van 
nieuwe werkwijzen en hulpmiddelen. Voor opleiders is het samen innoveren met scholen die vooroplopen 
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van belang om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied en hun expertise (leren) 
in te zetten in de onderwijspraktijk.
Samen innoveren past bij de uitgangspunten van de strategische beleidsagenda van de Vereniging Hoge-
scholen (2019), waarin wordt bepleit dat opleidingen bijdragen aan innovatie in het onderwijs. 

Het lectoraat van FHKE heeft de taak op zich genomen om een passende werkwijze te ontwikkelen voor het 
samen innoveren in het POS. Hiervoor zijn de volgende ambities geformuleerd:
1)  Scholen en opleiding werken samen aan complexe vraagstukken, waarbij gezamenlijk oplossingsrichtin-

gen worden gezocht en uitgeprobeerd. 
2)  Er is sprake van samenwerking, waarin zowel onderwijsprofessionals uit scholen als opleidingsdocenten 

en studenten expertise delen en samen nieuwe kennis creëren op basis van gelijkwaardigheid. 
3)  Opbrengsten van innovaties (inzichten, handvatten, oplossingsrichtingen) worden gedeeld binnen het POS 

en benut door andere scholen en binnen de opleiding.
4)  Het samen innoveren dient op den duur geïntegreerd te zijn in het werk van leraren en opleiders en in het 

curriculum van studenten, zodat het een duurzaam karakter krijgt.
Deze uitgangspunten hebben grote consequenties voor de manier van samenwerking. Zowel leraren als op-
leidingsdocenten zijn gewend om studenten te begeleiden in hun ontwikkeling, maar niet om zelf actief deel 
uit te maken van een innovatieproces naast de studenten. Hierdoor verandert hun rol en zijn ze, naast bege-
leider van studenten, zelf ook lerend. 
Veel opleidingen kiezen ervoor om in hun curriculum op te nemen dat studenten werken aan vraagstukken uit 
de praktijk in boundary crossing teams (Custers & Thunnissen, 2018). Vernieuwend in de aanpak voor samen 
innoveren die we hebben ontwikkeld, is dat we niet alleen leeropbrengsten beogen voor studenten, maar 
ook voor docenten en werkveld. Ook vernieuwend is dat we gelijkwaardigheid beogen in het innovatieteam, 
waarin docenten dus niet de rol van begeleider innemen, maar van mede-innovator, en geselecteerd zijn op 
basis van hun inhoudelijke expertise. 

Achtergrond en ontwikkeling van de methodiek
Uit onderzoek blijkt dat het leren en werken in hybride teams, zoals een (tijdelijk) innovatieteam met oplei-
ders, studenten en leraren, zeer complex is. De methodiek is dan ook via een aantal achtereenvolgende stap-
pen ontwikkeld: 1) Op basis van literatuur zijn ontwerpcriteria geformuleerd voor succesvolle samenwerking 
in innovatieteams. Deze zijn gebruikt om de pilot te ontwerpen. 2) De opzet van de pilot met de bijbehorende 
methodiek voor samen innoveren, is voorgelegd aan een resonansgroep van experts (van lectoraten uit ver-
schillende domeinen, scholen, wetenschappers). Op basis van de feedback zijn de pilotopzet en de metho-
diek aangepast. 3) Vervolgens is een pilot uitgevoerd en geëvalueerd. Het doel van de evaluatie was om na 
te gaan of de ontwerpcriteria zijn gerealiseerd tijdens de uitvoering van de pilot en tot welke opbrengsten de 
pilot heeft geleid. Het gaat hier zowel om leeropbrengsten van de deelnemers zelf als om innovatieve produc-
ten (zoals instrumenten) met impact voor de eigen school en voor het POS in brede zin. 

Ontwerpcriteria voor succesvolle samenwerking in innovatieteams
Bij de effectiviteit van innovatieteams spelen drie zaken een rol: de motivatie van de deelnemers, de kwaliteit 
van de samenwerking, en de mate van kennisdeling en -benutting (Veltman et al., 2019; Van den Bossche et 
al., 2006; Gabelica et al., 2016; Custers & Thunnissen, 2018; Bouw et al., 2019).

Motivatie van de teamleden
Om meer inzicht te krijgen in de motivatie van potentiële deelnemers aan innovatieteams, hebben we poten-
tiële deelnemers in het POS gevraagd naar hun drivers, hun redenen om eventueel deel te nemen aan een in-
novatieteam. De antwoorden zijn samengevat in Tabel 1. Hieruit blijkt dat de aard van het vraagstuk dat in het 
innovatieteam centraal staat, een belangrijke rol speelt. In een innovatieteam is dat een probleem of verbe-
terwens vanuit een school of groep scholen waarvan de oplossing bijdraagt aan de kwaliteit/duurzaamheid 
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van de betreffende scholen. Het vraagstuk dient gekenmerkt te worden door complexiteit en vernieuwing, om 
voor de teamleden interessant en inspirerend te zijn. Denk bij complexiteit aan verschillende elementen en 
processen die onderling afhankelijk zijn, een bepaalde onzekerheid en onvoorspelbaarheid met betrekking 
tot risico’s en veranderende omstandigheden, en een mogelijk verschil in waarden of opvattingen van betrok-
kenen (Veltman et al., 2019; Crowly & Head, 2017). Daarnaast is van belang dat het vraagstuk voor de betref-
fende school urgent is, zodat het voor de leraren in het team lonend is om hier tijd in te steken. Verder blijkt 
uit Tabel 1 dat de gevraagde tijdsinvestering voor opleiders en leraren en de mogelijkheid om studiepunten 
te halen, belangrijke drivers zijn voor (gemotiveerde) deelname aan het innovatieteam.

Leraren Studenten Opleiders

-  Het innovatieteam levert concrete hand-
vatten voor ons vraagstuk;

- mijn tijdsinvestering is beperkt;
-  andere deelnemers verdiepen zich in 

onze context.

-  Met de participatie in het innovatieteam 
kan ik leeruitkomsten van de opleiding 
behalen;

-  ik leer veel door te werken aan een echt 
vraagstuk;

- ik kan gelijkwaardig participeren.

-  Ik kan mijn expertise inzetten en verster-
ken als het om een innovatief vraagstuk 
gaat;

-  ik kan het begeleiden van studenten en 
bijdragen aan innovaties combineren;

- mijn tijdsinvestering is beperkt.

Tabel 1. Drivers voor de drie groepen deelnemers om te participeren in een innovatieteam.

Kwaliteit van de samenwerking
Samenwerken in hybride teams aan complexe vraagstukken is niet eenvoudig (Veltman et al., 2019; Van 
den Bossche et al., 2006; Gabelica et al., 2016). Dit stelt eisen aan de vaardigheden van de deelnemers, 
namelijk het kennen van de eigen expertise en eigen grenzen; het zich kunnen verplaatsen in een ander 
en het betrekken van verschillende perspectieven, het kunnen reflecteren op het eigen en het collectieve 
leerproces, het kunnen bedenken en naar de praktijk vertalen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken, 
het bepalen van de waarde van oplossingsrichtingen voor de praktijk (Gulikers & Oonk, 2019).
Uit onderzoek naar teamleren komen een aantal sociaal cognitieve kenmerken van teams naar voren die 
cruciaal zijn voor de effectiviteit van teams (Van den Bossche et al., 2006; Custers & Thunnissen, 2018; 
Brouwer et al., 2012), namelijk:
-  Cohesie: alle deelnemers voelen zich betrokken en zijn gemotiveerd voor de taak en willen zich inspannen 

om de samenwerkingsdoelen te behalen;
-  Interdependentie: de kennis, ervaringen en expertise van verschillende teamleden is nodig om tot een 

oplossing te komen;
-  Groepspotentie: de deelnemers hebben vertrouwen in de kwaliteiten van de groep als geheel om de 

groepsdoelen te realiseren;
-  Psychologische veiligheid: alle deelnemers voelen zich veilig genoeg om vragen te stellen en hun mening 

te geven.

Kennisdeling en -benutting
Voor de kwaliteit van het ontwikkelde ontwerp (prototype) speelt de mate waarin gebruik wordt gemaakt 
van elkaars kennis en kennis van buiten het team een belangrijke rol (Vermeulen, 2016; Crowly & Head, 
2017). Een valkuil daarbij is dat een innovatieteam te snel overgaat tot het ontwerp van oplossingen, zonder 
dat er een goede analyse van het probleem en verkenning van bestaande kennis heeft plaatsgevonden 
(Diefenthaler et al., 2017). Ook blijkt dat een gedegen kennisbasis vooraf leidt tot betere opbrengsten van 
teamleren (Zambrano, 2019).

Op basis van bovenstaande inzichten hebben we ontwerpcriteria (zie Tabel 2) opgesteld. Ook geven we in de 
tabel aan hoe we aan de ontwerpcriteria trachten te voldoen.
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Ontwerpcriterium Uitwerking in de methodiek

Motivatie teamleden

1) Er is sprake van een complex, urgent vraagstuk van de school -  Selectie van een school met een innovatief vraagstuk op een 
ook voor andere scholen relevant thema.

- Vooraf verkennen van de vraag zonder deze af te bakenen.
-  Opbrengsten dienen ook voor andere scholen interessant te 

zijn.

2) Tijdsinvestering is beperkt -  Resultaatgerichte methodiek met aandacht voor processen van 
collaboratief leren.

- Tijdsbewaking.

3) Leerdoelen zijn geborgd - Koppeling met het opleidingscurriculum (studenten).
-  Koppeling met professionaliseringsdoelen (leraren en  

docenten).

Kwaliteit van de samenwerking

4) Er is sprake van cohesie in het team - Vrijwillige deelname op basis van expertise.
- Duidelijkheid omtrent rollen en verwachtingen.
- Bij de start maken van werkafspraken.

5) Er is sprake van interdependentie - Selectie van deelnemers op verschillende expertises.
- Stimuleren van deelnemers om hun netwerken te benutten.

6) Er is sprake van vertrouwen in het eindresultaat - Teamleden leren elkaars expertise kennen.
- Aanbieden van een duidelijke structuur die tot resultaten leidt.
- Begeleiding op afstand.

7) Er is sprake van psychologische veiligheid - Vooraf verkennen van ieders leerdoelen.
-  In de werkafspraken nadruk op gelijkwaardigheid en  

leermogelijkheden.

Kennisdeling en -benutting

8)  Er vindt kennisdeling binnen en buiten het innovatieteam 
plaats

-  Stimuleren van deelnemers om expertise te delen en te  
benutten.

- Aandacht voor het raadplegen van netwerken. 
-  Aandacht voor het delen met netwerken (eigen school,  

opleiding).

9)  Er is voldoende tijd voor kennisbenutting en verkenning van 
het vraagstuk

-  Aandacht voor het verzamelen, lezen van kennisbronnen en 
raadplegen experts.

- Voldoende tijd voor analyse en definiëring van het vraagstuk.

 
Tabel 2. Ontwerpcriteria voor de methodiek van innovatieteams.

Beschrijving van de methodiek en de digitale leeromgeving
Een belangrijk dilemma bij de ontwikkeling van de methodiek was de beperkte mogelijkheid voor tijdsinves-
tering van de opleiders en leraren, terwijl in de methodiek zowel aandacht nodig was voor sociale aspecten 
als voor een goede probleemanalyse, het benutten van kennis, het bedenken van oplossingen en ontwerp-
criteria en het ontwikkelen en uittesten in de praktijk van een oplossing. Ook het realiseren van gelijkwaar-
digheid in de samenwerking bleek een uitdaging. We hebben uiteindelijk gekozen voor een aanpak met acht 
bijeenkomsten van twee uur in een periode van vijf maanden (september-januari), rekening houdend met de 
belasting van leraren en opleiders en het rooster van studenten.
Voor teams zijn verschillende modellen beschikbaar om in een relatief geringe tijdsperiode te komen tot 
creatieve innovatieve oplossingen, zoals Design Thinking (Henriksen et al., 2017) en Scrum (Sanders, 2007). 
In deze benaderingen is echter minder aandacht voor sociale leerprocessen en kennisdeling en -benutting 
van de deelnemers. Van Design Thinking hebben we de opbouw in fases opgenomen (zie Tabel 3), van Scrum  
de stand-ups en wrap-ups (reflectie op waar staan we, wat hebben we geleerd en wat staat ons te doen)  
aan het begin en aan het eind van elke bijeenkomst. Verder hebben we in de methodiek elementen van  
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netwerkleren opgenomen door gebruik te maken van de toolkit voor het leren in netwerken van de Open Universiteit  
(Korenhof et al., 2011). De opzet is voorgelegd aan een klankbordgroep van lectoren, onderzoekers en docen-
ten en bijgesteld.
Er is gebruikgemaakt van het platform Projectcampus om een digitale werkomgeving te kunnen inrichten 
voor de teams. We hebben ervoor gekozen om geen groepsfacilitator aan te wijzen, om de gelijkwaardig-
heid van de deelnemers te benadrukken. Bij toerbeurt pakken de groepsleden de rol van gespreksleider 
en verslaglegger. De onderzoekers presenteren zichzelf als teamcoaches ‘op afstand’ (digitaal). Om ervoor 
te zorgen dat de teams hun tijd efficiënt besteden hebben we gekozen voor een vrij strakke opzet met voor 
elke bijeenkomst een powerpoint met de doelen van die bijeenkomst, een agenda met een indicatie van de 
tijdsindeling en mogelijke werkvormen. Op deze wijze gaat er weinig tijd verloren aan de organisatie van de 
bijeenkomsten. Tegelijk hebben we benadrukt dat de innovatieteams hiervan mochten afwijken als ze dat 
nodig achtten, om het gevoel van eigenaarschap van het team te bevorderen. Het team moet het niet ervaren 
als een opdracht of iets dat ze voor het lectoraat doen.
Voor elke bijeenkomst hebben de onderzoekers een korte videoboodschap gemaakt waarin ze de doelen 
en beoogde opbrengsten van die bijeenkomst toelichten (zie Tabel 3). Daarnaast zijn videoboodschappen 
gemaakt met uitleg over het project als geheel en met bemoedigende woorden. Het doel van deze aanpak is 
niet alleen dat de deelnemers aan concrete doelen per bijeenkomst werken (wat hun gevoel van effectiviteit 
kan vergroten) en zich daarbij gesteund voelen, ook trachten we op deze wijze te voorkomen dat de teams te 
snel tot de ontwerpfase overgaan. In de digitale werkomgeving van Projectcampus vinden de teams de po-
werpoints, videoboodschappen van de onderzoekers, materialen (toolbox met werkvormen) en vragenlijsten. 
Daarnaast hebben ze daar werkruimte voor verslaglegging, opslaan van bronnen en andere documenten, en 
mogelijkheden voor communicatie tussen de bijeenkomsten door. Op deze wijze kunnen de onderzoekers 
tevens het proces volgen en eventuele interventies plegen.

Bijeenkomst/Fase Doel Opbrengst

1 Empathize Kennismaking + oriëntatie Inzicht in elkaars expertise en netwerken

2 Define Verdieping + experts raadpleging Kennis over het vraagstuk

3 Define Vaststellen + afbakenen thema Ontwerpcriteria voor het vraagstuk

4 Ideate Lijst mogelijke ontwerpen Keuze voor ontwerpen van een innovatie-
tool (als exemplarisch voorbeeld)

5 Prototype Ontwerpen voorbeeld Innovatietool (lesontwerp, instrument, 
goed voorbeeld, etc.)

6 Prototype Ontwerpen en testen Ervaringsgegevens met betrekking tot het 
ontwerp

7 Test Bijstellen en aanbeveling Prototype en aanbevelingen voor overige 
ontwerpen

8 Evaluatie onderzoek Opbrengsten in leren Inzichten over het leren in innovatieteams

Tabel 3. Doelen en opbrengsten van de methodiek voor innovatieteams per fase/bijeenkomst.

Deelnemers aan de pilot
In het innovatieteam dat meedeed aan de pilot, participeerde een net gestarte innovatieve school die het 
buiten leren en het bewegend leren integraal in zijn visie heeft opgenomen. De directeur van deze school 
heeft gekozen voor het volgende – voor de school urgente – vraagstuk: hoe kan vorm worden gegeven aan het 
leren en bewegen in de buitenomgeving? Dit vraagstuk heeft voldoende complexiteit, omdat er sprake is van 
verschillende aspecten en processen en het een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid met zich meebrengt 
(relatie met leerdoelen, begeleiding door leraren, inrichting leeromgeving, voorkeuren van leerlingen, et  
cetera). 
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In het innovatieteam participeerden:
-  een leerkracht, een teacher leader van een andere school met een vergelijkbaar onderwijsconcept, met veel 

expertise op het onderwijsconcept van beide scholen;
- een leerkracht van de betreffende school met expertise op het gebied van bewegingsonderwijs;
-  een opleider die zowel op de pabo als op de Sport Hogeschool werkt, met expertise op het gebied van be-

wegingsonderwijs;
- een opleider, met affiniteit met bewegend leren en expertise op het doen van onderzoek;
-  twee pabostudenten in het derde jaar met affiniteit met bewegend leren.
Er is gekozen voor niet meer dan twee studenten, om te bevorderen dat leerkrachten en met name de oplei-
ders zich lerend opstellen en niet (alleen) een rol als begeleider van studenten nemen.
Het team heeft zelf acht bijeenkomsten van twee uur gepland op dinsdagmiddag met steeds ongeveer drie 
weken tussenruimte. Deze vonden plaats op de school.

Onderzoeksopzet van de evaluatie
In de evaluatie stonden de volgende vragen centraal:
1) Op welke wijze zijn de ontwerpcriteria gerealiseerd?
2)  Heeft het innovatieteam geleid tot betekenisvolle opbrengsten, zowel leeropbrengsten als opbrengsten in 

de zin van innovatieve producten en impact daarvan?
Voor het beantwoorden van vraag 1 zijn de verslagen van de bijeenkomsten en de input van de deelnemers 
op Projectcampus geanalyseerd. Voor het beantwoorden van vraag 2 heeft een van de onderzoekers tijdens 
de laatste bijeenkomst een groepsinterview afgenomen bij de deelnemers. Hierin werd gevraagd naar er-
varingen, knelpunten en opbrengsten. Voor het meten van opbrengsten diende het Dimensies van Sociaal 
Leren-raamwerk, kortweg het Dimensieraamwerk (Vrieling et al., 2018), waarbij gebruik wordt gemaakt van 
het model van waardecreatie, met vijf typen opbrengsten, namelijk:
- directe waarde: het was leuk om deel te nemen aan het innovatieteam;
-  potentiële waarde: het innovatieteam levert nieuwe relaties en kennis op die in de toekomst gebruikt  

kunnen worden;
-  toegepaste waarde: het innovatieteam heeft nieuwe kennis, tools, werkwijzen ontwikkeld en toegepast in 

de huidige onderwijspraktijk;
-  gerealiseerde waarde: het innovatieam ziet opbrengsten door het gebruik van de nieuwe aanpak, instru-

ment of werkwijze, die voor de school (en andere scholen) van waarde zijn;
-  transformatieve waarde: de leden van het innovatieteam doen inzichten op over het samenwerken en leren 

in een innovatieteam.
Het interview is getranscribeerd en voorgelegd aan het innovatieteam voor membercheck.

Evaluatie en opbrengsten van de pilot
Hier bespreken we op welke wijze de ontwerpcriteria in de pilot zijn gerealiseerd en welke opbrengsten door 
de deelnemers zijn opgeleverd en gerapporteerd.

Realisatie van de ontwerpcriteria
Uit de analyse van de verslaglegging in Projectcampus en het interview blijkt dat het team zich tamelijk strikt 
heeft gehouden aan de aangereikte doelen en tijdpad. De materialen en filmpjes werden door de deelnemers 
beoordeeld als bruikbaar en aantrekkelijk. De deelnemers hadden veel steun aan de methodiek die hen bij 
de hand nam in het stapsgewijs behalen van de doelen. Daarbij voelden zij zich voldoende autonoom om af 
te wijken van het aangereikte werkschema. Eén keer bleken twee bijeenkomsten te dicht op elkaar gepland, 
waardoor de tweede verviel. Later is een aparte evaluatiebijeenkomst gepland. De deelnemers, met name 
de studenten, gaven aan dat ze zonder de methodiek veel sneller waren gestart met het ontwerpen, maar 
dat het achteraf goed was om tijd te nemen voor het verzamelen van kennis en inzichten en ontwerpcriteria. 
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Daardoor kwamen ze tot andere inzichten in wat ze wilden ontwerpen. In Tabel 4 is samengevat in welke mate 
de ontwerpcriteria zijn gerealiseerd.

Ontwerpcriterium Realisatie

Motivatie teamleden

1) Er is sprake van een complex, urgent vraagstuk van de school -  Het vraagstuk is voldoende urgent, de opbrengsten van de  
innovatie worden benut. 

-  Het vraagstuk is tamelijk complex, bevat verschillende as-
pecten en stakeholders.

2) Tijdsinvestering is beperkt -  Het team heeft het hele proces in de acht bijeenkomsten 
(inclusief evaluatie) kunnen doorlopen.

-  Ze hebben ook tussen de bijeenkomsten door nog regelmatig 
tijd besteed aan het project. 

- Ze vonden de tijdsbesteding de moeite waard.

3) Leerdoelen zijn geborgd -  Het was vooraf onvoldoende duidelijk voor de studenten hoe 
ze de leerervaringen in het project konden gebruiken voor het 
realiseren van de leerdoelen in de opleiding. 

Kwaliteit van de samenwerking

4) Er is sprake van cohesie in het team -  Alle zes deelnemers zijn vrijwel altijd aanwezig geweest bij alle 
acht bijeenkomsten.

- Er was veel enthousiasme en positieve energie in het team.
-  Alle deelnemers voelden zich verantwoordelijk voor het leveren 

van een bijdrage aan het vraagstuk.

5) Er is sprake van interdependentie -  De deelnemers hebben verschillende expertise ingebracht en 
benut:

* leraar 1: kennis over bewegend leren, praktijkervaringen; 
*  leraar 2: kennis over de visie; praktijkervaringen, visiegericht 

werken; 
* opleider 1: kennis over bewegend leren en buitenonderwijs; 
* opleider 2: wetenschappelijke artikelen; 
* studenten: ervaringen van andere scholen.

6) Er is sprake van vertrouwen in het eindresultaat -  De deelnemers hadden veel vertrouwen in de kracht van het 
innovatieteam, door de verschillende expertises. 

-  Ze voelden zich voldoende gesteund door de methodiek en 
begeleiding op afstand.

7) Er is sprake van psychologische veiligheid -  De studenten voelden zich in het begin nog niet vrij om hun 
mening te geven, maar na enkele bijeenkomsten wel. 

Kennisdeling en -benutting

8)  Er vindt kennisdeling binnen en buiten het innovatieteam 
plaats

-  De deelnemers maakten gebruik van hun netwerken (experts, 
andere scholen).

-  De andere teamleden van de school zijn tussentijds op de 
hoogte gehouden van het proces.

9)  Er is voldoende tijd voor kennisbenutting en verkenning van 
het vraagstuk

-  Er is voldoende tijd genomen om kennis te verzamelen.
-  Er is voldoende tijd genomen voor analyse en definiëring van 

het vraagstuk.

Tabel 4. Mate waarin en wijze waarop de ontwerpcriteria in de pilot zijn gerealiseerd.

Uit Tabel 4 komt naar voren dat alle ontwerpcriteria grotendeels tot geheel zijn gerealiseerd, behalve crite-
rium 3 (leerdoelen). De studenten voelden zich onzeker over de wijze waarop ze de doelen van de opleiding 
voor dat kwartaal konden aantonen. Dit leidde bij de start van het project tot een minder sterke focus van 
de studenten op het project en tot irritatie bij een van de leerkrachten omdat dit kostbare tijd in beslag nam.
In het begin was de inbreng van studenten gering; later, toen ze zich meer thuis voelden in het onderwerp, 
werden zij een gelijkwaardige gesprekspartner. 

Ontwerpen in een innovatieteam
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Opbrengsten van het innovatieteam
Voor elke fase waren vooraf opbrengsten beoogd. In Tabel 5 staat welke van deze opbrengsten zijn gereali-
seerd en waar deze opbrengsten uit bestonden.

Bijeenkomst/Fase Beoogde opbrengst Gerealiseerde opbrengst

1 Empathize Inzicht in elkaars expertise en netwerken Expertise en leervragen zijn over en weer 
gedeeld (via werkvorm ‘marktplaats’).

2 Define Kennis over het vraagstuk Inzicht in het onderscheid tussen de 
concepten ‘bewegend leren’ en ‘bewegen 
en leren’.

3 Define Ontwerpcriteria voor het vraagstuk Zones in de buitenruimte koppelen aan 
de sociaal-emotionele staat van kinderen 
(bijvoorbeeld rust, bewegen, samen, etc.); 
materialen voor buiten bewegen kiezen 
die passend zijn bij de visie van de school 
(zoals natuurlijke materialen).

4 Ideate Keuze voor ontwerpen van een innovati-
etool (als exemplarisch voorbeeld)

Schets van de buitenruimte met daarin 
verschillende beweegzones en materialen 
en een coachtool voor de leerkracht.

5 Prototype Innovatietool (lesontwerp, instrument, 
goed voorbeeld, etc.)

Materialen voor buiten bewegen en een 
indeling van de buitenruimte in zones naar 
verschillende sociaal-emotionele staat.

6 Prototype Ervaringsgegevens met betrekking tot het 
ontwerp

Reflectie van de leerkracht en studenten 
op de ervaringen met het gebruik van de 
tools.

7 Test Prototype en aanbevelingen voor overige 
ontwerpen

Uitproberen in de praktijk heeft geleid tot 
een aangepaste schets voor de inrichting 
van de buitenruimte, met aanbevelingen 
voor de keuze van materialen en de rol 
van de leerkracht.

8 Evaluatie onderzoek Inzichten over het leren in innovatieteams 1) De diversiteit in de groep leverde voor 
alle betrokkenen een rijke leeromgeving 
op; 2) Een beperkt aantal bijeenkomsten 
vraagt van studenten en opleiders dat zij 
zich vooraf goed inlezen in de onderwi-
jskundige visie van de school om daar 
tijdens de bijeenkomsten goed bij aan te 
kunnen sluiten.

Tabel 5. Gerealiseerde opbrengsten per bijeenkomst/fase.

Uit Tabel 5 blijkt dat de beoogde resultaten per fase in de pilot allemaal min of meer zijn gerealiseerd. In het 
groepsinterview na afloop is gevraagd naar de (waardering van de) opbrengsten die de deelnemers hebben 
ervaren. We hebben ze geordend volgens het model van waardecreatie.

Directe waarde 
Alle deelnemers vonden het leuk en interessant om deel te nemen aan het innovatieteam. Allemaal hebben 
ze de samenwerking door de verschillende inbreng en expertises zeer gewaardeerd. De studenten en oplei-
ders geven verder aan veel te hebben geleerd van de visie van de school en de wijze waarop de school het 
leren van leerlingen faciliteert. Een van de opleiders geeft aan veel te hebben geleerd van de artikelen die 
zijn gedeeld. De studenten geven aan dat ze in het innovatieteam veel meer hebben geleerd dan bij andere 
leeractiviteiten van de pabo.

Ontwerpen in een innovatieteam



328

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(1) 2021

Potentiële waarde 
Het werken in het innovatieteam heeft geleid tot warme contacten tussen de deelnemers. De leerkrachten 
verwachten het ontwerp voor de buitenruimte te kunnen gebruiken bij de inrichting van de buitenruimte van 
de geplande nieuwbouw. De ervaringen kunnen worden benut voor het doen van vervolgonderzoek naar de 
impact van het buiten bewegen op het leren binnen. De opleiders hebben de inzichten die ze hebben op-
gedaan al kunnen gebruiken voor andere studenten. Ook hebben andere opleiders contact gezocht met de 
leerkrachten van de school. Er zijn initiatieven om opbrengsten te delen met andere scholen in een netwerk-
bijeenkomst van het POS. De leerkrachten verwachten dat de opgedane inzichten ook voor andere scholen 
bruikbaar kunnen zijn.

Toegepaste waarde
Het innovatieteam heeft concrete materialen ontwikkeld, zoals een plattegrond voor de inrichting van de bui-
tenruimte met verschillende beweegzones en bijbehorende materialen en een coachtool voor leerkrachten. 
Deze materialen zijn gebruikt tijdens de momenten voor buiten bewegen. Het gebruik is daarna geëvalueerd.

Gerealiseerde waarde
De plattegrond van het buitenterrein en de materialen voor bewegen zijn voor de school van grote waarde en 
worden door de leerkrachten gebruikt om het bewegen van kinderen te stimuleren. Verder is de poster met 
tips voor coaching van de leraar bij bewegend leren vooral voor de studenten heel waardevol als hulpmiddel 
bij het begeleiden van kinderen bij het bewegen. Zij hebben deze gedeeld met medestudenten en andere 
scholen.

Transformatieve waarde
De leden van het innovatieteam hebben inzicht gekregen in het samenwerken en leren in een innovatieteam. 
De studenten hebben door de kennismaking met de visie van de school een andere kijk op leren en bewegen 
en de rol van de leerkracht daarbij gekregen, waarbij het goed observeren van leerlingen en aansluiten bij wat 
ze nodig hebben voor hun ontwikkeling, centraal staat.
Sommige deelnemers gaven aan het belang van netwerkleren en hun eigen vaardigheden (self efficacy) hoog 
in te schatten aan het eind van het project.

Conclusies en aanbevelingen
We kunnen concluderen dat in de pilot is voldaan aan de meeste ontwerpcriteria voor effectieve samenwer-
king in innovatieteams en dat het innovatieteam heeft geleid tot waardevolle opbrengsten. Uit de resultaten 
blijkt dat de gehanteerde methodiek zowel het samen ontwerpen als het samen leren en kennis delen en 
benutten stimuleert en faciliteert. Hiermee is een bijdrage geleverd aan de eerste drie ambities van het POS. 
Scholen en opleiding werken in innovatieteams samen aan complexe vraagstukken, waarvoor gezamenlijk 
oplossingsrichtingen worden gezocht en uitgeprobeerd. Ook is er sprake van samenwerking, waarin zowel 
onderwijsprofessionals uit scholen als opleidingsdocenten en studenten expertise delen en samen nieuwe 
kennis creëren. Verder worden de opbrengsten van de innovaties (inzichten, handvatten, oplossingsrichtin-
gen) gedeeld binnen het POS en benut door andere scholen en binnen de opleiding. 

Tegelijk moeten we concluderen dat het duurzaam implementeren van innovatieteams niet eenvoudig is. 
Twee andere innovatieteams zijn vertraagd gestart, respectievelijk niet doorgegaan, vanwege praktische pro-
blemen. Daarnaast hebben we een knelpunt geconstateerd met betrekking tot het realiseren van leerdoelen 
door middel van innovatieteams door studenten. Hieruit blijkt dat het realiseren van innovatieteams een  
grote mate van flexibiliteit vraagt, zowel van de opleiding als van scholen. Omdat de opbrengsten van in-
novatieteams minder voorspelbaar zijn, is het van belang dat de leeruitkomsten globaal zijn geformuleerd 
in de vorm van grotere, betekenisvolle, hele taken of entrustable professional activities, en niet aan een 
vaste periode zijn gekoppeld. In de opleiding zal volgend jaar in het curriculum meer ruimte zijn voor het 
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zelf formuleren van leerdoelen, binnen bredere leeruitkomsten. Naar verwachting zal de afstemming tussen 
de innovatieteams en het opleidingscurriculum daardoor verbeteren. Daarnaast dient er ruimte te zijn voor 
docenten om op deze wijze te werken aan hun expertise, en de kennis die ze hebben opgedaan te delen op 
conferenties en te vertalen naar het opleidingscurriculum. Voor de scholen geldt dat er sprake moet zijn van 
een onderzoekscultuur en ruimte voor leraren om deel te nemen aan het innovatienetwerk. De andere colle-
ga’s in de pilotschool werden betrokken bij tussentijdse producten en waren blij met de opbrengsten, maar 
vonden het niet prettig dat beide leraren op dinsdagmiddag vaak niet beschikbaar waren voor andere taken. 

Omdat het innovatieteam daadwerkelijk tot veel verschillende opbrengsten heeft geleid, zowel inzichten en 
materialen als leeropbrengsten over netwerkleren, pleiten alle deelnemers voor verdere implementatie van 
innovatieteams. Het vernieuwende van de methodiek is gelegen in het feit dat opleiders, studenten en lera-
ren worden uitgedaagd om elkaars kennis en de kennis uit elkaars netwerken te benutten. Hierdoor kunnen 
ze gezamenlijk bijdragen aan een urgent vraagstuk uit de praktijk. De inzichten en instrumenten die ze daar-
bij opleveren zijn niet alleen voor de eigen school, maar ook voor andere scholen in het partnerschap van 
belang. In die zin is de functie van een innovatieteam duidelijk verschillend van bijvoorbeeld een onderzoeks-
groep van een Academische Opleidingsschool (AOS)1.
Een cruciale factor bleek het gevoel van gelijkwaardigheid en eigenaarschap bij alle deelnemers. Bij de stu-
denten duurde het enkele bijeenkomsten voordat zij deze gelijkwaardigheid ook ervoeren. Een aanbeveling 
voor volgende pilots is dan ook om studenten beter voor te bereiden, en hun zo een betere startpositie te 
geven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een kennisdialoog begeleid door het lectoraat, waarin relevante 
literatuur wordt besproken en gerelateerd aan het innovatiethema. Dit sluit aan bij promotieonderzoek van 
Zambrano (2019), dat laat zien dat een betere kennisbasis het teamleren bevordert. In het POS is de afspraak 
gemaakt om in het nieuwe studiejaar te starten met vijf nieuwe pilots, waaronder ook een pilot waarin meer-
dere scholen zijn betrokken. Deze zullen opnieuw worden begeleid en geëvalueerd door het lectoraat om op 
deze wijze meer te leren over de condities voor effectieve en gelijkwaardige leer- en werkprocessen in innova-
tieteams. Op deze wijze hopen we uiteindelijk ook de vierde ambitie van het POS waar te maken: het samen 
innoveren dient op den duur geïntegreerd te zijn in het werk van leraren en opleiders en in het curriculum van 
studenten, zodat het een duurzaam karakter krijgt.
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 Nieuwe methodiek

Opleiden en professionaliseren in  
leer ateliers
Quinta Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Maaike Koopman, Hogeschool Utrecht (ten tijde van dit onderzoek  

Eindhoven School of Education), Rian Aarts, Tilburg University, Karin Derksen, Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs1

In dit artikel beschrijven we de opzet en werkwijze van zogenoemde leerateliers en de ervaringen met deze 
werkwijze. Leerateliers zijn leeromgevingen waarin studenten van verschillende lerarenopleidingen samen 
leren met docenten voortgezet onderwijs. Een leeratelier bestaat uit docenten van verschillende scholen en 
studenten die op deze scholen stage lopen. In de werkwijze van de leerateliers worden vier uitgangspunten 
gehanteerd: 1) focus op het leren van de leerling; 2) werken vanuit een eigen leervraag; 3) onderzoeken en 
ontwikkelen; 4) samen werken en leren. Met de aanpak van leerateliers worden drie doelen nagestreefd: a) 
opleiden van kritische (toekomstige) docenten die oog hebben voor het leren van de leerling; b) integreren 
van opleiden van studenten met professionalisering van ervaren docenten; c) bijdragen aan schoolontwik-
keling. In dit artikel beschrijven we op basis van de ervaringen van deelnemers op welke wijze in de praktijk 
invulling is gegeven aan de vier uitgangspunten. We constateren dat de kracht van de ateliers zit in het geza-
menlijk leren, tijd krijgen om te experimenteren in de eigen onderwijspraktijk en hier met elkaar kritisch op 
terugkijken. De mix van deelnemers van verschillende vakken, scholen en achtergronden (student en docent) 
zorgt voor interessante opbrengsten. Via de inzet van leerateliers kunnen lerarenopleidingen en scholen er 
samen voor zorgen dat opleiden en professionaliseren meer met elkaar verweven worden, zodat er een brede 
doorgaande lijn van professionele ontwikkeling ontstaat. 

Inleiding 
In leerateliers wordt onderzoekend en samenwerkend geleerd door studenten van lerarenopleidingen en do-
centen uit het voortgezet onderwijs met een focus op het ‘leren van leerlingen’. Het is een nieuwe vorm van 
opleiden en professionaliseren: studenten van lerarenopleidingen en ervaren docenten vormen samen een 
leergemeenschap waarin ze zich elk op hun eigen niveau verder ontwikkelen. 
In studiejaar 2016-2017 zijn schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en de lerarenopleidingen van 
Radboud Universiteit, Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven gestart met deze leerateliers. 
Later sloot ook de Fontys Hogeschool aan. Van 2017 tot 2019 maakten de ateliers deel uit van de Pilot Werk-
plaatsen Onderwijsonderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). 
In het kader van de pilot van het NRO is er flankerend onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de deel-
nemende lerarenopleidingen en medewerkers van OMO2 (Koopman et al., 2019). Er zijn op verschillende 
manieren gegevens verzameld om zicht te krijgen op leerprocessen en leeropbrengsten van deelnemers aan 
de ateliers. Zo zijn bijeenkomsten van de leerateliers geobserveerd, is er een vragenlijst afgenomen en zijn er 
groepsinterviews gehouden met alle ateliers.
In dit artikel beschrijven we de werkwijze in de leerateliers als een nieuwe aanpak voor het opleiden en pro-
fessionaliseren. We maken gebruik van de onderzoeksgegevens uit het flankerend onderzoek om inzichtelijk 
te maken hoe er in de leerateliers is gewerkt en wat die aanpak betekende voor de deelnemers.

Opleiden in leerateliers

1 Met medewerking van Jos Hulsker (OMO) en Jeroen Imants (Radboud Docenten Academie).

2 Onder wie de auteurs van dit artikel.
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Het artikel start met een korte toelichting op de uitgangspunten en de context van de leerateliers en de 
beoogde doelen. Daarna beschrijven we de ervaringen van deelnemers, waarbij we een koppeling leggen 
met de uitgangspunten en de doelen. Aan het eind van het artikel kijken we vanuit een kritische blik hoe er 
invulling is gegeven aan de eerdergenoemde vier uitgangspunten (1 t/m 4) en in welke mate de drie beoogde 
doelen (a, b, c) worden bereikt.

Werkwijze in de leerateliers
De leerateliers zijn experimentele leeromgevingen waarin – over de muren van opleiding en school heen – 
studenten van de lerarenopleiding en docenten uit de scholen voor voortgezet onderwijs waar de studenten 
stage lopen, een schooljaar lang samen onderzoeken en ontwerpen rond het thema ‘leren van leerlingen’.
 
Vier uitgangspunten
Bij het vormgeven van de leerateliers is uitgegaan van inzichten uit de literatuur. Uitgangspunten voor de 
werkwijze van de leerateliers zijn:
1.  Een focus op het thema ‘leren van de leerling’ waarbij het perspectief van docent (‘hoe kan ik mijn leerstof 

overbrengen’) ten dienste staat van de leerling (vgl. Swinkels et al., 2013; Beijaard & Hulsker, 2018);
2.  Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces en formuleren eigen leerdoelen en leervragen 

(Van Veen et al., 2010; Swinkels et al., 2013);
3.  Het onderzoeken en het ontwikkelen van onderwijs vormen een integraal deel van het werk van alle deel-

nemers en dit biedt hun de mogelijkheid zich professioneel te ontwikkelen (vgl. Van den Akker et al., 2006; 
Snoek et al., 2017; Fichtman-Dana, 2015); 

4.  Professionele ontwikkeling wordt bevorderd door van en met elkaar te leren in een professionele leer-
gemeenschap (Stoll et al., 2006). 

Uitgangspunten 3 en 4 worden hier nader toegelicht. Onderzoekend en samenwerkend leren is kenmerkend 
voor het beoogde leerproces van de deelnemers aan de leerateliers. 
Het onderzoekend leren van deelnemers aan de leerateliers is te typeren als ‘inquiry-as-stance’(vgl. Ficht-
man-Dana, 2015), waarbij lesgeven en onderzoeken van de eigen onderwijspraktijk sterk met elkaar verwe-
ven zijn. Uitwisselen en reflecteren zijn van essentieel belang bij deze vorm van onderzoekend leren (Lomos, 
2012): deelnemers zoeken en bestuderen bronnen, toetsen eigen inzichten aan die van anderen en vergelij-
ken opbrengsten van nieuwe werkvormen met vooraf opgestelde (leer)doelen (Imants et al., 2010). 
Het samenwerkend leren kenmerkt zich door gezamenlijke activiteit, praktijkdeprivatisering en het hebben 
van een gemeenschappelijk doel, in dit geval het uitvoeren van ontwerp- en onderzoeksactiviteiten rondom 
het eerdergenoemde thema ‘leren van leerlingen’ (vgl. Lomos, 2012). Innovatief is de interactie tussen do-
centen uit verschillende ‘generaties’ (bijvoorbeeld studenten, beginnende en ervaren docenten) in de leera-
teliers. Deze interactie kan het leren van zowel de meer als de minder ervaren deelnemers bevorderen (Geer-
aerts et al., 2018); collega’s kunnen beschouwd worden als een belangrijke hulpbron bij het leren (Lohman, 
2000). Meer en minder ervaren docenten rapporteerden in eerder onderzoek vergelijkbare leeractiviteiten 
wanneer zij leren in interactie, zoals discussiëren; kennis, ervaringen en informatie uitwisselen; advies en 
hulp geven en ontvangen; observeren; reflecteren; nadoen en experimenteren (Geeraerts et al., 2018; vgl. 
Kyndt et al., 2016). Dit zijn alledaagse, informele leeractiviteiten, die worden gestimuleerd door de uitgangs-
punten van de leerateliers.

Beoogde doelen van de leerateliers
Bij het inrichten van de leerateliers worden drie doelen nagestreefd. Het eerste doel (a) is het opleiden van 
kritische (toekomstige) docenten die gericht zijn op het leren van de leerling. Een tweede doel (b) is het 
integreren van opleiden van studenten en professionaliseren van ervaren docenten door samen te leren en 
samen te werken in de ateliers. Een derde doel (c) – dat door de schoolleiding van deelnemende scholen werd 
toegevoegd – is dat leerateliers bijdragen aan schoolontwikkeling. De hoop is dat in het atelier ontwikkelde 
inzichten of producten ten goede komen aan de gehele school. 
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Context en setting van de leerateliers
Alle leerateliers zijn verbonden aan een Academische Opleidingsschool3. Een leeratelier bestaat uit docenten 
van ten minste drie verschillende scholen en maximaal zes studenten die op deze scholen stage lopen. Het 
merendeel van de deelnemende studenten is afkomstig van een universitaire lerarenopleiding (educatieve 
master). Deze studenten hebben al een universitaire opleiding in een vakdiscipline afgerond (bijvoorbeeld 
geschiedenis, biologie, Nederlands) en halen nu in een educatieve master hun eerstegraads bevoegdheid. 
Voor hen is het leeratelier in combinatie met hun stage een intensieve manier om kennis te maken met alle 
aspecten van het leraarschap. Een kleiner deel van de studenten studeert aan een tweedegraadsopleiding 
(bachelor); dit is een opleiding waarin gelijktijdig aan de vakinhoud en het leraarschap wordt gewerkt en 
waar studenten al veel stage hebben gelopen op scholen. De deelnemende tweedegraads studenten zitten 
in hun vierde en afstudeerjaar. 
Een overzicht van de deelnemende aantallen studenten en docenten in de jaren waarop we dit artikel base-
ren, staat in Tabel 1.

Jaar Ateliers Scholen Docenten Studenten (opleiding)*
2016-2017  3 10 10  14 (10 RDA, 3 ULT, 1 ESoE)
2017-2018 5 15 17  28 (12 RDA, 7 ULT, 4 ESoE, 5 FLOT)
2018-2019 4 12 14  23 (10 RDA, 4 ULT, 3 ESoE, 5 FLOT, 1 FHK)

*RDA = Radboud Docenten Academie, universitaire lerarenopleiding; ULT = Universitaire Lerarenopleiding Tilburg; ESoE = Eindhoven 

School of Education (universitaire lerarenopleiding); FLOT en FHK = Fontys Hogescholen, tweedegraadsopleiding.

Tabel 1. Overzicht van aantal leerateliers, aantal deelnemende scholen en herkomst en aantal studenten en docenten dat deelnam 

aan de leerateliers tussen 2016 en 2019.

De docenten zijn door hun school een dag per week vrijgesteld om deel te nemen en zij nemen deel op 
vrijwillige basis. Het kunnen docenten van alle vakken zijn. Een docent en een student kunnen aan elkaar 
gekoppeld zijn als stagiair en werkplekbegeleider die lesgeven in hetzelfde vak. Het was niet in alle gevallen 
mogelijk om een ‘match’ op vak te vinden tussen deelnemende docenten en studenten, daardoor waren er 
ook studenten en docenten die wel lesgaven op dezelfde school, maar niet in hetzelfde vak en die ook niet 
als student en werkplekbegeleider met elkaar verbonden waren.

Een voorbeeld van de samenstelling van een leeratelier, 2017-2018
In het leeratelier Zuidoost zitten zes studenten van de lerarenopleiding, vier docenten en één atelier-
begeleider. De studenten zijn afkomstig van drie verschillende universitaire lerarenopleidingen (drie 
uit Eindhoven, twee uit Nijmegen en één uit Tilburg). De drie Eindhovense studenten doen verschil-
lende opleidingsrichtingen (informatica, scheikunde en wiskunde). Twee van hen hebben al eerder 
kennisgemaakt met de lerarenopleiding: één deed de educatieve minor en de ander volgde eerder het 
reguliere traject; de derde heeft veel werkervaring buiten het onderwijs. De ene Nijmeegse student 
wordt opgeleid tot leraar Engels en de andere wordt opgeleid voor het vak aardrijkskunde, en de Til-
burgse student tot leraar Nederlands.
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De vier deelnemende docenten zijn werkzaam op vier verschillende scholen en geven verschillende 
vakken (moderne vreemde talen, Nederlands en wiskunde). Er zijn twee koppels waarbij student en 
docent op dezelfde school werken en tevens hetzelfde vak geven. Voor de andere koppels geldt dat 
docent en studenten van dezelfde school een ander vak geven. 

De atelierbegeleider is een lerarenopleider van de Eindhoven School of Education die een achtergrond 
heeft als docent natuurkunde (en scheikunde). 

De deelnemers van elk leeratelier komen wekelijks op dinsdagochtend bij elkaar. Sommige ateliers komen 
elke week op een vaste plek samen, andere ateliers spreken elke week af op een school van een van de deel-
nemers. Om de zes weken zijn er atelier-overstijgende inspiratiedagen voor gezamenlijke kennisontwikkeling 
en -deling, waarbij vaak experts worden uitgenodigd om een lezing of workshop te geven over een onder-
wijskundig onderwerp dat (in)directe verbanden heeft met het brede thema ‘leren van leerlingen’. Bij deze 
inspiratiedagen werd ook de schoolleiding van de deelnemende scholen uitgenodigd, om hen te betrekken 
bij de kennisdeling. 
Ateliers worden begeleid door een leeratelierbegeleider; dit is een instituuts- of schoolopleider die ruime 
ervaring heeft met het begeleiden en coachen van groepen (aankomende) docenten. Deze begeleider zorgt 
voor een veilige sfeer in het atelier en begeleidt het leer- en werkproces van de deelnemers, door het ge-
bruik van werkvormen om dialoog te stimuleren, door het inbrengen van literatuur, door het organiseren van 
peer-feedback tussen deelnemers. Een van de deelnemers zegt hierover: 

“De atelierbegeleider is echt heel goed. Elke keer met de juiste, positief-kritische opmerking/tip. Heldere 
werkvormen en veel parate kennis. Bovendien heel prettig en stimulerend voor het proces.”

In het ene atelier heeft de begeleider een meer sturende rol dan in het andere. In sommige ateliers sturen de 
begeleiders de bijeenkomst (benoemt doelen, bewaakt de lijn, vat samen, enzovoort), in andere ateliers wor-
den de bijeenkomsten door deelnemers voorbereid en geleid. Een quote van een atelierbegeleider hierover:

“In het begin was ik wat sturender en daarna kwam iedereen bij toerbeurt aan de beurt. Iedereen voelde zich 
even verantwoordelijk. Er stond altijd wel iemand op. Daardoor was het eigenaarschap verdeeld. Ik hield 
in de bijeenkomsten in de gaten of alles wel besproken werd. Ik vond dat heel prettig, omdat iedereen zijn 
behoefte aangaf.”

De rol van begeleider is soms nog wat zoeken en de begeleiders zijn hierin zelf ook lerend. Er waren bijeen-
komsten waarin de begeleiders ervaringen uitwisselden en gezamenlijk de zesweekse inspiratiedagen voor-
bereidden. Een van de begeleiders zegt dat meer uitwisseling tussen de begeleiders fijn zou zijn geweest:

“Atelierbegeleiders hebben regelmatig contact. Dat is zinvol en plezierig. Toch zie ik hier kansen om meer 
te delen over hoe we het leren van de deelnemers uit de ateliers verder bevorderen (dat gebeurt nu vanuit 
persoonlijke opvattingen).”

Een leeratelier loopt gedurende een school/studiejaar van september tot juni. Voor de studenten eindigt de 
deelname na dit jaar, omdat zij dan afstuderen. Docenten kunnen desgewenst nog eens participeren in een 
leeratelier. Deze tijdsfasering betekent dat elk leeratelier jaarlijks een nieuwe start maakt met een nieuwe 
groep deelnemers die met elkaar tot een goede manier van samen werken en samen leren moeten komen. 
De begeleiders van het atelier gebruiken de eerdergenoemde vier uitgangspunten en hun ervaringen om met 
een nieuwe groep deelnemers weer een leeratelier vorm te geven. 
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Ervaringen uit de leerateliers
In deze paragraaf beschrijven we hoe de deelnemers in de ateliers gewerkt en geleerd hebben, waarbij we 
tussen haakjes aangeven bij welk van de vier uitgangspunten (1 t/m 4) of beoogde doelen (a, b, c) dit aan-
sluit. We baseren ons daarbij zoals gezegd op de gegevens die verzameld zijn in het flankerend onderzoek dat 
is uitgevoerd voor het NRO-project. In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 zijn alle leerateliers gedurende 
ten minste één bijeenkomst geobserveerd, er is een vragenlijst afgenomen bij de deelnemende studenten en 
docenten over leeractiviteiten en leeropbrengsten, en er zijn groepsinterviews gehouden (zie ook Koopman 
et al., 2019). Citaten in de tekst zijn afkomstig van de groepsinterviews. 

Eigen leervraag centraal 
In alle leerateliers ligt de focus op het ‘leren van leerlingen’. Dit is een vrij breed thema, waarbinnen de deel-
nemende docenten en studenten zelf hun eigen (individuele) leervragen formuleren (uitgangspunt 1 en 2 en 
doel a). Voorbeelden van leervragen zijn: ‘Hoe kan ik mijn leerlingen meer actief laten leren?’, en: ‘Hoe zorg 
ik ervoor dat het eigenaarschap voor leren meer bij de leerlingen ligt?’. Deelnemers bedenken – met behulp 
van feedback van de andere deelnemers en de atelierbegeleider – hoe ze aan die vraag gaan werken en wat 
ze daarbij nodig hebben.

“Het is fijn dat we onze eigen weg mogen bepalen en de ruimte krijgen. Zo kunnen we ons eigen leren vorm-
geven en aansluiten bij wat wij willen.” (docent)

“Ik ben tevreden over het feit dat we allemaal onze eigen weg kiezen en dat we niet de druk voelen om een 
gezamenlijk project te doen.” (student)

In sommige ateliers wordt gewerkt aan een overkoepelend thema waarbinnen de deelnemers hun eigen in-
valshoeken hebben, in andere wordt gekozen voor het werken aan eigen thema’s. Een citaat van een student 
illustreert dat:

“Ik denk dat iedereen uit de basis iets anders pakt, waar-ie dan mee bezig is, want iedereen is wel met het-
zelfde thema bezig, alleen heeft iedereen dan weer net een iets andere specifieke behoefte, binnen dat the-
ma. Dus het gaat wel over autonomie-ondersteunend maar de een gaat dan meer op de keuzevrijheid zitten 
en de ander op betekenisvolle uitleg of eh, zinvolle opdrachten.”

Samen leren
Deelnemers geven aan dat de samenwerking in de leerateliers en de verscheidenheid van deelnemers – in 
ervaring, vakken, scholen, interesses, leervragen – verrijkend werkt (doel b). Discussies in de groep en de 
confrontatie met de verschillende perspectieven van deelnemers leiden tot professionele dialogen. Een do-
cent verwoordt het als volgt:

“Je moet elkaar durven bevragen over dingen, zoals over visies, hypes, elkaar bevragen over ‘wat maakt dat 
je daarvoor kiest, wat vind je belangrijk, wat voor ruimte heb je op school om dat te doen’. Professionele 
dialoog is belangrijk en dan mag het schuren, dan mag het ongemakkelijk zijn. Daar word ik gelukkig van, 
als ik naar huis ga en denk: wow! Als ik hoor wat ik al wist, is het saai. Allemaal gelijkgestemden is supersaai, 
perspectiefwisseling maakt het interessant.”

In de ateliers vindt uitwisseling zowel plaats tussen peers onderling (student-student, docent-docent), als 
tussen deelnemers met een andere rol (student-docent). Beide vormen worden waardevol genoemd en de 
wisselwerking wordt gelijkwaardig genoemd. Een docent noemt het onderscheid tussen docent en student 
minimaal, want “je bent als professionals met elkaar in gesprek”. In sommige ateliers ervaart men verschil in 
de mate van inbreng van studenten en docenten. Soms brengen studenten wat minder en docenten wat meer 
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in en is de inbreng van docenten vaker in de vorm van een discussiepunt en die van studenten vaker in de 
vorm van een vraag. Begeleiders van de ateliers vragen zich weleens af of er voor een docent wel voldoende 
te halen valt. Daartegenover staan docenten die aangeven dat ze juist de specifieke inbreng van studenten 
waarderen:
 
“Zij hebben minder ervaring, maar zijn veel meer op de hoogte van de theorie dan wij. Want wij, wij geven 
gewoon les en zij zijn er echt mee bezig vanuit de opleiding.”

“Het samenwerken met studenten en zo, ik was nooit stagebegeleider geweest en deze manier van werken 
vond ik heel verfrissend, nieuw, ja ik kan het niet vergelijken met de normale setting, maar wel heel gaaf om 
dat op deze manier en in deze setting zo te doen en ideeën te krijgen.”

Onderzoekend leren
In de leerateliers staat het samen onderzoekend leren centraal (uitgangspunt 3 en 4). Hierbij worden ver-
schillende leeractiviteiten ondernomen. Aan de deelnemers is via een vragenlijst gevraagd aan te geven vol-
gens welke vormen zij leren. Alle activiteiten van die lijst (ontleend aan Kyndt et al., 2016) werden door hen 
genoemd. Het gaat dan om leren door doen of door experimenteren, leren van anderen door zien/horen, 
leren van anderen door interactie, leren door reflectie, leren door het bestuderen van (wetenschappelijke) 
literatuur en leren door externe inspiratie. 
In de leerateliers is een belangrijke plek ingeruimd voor het delen van inzichten en uitwisselen van ervarin-
gen en voor het gezamenlijk verkennen van thema’s met behulp van literatuur of inbreng van experts. Het 
gezamenlijk bespreken en bestuderen van wetenschappelijke literatuur biedt meerwaarde. Een student zegt 
hierover:

“Bij behandeling van een thema in het leeratelier had ik het gevoel dat ik het me veel meer eigen kon maken. 
Bij het vak is het theoretische kennis die ik moet weten. Bij het leeratelier wordt het mijn eigen kennis waar 
ik echt iets mee kan. Vanuit het vak kan ik de definitie uitleggen, maar vanuit het leeratelier kan ik aangeven 
wat het voor de school betekent, wat we ermee kunnen. Het wordt veel meer een integraal geheel. Dat is echt 
een meerwaarde.”

Naast het delen van inzichten geven de deelnemers aan dat zij veel leren door experimenteren oftewel ‘leren 
door doen’. Een student licht toe hoe dit verloopt:

“Ik leer door te doen. Je hebt een bepaalde leervraag, zoekt iets uit en gaat dat uitproberen in je stage. Dat is 
ook de bedoeling… om met onderwijsvernieuwing bezig te zijn. Normaal doe je het boek, nu ga je wat anders 
uitproberen. Dat mag ook allemaal. Soms werkt het niet, soms wel. Dat is niet erg. Daar leer je heel veel van. 
Juist omdat je een jaar krijgt om het allemaal uit te proberen. Soms pak je de theorie erbij, maar vooral ook 
toepassen en kijken hoe het in de praktijk werkt.”

Het onderzoekend leren kenmerkt zich door een combinatie van activiteiten, de ene activiteit leidt tot de 
andere. Een student verwoordt dat als volgt:

“Het is ook een totaalpakket. Van dingen waar je mee bezig bent, dat bespreken, feedback, dingen die je 
ziet, op de inspiratiedag dingen die je meeneemt, kennis die mensen al hebben, totaal delen van, voor mij is 
het echt een snelkookpan van wat ik vluchtig in theorie krijg in die paar uurtjes college die ik op school heb. 
Het is ook allemaal nieuw, en hier is het de combinatie praktijk, ervaring, stukje theorie wat voor mij enorm 
prikkelt en aan het denken zet van hoe wil ik daarmee omgaan, welke kant wil ik op, wat zijn mijn ambities 
ook wel een beetje.”
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Kritische beschouwing
Op deze plek kijken we terug op de werkwijze met de leerateliers. Hoe is invulling gegeven aan de vier uit-
gangspunten van de leerateliers en in hoeverre zijn de drie beoogde doelen bereikt?

Terugblik op de uitgangsp unten
Aan het begin van het artikel zijn de vier uitgangspunten voor de inrichting van de leerateliers beschreven, 
namelijk: 1) focus op leren leerling; 2) deelnemers werken aan een eigen leervraag; 3) onderzoekend leren; 
en 4) samen leren. 
We hebben gezien dat de keuze voor een overkoepelend thema (uitgangspunt 1) in combinatie met het wer-
ken aan een eigen leervraag (uitgangspunt 2) in de praktijk uitvoerbaar blijkt te zijn. Er is rond eenzelfde 
thema genoeg te leren voor zowel studenten als docenten omdat ze elk met eigen leervragen werken.
Het onderzoekend leren (uitgangspunt 3) sluit aan bij de kenmerken die Clarke en Hollingsworth (2002) be-
schrijven in hun model voor professionele ontwikkeling van docenten. De verschillende door hen genoemde 
leeractiviteiten, zoals bestuderen en bespreken van theoretische inzichten, experimenteren in eigen onder-
wijspraktijk, uitwisselen van ervaringen, reflecteren op bevindingen en hierdoor nieuwe inzichten opdoen, 
vinden allemaal plaats in de leerateliers. 
Het samen leren (uitgangspunt 4) in een professionele leergemeenschap (PLG) wordt ook in de literatuur al 
vaak genoemd als een positieve stimulans voor leerprocessen van docenten (Stoll et al., 2006). Nieuw in de 
leerateliers is dat zowel studenten als docenten deelnemen en dat beide groepen lerend zijn. We hebben 
gezien dat de uitwisseling tussen studenten en docenten waardevol is en voor beide groepen nieuwe invals-
hoeken biedt: docenten worden door de inbreng van studenten weer alert op theorie en studenten doen hun 
voordeel met de praktijkervaring van de docenten. 
De vier uitgangspunten voor de werkwijze in de leerateliers blijken aan te sluiten bij de kenmerken van ef-
fectieve professionaliseringsactiviteiten, zoals benoemd door Van Veen et al. (2010) en Darling-Hammond 
et al. (2017). Professionalisering is volgens deze auteurs effectief als het gericht is op vakinhoud, vakdi-
dactiek en leerproces van leerlingen (zie uitgangspunt 1), als er sprake is van zelf actief en onderzoekend 
leren (uitgangspunt 3), en als het leren plaatsvindt samen met anderen (uitgangspunt 4). Verder zeggen de 
auteurs dat een professionaliseringsactiviteit bij voorkeur een langer durend proces is, dat is ingebed in het 
schoolbeleid en wordt ondersteund door een cultuur om te leren. De leerateliers hebben een looptijd van een 
schooljaar met daarbinnen wekelijkse bijeenkomsten, dit is dus zeker een langer durend proces te noemen. 
Binnen de ateliers heerst – door toedoen van de atelierbegeleider en de overige deelnemers – een positieve 
leercultuur. Het leren is echter (nog) niet geheel ingebed in het schoolbeleid; deelnemende docenten worden 
weliswaar gefaciliteerd om deel te nemen, maar hun deelname is vooral een individuele aangelegenheid die 
gericht is op hun eigen professionalisering. 

Terugblik op de doelen
Aan het begin van het artikel zijn de drie doelen benoemd die met de leerateliers worden nagestreefd: a) het 
opleiden van kritische (toekomstige) docenten met oog voor het leren van leerlingen; b) opleiden van studen-
ten en professionaliseren van docenten in een gezamenlijke setting en c) bijdragen aan schoolontwikkeling.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat de leerateliers hebben bijgedragen aan de professionalisering van de 
deelnemers als kritisch (aankomend) docent (doel a). Voor studenten betekende de deelname vooral een 
intensieve verbinding tussen theorie en praktijk. Voor docenten bood deelname de gelegenheid om de kijk 
op het docentschap op te frissen en te experimenteren in de eigen praktijk. Zowel studenten als docenten 
hebben het thema ‘leren van leerlingen’ uitgediept en hun kennis verrijkt.

Studenten hebben gezien dat ervaren docenten ook lerend zijn en zich ook vragen stellen over hun eigen 
praktijk (doel b). Het opleiden van aankomende docenten en professionalisering van docenten kunnen hand 
in hand gaan, juist omdat alle deelnemers (binnen het gezamenlijke thema) met eigen leervragen aan de slag 
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gingen. De werkwijze in de leerateliers is daarmee een mooi voorbeeld van het inrichten van doorlopende 
professionaliseringslijnen voor docenten, waarbij de ‘knip’ tussen opleiden en werken verdwijnt en waarbij 
duidelijk is dat ‘een leven lang leren’ bij het leraarschap hoort. 
Een aandachtspunt is dat de deelname aan de leerateliers een behoorlijke tijdsinvestering is voor de scholen. 
Een deelnemende docent is elke week een dag uitgeroosterd om te kunnen deelnemen aan het atelier. Deze 
tijd is nodig voor de bijeenkomst zelf en voor het verder lezen, ontwerpen en uitproberen in de eigen praktijk. 
Daartegenover staat de opbrengst: nieuwe inzichten, een herbezinning op het docentschap, nieuwe energie, 
“na twintig jaar weer zin hebben om iets nieuws uit te proberen”. Je kunt je afvragen of deze opbrengst de in-
vestering waard is, een vraag die past binnen een economische manier van denken over professionalisering. 
Hierbij wordt professionalisering gezien als een taak en verantwoordelijkheid die uitgevoerd moet worden 
binnen een afgebakende tijd en ruimte, met een vastomlijnde opbrengst. Wij pleiten ervoor om docenten 
meer ruimte te geven voor professionalisering binnen hun werk en om deelname aan dit soort PLG’s te zien 
als onderdeel van het beroep in plaats van als een ‘extra’ tijdsinvestering. Het met collega’s bespreken van de 
onderwijspraktijk zou volgens ons geen luxe moeten zijn, maar een standaard onderwerp van gesprek in de 
diverse gremia binnen een schoolorganisatie. 
Het derde doel bij het starten met de leerateliers was dat de ateliers ook zouden bijdragen aan school-
ontwikkeling (doel c). Het zal de lezer zijn opgevallen dat dit aspect nog weinig benoemd is in dit artikel. In 
de evaluatie van de leeropbrengsten constateren we dat er veel geleerd is door individuele deelnemers en 
door het atelier als geheel, maar dat door de deelnemers geen of nauwelijks opbrengsten worden genoemd 
op schoolniveau. Deelnemers zeggen hierover:

“Het is ook typisch dat we allemaal relatief veel in het persoonlijke domein hebben en weinig in het prakti-
sche domein. En aan dat domein zouden de scholen wat hebben. Voor de anderen geldt ook dat dit relatief 
veel in het persoonlijke domein is gebeurd. En dat is geen directe leeropbrengst voor scholen, of iets dat je 
makkelijk kunt communiceren.” (student)

“Scholen moeten accepteren dat de opbrengst niet meteen een boekje is of een PP. Terwijl absoluut duidelijk 
is dat wanneer je kennis opdoet, inzichten opdoet, dat invloed heeft op jouw handelen. Misschien klein of 
impliciet, maar het is er wel.” (docent)

Dat er weinig bijdrage aan schoolontwikkeling lijkt te zijn, is te verklaren. De uitgangspunten van de leerate-
liers waren vooral gericht op het stimuleren van leren van de deelnemers en niet op schoolontwikkeling. Ten 
eerste is er gekozen voor het uitgaan van een eigen leervraag van de deelnemers. Dit is weliswaar van groot 
belang voor de motivatie van individuele deelnemers, maar het is niet bevorderlijk voor de betrokkenheid van 
collega’s die die leervraag mogelijk niet delen. 
 
Ten tweede is er bij de inrichting gekozen voor een samenstelling met deelnemers uit verschillende scholen. 
Deze keuze had als voordeel dat studenten kennis konden maken met meerdere scholen en ook dat docen-
ten hun blik konden verruimen in een bovenschoolse kennisuitwisseling. Het nadeel was dat elke docent 
als eenling namens zijn/haar school participeerde en niet eenvoudig collega’s kon betrekken. In een enkel 
geval gebeurde dat wel. Een voorbeeld komt uit atelier West, waar een van de docenten aan de slag ging 
met een bepaalde methodiek. De twee andere docenten uit het atelier pakten deze methodiek op, pasten 
het een beetje aan en introduceerden het op hun eigen school. Uiteindelijk is dit idee door tien docenten op 
drie scholen omarmd (Van Schaik, 2018). Hoewel dit een mooi voorbeeld is van kennisdeling, is het echter 
nog geen schoolontwikkeling. Bij schoolontwikkeling gaat het eerder om een verandering van werkwijze of 
aanpak in een substantieel deel van de school, bijvoorbeeld de onderbouw. Om zoiets te bewerkstelligen 
hadden docenten op hun eigen school waarschijnlijk meer ondersteuning nodig gehad om eventuele nieuwe 
inzichten of werkwijzen ook met collega’s uit te proberen. Of er had gekozen moeten worden voor leerateliers 
met deelnemende docenten van één school. In de huidige vormgeving was deelname aan een leeratelier in de 
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meeste gevallen een individuele aangelegenheid, waar de docent hooguit aan zijn team en/of schoolleider 
verslag van deed. 
De uitgangspunten van de ateliers hebben er dus toe geleid dat de deelnemers vooral individueel geleerd 
hebben. Verder zijn de nieuwe kennis en inzichten die de deelnemers hebben opgedaan niet zonder meer 
aan anderen overdraagbaar, de kracht van deze nieuwe kennis is juist dat het ‘doorleefde’ kennis is, waarin 
de verbinding met de eigen opvattingen en de eigen praktijk gelegd is (zie Koopman et al., 2019). Volgens 
Vermeulen en Vrieling-Teunter (2020) zijn deze individuele opbrengsten belangrijk voor eigen professionele 
ontwikkeling en praktijk, maar uiteindelijk ook voor de schoolorganisatie. Studenten en docenten die zich 
professionaliseren leveren indirect een bijdrage aan schoolontwikkeling daar zij door middel van het leerate-
lier nieuwe expertise en kennis opdoen en zo ook hun lespraktijk verrijken. 

Afsluitend
Wat gedeeld kan worden, is kennis over het proces van leren, hoe je dit type leren in gang kunt zetten. Uit de 
ervaringen met de leerateliers kunnen we opmaken dat de vier uitgangspunten voldoende ruimte en gele-
genheid scheppen om het leren van studenten en docenten te stimuleren. De kracht van de ateliers zit in het 
gezamenlijk leren en ontwikkelen, het krijgen van tijd om dingen uit te proberen in de eigen onderwijspraktijk 
en hier met elkaar kritisch op terug te kijken. De mix van deelnemers van verschillende vakken, scholen en 
achtergrond (student en docent) zorgt voor interessante opbrengsten. Door de inzet van leerateliers kunnen 
lerarenopleidingen en scholen er samen voor zorgen dat opleiden en professionaliseren meer met elkaar 
verweven worden, zodat er een doorgaande lijn van professionele ontwikkeling ontstaat. 
Daarbij vinden wij het belangrijk dat professionalisering niet wordt gezien als iets extra’s dat gebeurt in een 
vast aantal (door de CAO) toegekende uren, maar als een logisch onderdeel dat stevig verbonden is met de 
alledaagse les- en onderwijspraktijk. De volgende quotes van docenten geven aan dat professionalisering in 
die vorm geen luxe is, maar een noodzaak:

“De tijd en ruimte om samen met anderen deze onderwerpen aan te snijden; de tijd dendert door bij dage-
lijkse bezigheden. Nu de kans om met een groep stil te staan bij het onderwijs, te werken aan je eigen ont-
wikkeling. Anders had ik die tijd niet genomen, dan is het ik moet lessen voorbereiden, ik moet dit, ik moet 
dat…” (docent)

“Eigenlijk vind ik het leeratelier een soort van reparatie van wat er fout is in het onderwijs, dat maakt het heel 
waardevol, maar eigenlijk zou het heel gewoon moeten zijn. Je wordt even teruggehaald uit de race en je gaat 
weer nadenken over waarom je ook alweer wat doet. En die vraag kun je – tenminste ik ervaar dat en velen 
met mij – in het onderwijs niet meer rustig stellen en niet meer rustig over nadenken.” (docent)
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 Onderzoek

Nieuwe rol voor opleiders in leerwerk -
plaatsen - verslag van een casestudie
Dr. Ada ter Maten-Speksnijder, ROC Albeda, Hogeschool Rotterdam, Wilbert van der Heul, Albeda Zorgcollege

De Praktijkroute Dienstverlening is een mbo-opleiding voor niveau 2 die volledig in de beroepspraktijk plaats-
vindt in zogenoemde leerwerkplaatsen. Werk en school vinden op dezelfde locatie plaats, studenten werken 
aan echte taken voor echte klanten en worden hierbij door zowel docenten als praktijkopleiders begeleid. De 
studenten kunnen aan het einde van de opleiding een keuze maken tussen de werkvelden zorg en welzijn, 
sport en recreatie, en facilitaire dienstverlening. Het doel van deze casestudie was om inzicht te krijgen in hoe 
studenten en docenten in het mbo de confrontatie ervaren met een nieuwe wijze van leren en opleiden in voor 
hen nog onbekende werkvelden. 
We hebben een enkelvoudige casestudie uitgevoerd, waarbij we interviews hebben gehouden met studenten 
en docenten. Daarnaast hebben we opleidingsdocumenten geanalyseerd. Uit de resultaten bleek dat de eer-
ste confrontatie met een werkveld al veel invloed had op de keuzes van studenten. De studenten reageerden 
verschillend op de aanpak van het onderwijs in de praktijkroute, die uitgaat van ervaringsleren. Een deel van 
hen vond vooral het formuleren van leervragen moeilijk.
De docenten vonden dat er veel aandacht nodig was voor het breed opleiden, de integratie van leren en wer-
ken en de nieuwe rol van opleiders. De samenwerking met het werkveld ervoeren docenten nog als moeizaam. 
Ook werden de docenten vaak geconfronteerd met persoonlijke problematiek van studenten. Aanbevolen 
wordt een dergelijke praktijkroute in nauwe samenwerking tussen de praktijk en de school vorm te geven. 
Wanneer men erin slaagt om samen het onderwijs vorm te geven kunnen leerwerkplaatsen uitgroeien tot een 
krachtige leeromgeving.

Inleiding 
In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een casestudie naar de ervaringen van studenten en 
docenten met een volledig in de praktijk vormgegeven opleiding voor het mbo niveau 2. De opleiding kenmerkt 
zich door het breed opleiden voor verschillende werkvelden en de integratie van leren en werken. Dit vraagt 
van docenten dat zij hun rol opnieuw moeten vormgeven. Ook voor veel studenten is deze wijze van leren in de 
praktijk nieuw. Het doel van de casestudie was om inzicht te krijgen in hoe studenten en docenten in het mbo 
de confrontatie ervaren met een nieuwe wijze van leren en opleiden in voor hen nog onbekende werkvelden. 

Aanleiding
In Nederland ontwikkelt het mbo innovatieve vormen van werkplekleren in publiek-private samenwerkingen 
(www.mboraad.nl), ook wel leerwerkplaatsen (LWP’s) genoemd. Het unieke van een LWP is dat werk en school 
fysiek op dezelfde locatie plaatsvinden, dat studenten aan echte taken voor echte klanten werken en dat zij 
hierbij door zowel docenten als praktijkopleiders worden begeleid. Er wordt veel verwacht van deze nieuwe 
vorm van leren. De overgang van de school naar de arbeidsmarkt zou ermee worden versterkt (OECD, 2010) en 
de nieuwe vorm zou beter aansluiten bij mbo-studenten die liever in de praktijk leren dan op school (Groene-
veld & Van Steensel, 2009).
Sinds september 2018 is bij ROC Albeda een nieuwe variant van de tweejarige mbo-opleiding niveau 2  
gestart in verschillende LWP’s, de Praktijkroute Dienstverlening (PD) genaamd. De PD is een brede oplei-
ding om studenten meer kans op werk te bieden in de werkvelden zorg en welzijn, sport en recreatie, en  
facilitaire dienstverlening. Het kwalificatiedossier voor deze opleiding bestaat uit een basisdeel over de 
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dienstverlenende taak, drie profieldelen gericht op bovengenoemde werkvelden en één of meer keuzedelen 
(www.s-bb.nl). In het generieke deel zijn de eisen beschreven voor de vakken Nederlands, rekenen, loopbaan 
en burgerschap.
Bij het onderwijs voor studenten van niveau 1 en 2 is aandacht nodig voor de specifieke behoeften van deze stu-
denten. Groeneveld en Van Steensel (2009) voerden een vragenlijstonderzoek uit bij mbo-studenten (n=1684) 
geworven bij alle ROC’s in Nederland. Hieruit bleek dat studenten van niveau 1 en 2 ten opzichte van studenten 
van niveau 3 en 4 van docenten en werkbegeleiders meer hulp verwachten bij het aanbrengen van structuur 
in het leerproces, duidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht en ondersteuning bij het begrijpen van 
informatie. Mbo-studenten niveau 2 zijn weinig kritisch ten aanzien van informatiebronnen en hebben een on-
realistisch vertrouwen in het eigen vermogen om informatie te verwerken (Groeneveld & Van Steensel, 2009). 
Dit is vooral het geval wanneer zij nog niet zoveel weten over het onderwerp en het minder raakvlak heeft met 
hun leefwereld (Beekman & Baay, 2016).
Bij veel nieuwe brede opleidingen wordt de vakspecifieke inhoud uit de profieldelen verplaatst naar het einde 
van de opleiding. Men beoogt hiermee dat studenten keuzemomenten in de opleiding kunnen uitstellen en 
er meer ruimte is voor beroepsoriëntatie (Kans et al., 2016). Bij de PD is gekozen voor een andere ordening; 
de studenten maken gedurende één semester kennis met elk werkveld en kiezen na anderhalf jaar het profiel 
waarin zij willen afstuderen. Opleiders verwachten dat studenten door de voortdurende aanwezigheid in ver-
schillende beroepspraktijken ontdekken wat dienstverlening inhoudt en waar zij zich het meest thuis voelen. 
Deze vorm van socialisering vraagt van studenten niet alleen om exploratie op het beroep (Van Beelen-Slijper 
et al., 2019), maar ook om introspectie (Pols & Klatter, 2016): waarom vind ik dit leuk? Waarom is deze plek 
voor mij van waarde en wat maakt dat ik er energie aan wil besteden? 
Bij de PD is de werksituatie het inhoudelijke vertrekpunt van het leren en te kenschetsen als een hybride leer-
omgeving. Hierin komen de eigenschappen van verschillende leeromgevingen samen: informeel leren (leren 
op basis van ervaring), formeel leren (leren van theorie tijdens de lessen) en collectief leren (leren door het 
delen van ervaringen en gezamenlijke betekenisgeving) (Streumer, 2010). 
Hoewel het onderzoek naar werkplekleren nog onderontwikkeld is (Nieuwenhuis et al., 2017), is het nodige 
bekend over 1) het effectief inrichten van werkplekleren; 2) de rendementen ervan; en 3) de begeleiding van 
mbo-studenten met het werkplekleren. 
Nieuwenhuis et al. (2017) voerden een review uit naar drie doelstellingen van het werkplekleren: 1) oriënta-
tie op de beroepspraktijk; 2) acquisitie van beroepsvaardigheden; en 3) participatie aan de beroepsgemeen-
schap. In de 18 reviewstudies en 44 onderzoeksartikelen die zijn opgenomen in de review, zagen zij dat oriën-
tatie op de beroepspraktijk nauwelijks als doelstelling van het werkplekleren werd genoemd. Participatie in de 
beroepspraktijk voor het ontwikkelen van een beroepsidentiteit werd nergens zelfstandig behandeld. Over de 
acquisitie van beroepsrelevante vaardigheden concludeerden de onderzoekers dat er geen eenduidig recept is 
voor werkplekleren, omdat maatwerk nodig is. Wel formuleerden zij op basis van de review een aantal globale 
empirisch onderbouwde ontwerpregels die in co-makership met het werkveld moeten worden ingekleurd (zie 
Tekstkader 1). 
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• Realiseer co-makership: 
 - doelverheldering, afstemming en taakverdeling; 
 - erken elkaars doelen (productie versus leren);
 - zorg voor veelvuldig contact en personele uitwisseling. 
•  Verken de theoretische basis van de opleiding en de praktijk en hoe deze door de student kan worden 

gebruikt als uitgangspunt voor reflectie en verwerking. 
•  Ontwikkel een voorbereidingsprogramma voor het versterken van motivatie, geloof in eigen kunnen 

en het handelen van studenten.
•  Gebruik simulatie om te experimenteren bij het begin van de opleiding, wanneer de echte praktijk 

geen leermogelijkheden biedt en wanneer specifieke vaardigheden moeten worden aangeleerd.
•  Zorg dat studenten verschillende relevante leerervaringen opdoen; de praktijkbegeleider speelt een 

belangrijke rol.
•  Zoek een balans in sociale veiligheid: ruimte om fouten te maken, (on)zekerheid, autonomie, taakva-

riatie en reflectie bij de student. 
•  Laat studenten verschillende praktijksituaties ervaren, ondersteun studenten bij het herkennen van 

de praktijkkennis die gebruikt wordt bij verschillende bedrijven.
•  Stimuleer kritische reflectie op het eigen handelen door studenten; maak hierbij gebruik van critical 

friends.
• Laat studenten actief en volwaardig deelnemen aan de leerwerkplaats.
• Ondersteun de praktijkbegeleiders bij hun rol als medeopleider.
• Ontwerp een passende beoordelingssystematiek, met formatieve en summatieve aspecten.
• Investeer in de professionalisering van de beoordelaars.

Tekstkader 1. Aanbevelingen voor het ontwerpen van werkplekleren. Bron: Nieuwenhuis et al. (2017).

Nelen et al. (2010) voerden een review uit naar de rendementen van het werkplekleren met betrekking tot de 
leermotivatie van studenten en de ontwikkeling van leer- en loopbaancompetenties. Zij stelden zich de vraag 
in hoeverre de effecten van leren en werken verschillen in landen met een verschillend arbeidsmarktstelsel. De 
stelsels variëren van landen waarin beroepskwalificaties geen rol spelen en studenten in de bedrijven worden 
geschoold tot landen waar de onderwijsaanbieders juist ver afstaan van de arbeidsmarkt. Nederland, Dene-
marken en Noorwegen hebben een vergelijkbaar gemixt publiek stelsel van onderwijsaanbieders met grote 
inbreng van sociale partners. Uit de studies in deze drie landen bleek dat studenten bij het werkplekleren 
weliswaar beroepsspecifieke competenties en werkproceskennis ontwikkelen, maar dat het leren leren een 
probleem is en de verbinding van praktijk en theorie beperkt is. 
Mikkonen et al. (2017) voerden een review uit naar de wijzen van begeleiding van studenten bij het werkplekle-
ren; wie deze begeleiding bood en welke factoren het leren in de leerwerkplaats bevorderden of juist belem-
merden. Indirecte vormen van begeleiding, zoals het observeren van ervaren professionals en zelf activiteiten 
uitproberen, kwam het meest voor. Directe begeleiding werd vooral geboden wanneer experts en studenten 
nauw met elkaar samenwerkten. In die situaties werd er gediscussieerd over het werk, gereflecteerd op het 
handelen en werd het handelen getoetst. Tijdgebrek bij de docenten was een belemmerende factor om tot 
de gewenste integratie tussen theorie en praktijk te komen. Bevorderende factoren voor het leren waren de 
aanwezigheid van een helder leerplan en een duidelijke verdeling van rollen van de begeleiders/opleiders. 
Samengevat kan worden gesteld dat er nog weinig bekend is over het werkplekleren van mbo-studenten ni-
veau 2 in brede opleidingen die volledig in de beroepspraktijk plaatsvinden. De studie die in dit artikel wordt 
beschreven richt zich op hoe studenten en docenten de nieuwe onderwijscontext ervaren. Hiervoor is de vol-
gende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke ervaringen hebben studenten en docenten in de Praktijkroute 
Dienstverlening ten aanzien van breed opleiden, integratie van leren en werken, en de nieuwe rol van oplei-
ders?
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Onderzoeksopzet
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een enkelvoudige casestudie uitgevoerd (Braster, 2000). Alle 
LWP-docenten (n=5) en een lid van het innovatieteam deden mee aan het onderzoek. Uit de drie onderwijs-
groepen van totaal 45 studenten konden, evenredig verdeeld over deze groepen, negen studenten worden 
geworven. Voor deelname is toestemming gevraagd aan de respondenten; zij tekenden het informed con-
sent-formulier. De achtergrondkenmerken van de respondenten varieerden ten aanzien van geslacht (twee 
mannen en zeven vrouwen), leeftijd (18-25 jaar), persoonlijke problematiek, culturele achtergrond en school-
carrière. Er zijn gegevens verzameld door middel van semigestructureerde interviews tijdens het tweede se-
mester van jaar 1. De topics voor deze interviews waren: keuzes voor een werkveld, voorbereiding op het leren, 
leren in het werk, toetsing en de rol van de docent. Afhankelijk van de antwoorden werden door- en vervolgvra-
gen gesteld tot een volledig beeld ontstond van de ervaringen. Deze ervaringen wisselden soms sterk, vooral 
bij de topic leren in het werk. 
De interviews zijn met een voicerecorder opgenomen, geanonimiseerd en getranscribeerd. Met het programma 
Atlas.ti, 8.4 zijn door beide onderzoekers afzonderlijk fragmenten onderscheiden in de teksten en werden co-
des gekoppeld aan de tekstfragmenten (Boeije & Bleijenbergh, 2019). De codes werden naast elkaar gelegd en 
besproken tot overeenkomst werd bereikt over een eerste interpretatie van de gegevens. Vervolgens werden 
de codes geordend in subthema’s bij de drie thema’s uit de onderzoeksvraag. Nadat de thema’s en subthema’s 
waren beschreven, is opnieuw nagegaan of deze de interviews voldoende representeerden en werden deze 
waar nodig genuanceerd en aangevuld vanuit de transcripties. Om inzicht te krijgen in de uitgangspunten van 
de opleiding voor het leren, de organisatie van de opleiding en de toetsing zijn opleidingsdocumenten geana-
lyseerd. Documenten over toetsing zijn in een latere fase toegevoegd aan het materiaal toen uit de analyse van 
de interviews bleek dat de ervaringen met de toetsing van zowel studenten als docenten nog minimaal waren.

Resultaten
De analyse leverde de volgende subthema’s op: 1) Keuzes maken en Wisselen van LWP bij Breed opleiden; 2) 
Formuleren van leervragen, Leren in de praktijk en Toetsing bij Integratie van leren en werken; 3) Rol van de 
LWP-docent en Samenwerking met werkbegeleiders bij Nieuwe rol van opleiders. Bij elk thema zijn letterlijke 
citaten toegevoegd, met S voor student (z-zorg, f-facilitair, s-sport) of D voor docent. De documenten [Doc] 
worden per onderwerp aangeduid.

Breed opleiden
Dit thema gaat over de keuzes die studenten maken tijdens de opleiding en hoe zij het wisselen van LWP’s 
ervaren. 

Keuzes maken
Studenten kunnen een diploma behalen voor één of meerdere profieldelen: medewerker facilitaire dienst-
verlening, helpende zorg en welzijn, en medewerker sport en recreatie (www.s-bb.nl). Studenten lijken al 
vroeg in de opleiding te beslissen welk werk zij beslist niet willen gaan doen na afstuderen. “Nee die wondjes 
doe ik niet hoor” [Sz2]. Anderen zijn door de confrontatie met de praktijk enthousiast geworden voor iets waar 
zij in eerste instantie zelf niet voor gekozen zouden hebben of zij zien welke vervolgstudie zij na het mbo graag 
zouden willen doen. “Ik vind het fijn om gezellig met die mensen hier te zijn, ik ga met ze wandelen en ze 
vertellen mij verhalen over vroeger, ik wil hier wel blijven” [Sz3]. Studenten die hun keuze al in het begin van 
de opleiding hebben gemaakt, moeten toch alle werkvelden door. Pas het laatste semester mogen studenten  
naar het werkveld van hun keuze. Voor hen is de brede opleiding eerder een belemmering in hun studieloop-
baan dan dat het hun blikveld verruimt. Als studenten hun keuze hebben gemaakt voor het uitstroomprofiel, 
vinden zij het niet zinvol om iets te leren uit de andere profielen. “Ik kan best wc’s schoonmaken, ik ben al 25, 
en nu moet ik een half jaar die wc’s schoonmaken… maar ik zet door en straks zit ik lekker op een camping” 
[Ss1].
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Wisselen van leerwerkplaats
In elke LWP start om de twintig weken een nieuwe onderwijsgroep van minimaal vijftien studenten [Doc logis-
tiek]. Zij maken hier kennis met een nieuwe LWP-docent. Docenten vertelden dat studenten moeten wennen 
aan een nieuwe plek met nieuwe collega’s en een nieuwe docent, en dat dit een eigenschap is van mbo-studen-
ten niveau 2. “Deze doelgroep heeft sowieso al moeite met nieuwe mensen, nieuwe werkplek, nieuwe docent” 
[D1]. De studenten zelf geven een andere reden dan de docenten waarom zij het lastig vinden om te wisselen 
van LWP. Het gaat verder dan te moeten wennen aan een nieuwe situatie. Studenten zeggen dat zij bij een wis-
seling opnieuw een vertrouwensband moeten opbouwen en weer hun persoonlijke verhaal moeten vertellen, 
waar zij soms moeite mee hebben. “Nee, ik vertel dat ook niet weer aan haar” [Sf1].

Integratie van leren en werken
Dit thema gaat over het leerproces van studenten met betrekking tot het formuleren van leervragen, het leren 
in de praktijk en de toetsing.

Formuleren van leervragen
Studenten zijn per week 24 uur, verdeeld over vier dagen, afwisselend in de praktijk (4 uur per dag) en in het 
klaslokaal (2 uur per dag) [Doc organisatie]. Er wordt van hen verwacht dat zij leervragen formuleren over 
de dienstverlenende taken die zij uitvoeren op de werkplek [Doc uitgangspunten]. De docenten zijn getraind 
om studenten te begeleiden in de leerfasen van Kolb: concrete ervaring, reflectief observeren, abstracte be-
gripsvorming en actief experimenteren [Doc Workshop Begeleiden van de student]. De leervraag wordt als 
didactisch instrument ingezet zodat studenten de theoretische achtergronden van de werkzaamheden leren 
begrijpen (Waarom is dit schoonmaakmiddel meer geschikt voor dit materiaal?) of om te weten waar ze tijdens 
de uitvoering op moeten letten (Mag elke bewoner deze pannenkoeken eten?). Nadat de studenten een leer-
vraag hebben geformuleerd wordt van hen verwacht dat zij dit op een kaartje schrijven en op zoek gaan naar 
antwoorden op het internet, in boeken, alleen of samen met klasgenoten. De uitkomsten van de leervragen 
bespreken studenten in de klas met medestudenten en de LWP-docent. De studenten nemen het kaartje met 
hun leervraag vervolgens mee naar het werk om daar te leren de taak uit te voeren of om er meer achtergrond-
informatie over te verkrijgen. 
Docenten stimuleren het formuleren van leervragen door aan studenten te vragen: “Wat viel je op? Waar ben 
je nog nieuwsgierig naar? Waar wil je jezelf in verdiepen?” [D3]. Docenten zijn van mening dat studenten eraan 
moeten wennen om een actieve leerhouding aan te nemen. Zij ervaren dat studenten verwachten dat de do-
cent bepaalt wat er geleerd moet worden. “Ja, zeker voor zo’n beginnersgroep is dat lastig, ze hebben zoiets 
van: u bent toch de deskundige” [D4]. 
De ervaringen van studenten met het formuleren van leervragen variëren sterk. Voor een deel van de studenten 
blijft het omzetten van werksituaties naar leersituaties via leervragen een struikelblok. “En dan zeg ik tegen 
haar, ik heb geen leerdoel. En dan vraagt ze wat heb je vandaag gedaan? En dan vertel ik wat ik allemaal heb 
gedaan en dan zegt zij dat kan je nog leren of dat kan je aan iemand vragen” [Sz2]. Een ander deel van de 
studenten ziet wel wat zij in het werk kunnen leren en slaagt erin om op leervragen te komen. “Ik voel me 
gewoon volwassen, dat ik iets zelf kan doen, gewoon zonder iemand te vragen kan ik dat weer” [Sf2]. Anderen 
maken niet alleen leervragen over hoe bepaalde taken moeten worden uitgevoerd, maar willen ook weten 
hoe zij dit zo goed mogelijk kunnen doen. “Waarom vind je het zo belangrijk om te praten? Ik denk ja, als je 
niet met hun wil praten voelen ze zich eenzaam. Je maakt hun blij met het spel, met aandacht. Dan voelen ze 
zich op een gegeven moment niet meer eenzaam” [Ss2]. Enkele studenten willen liever op een andere manier 
met de leervragen werken. Bijvoorbeeld om een hele week aan een leervraag te werken in plaats van iedere 
dag een nieuwe leervraag te moeten formuleren. Sommige studenten ervaren het werken aan leervragen als 
eentonig en geven aan dat zij afwisseling willen in de didactische aanpak van de docenten. Zo zouden zij graag 
instructies of informatie krijgen over een bepaald onderwerp waarna zij zelf weer verder kunnen gaan met een 
opdracht. “Als je een moeilijker leerdoel hebt dan ben je daar de hele week mee bezig… Dat is beter dan elke 
dag dezelfde routine, elke dag hetzelfde doen. Mijn ideale lesmiddag zou zijn dat zij een gedeelte lesgeeft 
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over de zorg of politiek, ik weet niet wat. En een stukje opdracht dat wij maken, maar niet alleen dat wij steeds 
uitzoeken en alles uitwerken” [Sf2]. 

Leren in de praktijk
Studenten kiezen voor de PD omdat ze liever in de praktijk leren dan te leren uit boeken. “Omdat ik dingen mag 
doen. Niet dat ik in een lokaal zit, maar ik ben echt bezig” [Sz1]. Leren deelnemen aan werkprocessen en het 
leren uitvoeren van specifieke taken wordt door studenten ervaren als echt leren. Soms is de leervraag de aan-
leiding om iets onder de knie te krijgen, maar vaak ook niet. Studenten leren taken uit te voeren vooral door bij 
anderen te kijken hoe iets wordt gedaan. De werkbegeleiders wijzen hen op de aandachtspunten, waarna de 
studenten proberen de taak zelf uit te voeren. Ook vragen sommige studenten om feedback. “Wanneer hij tijd 
heeft voor mij dan komt hij eventjes met mij praten. Krijg ik altijd complimenten van hem. Of vraag ik aan mijn 
begeleider wat vind je van mij? Wat heb ik goed gedaan, wat heb ik niet goed gedaan, wat kan ik verbeteren?” 
[Sf3]. Enkele studenten geven aan dat de feedback hen ook helpt om op leervragen te komen.
Veel studenten ervaren dat er in de praktijk niet altijd ruimte is om aan de leervragen te werken die zij in de les-
sen hebben geformuleerd, bijvoorbeeld door vaardigheden te oefenen onder begeleiding. Hierdoor raken deze 
studenten hun motivatie voor de opleiding kwijt. “Het is zeker leuk, daarom zei ik, ik wil meer met activiteiten 
bezig blijven, want dat is iets wat ik echt leuk vind, hier lukt dat niet, daarom ben ik zo boos” [Sz1].
Het werk in de praktijk en de taken die daarbij horen, zijn bepalend voor het leerproces. In de praktijk leren 
studenten steeds zelfstandiger de kerntaken uit het kwalificatiedossier uit te voeren. “Koffiezetten, bood-
schappen doen met bewoners, kamer van de bewoners schoonmaken” [Sz3]. Toch ervaren de docenten dat 
veel studenten slechts een globale indruk hebben over de relatie tussen de taken die zij leren uitvoeren in de 
praktijk en de profielen van het kwalificatiedossier. “Sommigen denken dat de opleiding alleen maar schoon-
maken is. En ze vragen in de LWP zorg en welzijn: waarom moeten we schoonmaken?” [D2] 

Toetsing 
Het is de bedoeling dat werkbegeleiders elk semester tijdens voortgangsmetingen studenten toetsen of zij 
zich ontwikkelen van basisniveau naar gevorderd niveau, en in het tweede leerjaar naar expertniveau [Doc 
Toetsing]. Wat opvalt, is dat het expertniveau (= eindniveau van het basisdeel uit het kwalificatiedossier) ge-
detailleerd in criteria is uitgewerkt en het basisniveau globaal; het gevorderd niveau zit daar tussenin. Studen-
ten hebben in het begin dus niet veel houvast waar de dienstverlenende werkzaamheden uit het basisdeel aan 
moeten voldoen. Daarnaast ontbreekt in de formulering bij het basisniveau een minimale norm. Dit kan het 
voor beoordelaars moeilijk maken om de prestatie te kunnen scoren. Ook omdat de deeltaken complexer lijken 
te zijn dan de titel doet vermoeden. De deeltaak ‘rapporteren’ bestaat bijvoorbeeld uit het zowel mondeling 
als schriftelijk vastleggen van de uitgevoerde activiteiten, maar de student moet ook suggesties doen hoe de 
taak verder kan worden aangepakt. Wat daarnaast opvalt, is dat in de criteria geen contextgegevens worden 
meegenomen. Er wordt niet getoetst of studenten kunnen omgaan met de situaties waarin zij hun taken moe-
ten uitvoeren.
Studenten kunnen deelnemen aan het examen als zij bij de voortgangsmeting voor het basisdeel van het 
kwalificatiedossier op gevorderd niveau functioneren, en voor het profieldeel op het expertniveau. Uit de inter-
views met de studenten bleek dat zij nog geen concreet beeld hebben van de toetsing. De studenten konden 
niet vertellen wanneer de toetsen plaatsvinden en waarover deze gaan. Enkele studenten voelen zich hier 
ongemakkelijk over. “Ik voel mij gewoon raar zonder toets ik ben gewend een toets te maken, misschien komt 
het omdat het niveau 2 is, ik weet niet” [Ss3]. Ook weten zij niet hoe wordt bepaald of zij voldoen aan de exa-
meneisen. Een ander deel van de studenten lijkt er niet tegenop te zien omdat ze vinden dat zij hun werk goed 
doen, zij vertellen dat zij van zichzelf weten wanneer ze iets kunnen. “Als ik het gewoon automatisch doe” [Sf1]. 
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Nieuwe rol van opleiders
Dit thema gaat over de rol van de LWP-docent en de samenwerking van de docenten met de werkbegeleiders.

Rol van de LWP-docent
De docenten zijn enthousiast over hun gevarieerde rol in de PD; zij onderhouden contacten in de praktijk, 
bezoeken de studenten op de afdelingen en hebben overleg met de werkbegeleiders over hoe zij vinden dat 
het met de studenten gaat. “Je bent niet alleen docent, maar ook coach, verzuimcoördinator, tijdig weten 
wanneer je schoolmaatschappelijk werk in moet schakelen, bemiddelaar” [D1]. De docenten verdiepen zich 
in de kennisbasis die bij de werkzaamheden horen en hebben intervisie met de andere docenten uit de PD. 
Wel vinden zij hun takenpakket pittig en vooral de begeleiding van studenten wanneer er extra zorg nodig is. 
“De gemiddelde niveau 2-student heeft natuurlijk een rugzakje, en dat gaat een rol spelen wanneer er allerlei 
knopjes worden ingedrukt. De student gaat daarop reageren, dus ja, voor ons de schone taak om die er goed 
in te begeleiden” [D3]. Ook vragen zij zich af wie hen gaat vervangen bij ziekte omdat zij de enige docent zijn 
die verbonden is aan de LWP. 

Samenwerking met werkbegeleiders
De docenten ervaren de samenwerking met de werkbegeleiders als moeizaam. Docenten zijn zich ervan be-
wust dat er in de LWP veel studenten zijn met verschillende studieroutes. “Dan hebben ze studenten die nog 
aan het leren zijn in fase 1, 2 of in 3, en studenten die al aan het examineren zijn. Hoe kunnen we dat voor de 
praktijk makkelijker, inzichtelijk maken, dat is ingewikkeld” [D3]. Ook realiseren docenten zich dat de PD voor 
werkbegeleiders een nieuwe manier van opleiden is. Zij zien dat werkbegeleiders taken verdelen onder stu-
denten in plaats van met hen op zoek te gaan naar taken waarvan geleerd kan worden en deze met studenten 
te bespreken om diepgang te creëren. Hoewel werkbegeleiders zijn geïnstrueerd voor het begeleiden naar de 
dienstverlenende taak, ervaren de docenten dat dit niet overal wordt toegepast. Soms wordt er op afdelingen 
geklaagd over de studenten. “Die komen altijd te laat, en dat wordt toch niks met die student” [D2]. De docen-
ten hebben het gevoel dat de medewerkers hen zien als buitenstaanders, en dat zij daardoor minder zeggings-
kracht hebben over het werkplekleren. Ook worden studenten niet altijd gezien als onderdeel van de afdeling. 
“Ze hadden onze studenten bijvoorbeeld niet uitgenodigd voor die receptie” [D2]. 

Conclusies
Uit de resultaten blijkt dat studenten een beperkte indruk hebben van dienstverlening in de verschillende 
sectoren, terwijl een eerste confrontatie met het werkveld al veel invloed heeft op de keuzes van studenten. 
Om studenten te ondersteunen na te denken over het belang van brede inzetbaarheid en een gemotiveerde 
studie- en beroepskeuze te maken is het belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan gesprekken over de 
loopbaan. Communicatie met studenten over concrete ervaringen gericht op de toekomst heeft het meeste 
effect op het ontwikkelen van zogenoemde loopbaancompetenties, dat wil zeggen dat studenten zien waar 
ze goed in zijn en welk werk bij hen past. (Kuijpers et al., 2011). De studenten ervaarden het wisselen van LWP 
echter als een hindernis in het opbouwen van een duurzame relatie met docenten. Hierdoor komen de loop-
baangesprekken met studenten over hun motieven en interesses mogelijk in de knel. 
De PD hanteert geen leerplan met vooraf vastgestelde doelen en inhouden die in een vaste volgorde en via 
een vooraf bepaalde werkwijze aan de orde komen. Veel studenten worstelen met de onderwijsaanpak van de 
PD en met name met het formuleren van leervragen. LWP-docenten ondersteunen studenten bij het stellen 
van leervragen; leervragen geven richting aan kennisverwerving en het oefenen van vaardigheden (Schippers 
et al., 2015). In de onderwijskundige literatuur wordt geadviseerd om ook aandacht te besteden aan wat een 
goede leervraag is. Leervragen zijn in feite kortetermijndoelen waar men aan wil werken. Wanneer deze spe-
cifiek en meetbaar geformuleerd worden, leiden ze tot waarneembaar gedrag en blijven niet beperkt tot een 
inspanning. Zelf de doelen opstellen bevordert prestaties van studenten en geeft studenten voldoening omdat 
zij richting kunnen geven aan leren en werken. Docenten kunnen studenten leren goede vragen te formuleren, 
door bijvoorbeeld goede en slechte leervragen met elkaar te vergelijken en peer-assessments te organiseren 
over de leervragen (Kicken, 2008). 
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Een deel van de studenten slaagt er wel in om het leerproces op gang te brengen en goed af te ronden. Vooral 
dat zij afwisseling willen in leeractiviteiten sluit aan bij onderwijskundige inzichten over het brein; afwisseling 
leidt tot nieuwe verbindingen, waardoor meer geleerd kan worden (Jolles, 2011). 
Uit deze casestudie blijkt dat studenten niet als een homogene groep kunnen worden opgevat; zij reageerden 
verschillend op de aanpak van het onderwijs in de PD, die uitgaat van ervaringsleren. 
Studenten van niveau 2 krijgen wellicht meer kansen op een hoger leerrendement wanneer er voldoende aan-
dacht is voor hun behoefte aan structuur in het leerproces, duidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht 
en ondersteuning bij het begrijpen van informatie (Groeneveld & Van Steensel, 2009). 
Het werk in de praktijk en de taken die daarbij horen, zijn bepalend voor het leerproces. Docenten ervoeren 
dat studenten slechts een globale indruk hebben over de relatie tussen de taken en de profielen van het kwa-
lificatiedossier. De complexe werkelijkheid van bijvoorbeeld een verpleeghuis, maakt dat dienstverlenende 
taken niet als afzonderlijke eenheden kunnen worden beschouwd. Om ervoor te zorgen dat studenten zich 
niet beperken tot het leren uitvoeren van taken is het belangrijk dat het onderwijs verbonden is met de context 
waarvoor wordt opgeleid en rekening houdt met de invloed van de context op de vakinhoud (Klatter, 2015). 
Kalsbeek en De Wolff (2019) laten zien hoe dit werd gedaan in andere LWP’s van ROC Albeda. Samen met de 
praktijk stelden zij instellingsportretten op over de doelgroep (patiënten, bewoners, cliënten), welke zorg er 
wordt verleend en wat studenten kunnen leren. Vervolgens zijn er thema’s vastgesteld in relatie met de instel-
lingsportretten. Deze thema’s komen zowel tijdens de bijeenkomsten met de docent in de LWP als tijdens het 
werk aan de orde. Door deze werkwijze ontstaan kaders waarbinnen studenten hun leervragen kunnen stellen. 
Uit de resultaten van de casestudie bleek dat docenten het werk bij de PD als gevarieerd ervaren en dat er 
veel aandacht nodig is voor de verschillende aspecten die het werken in deze opleiding kenmerken, zoals het 
breed opleiden, de integratie van leren en werken en de nieuwe rol van opleiders. De samenwerking met het 
werkveld ervaren docenten nog als moeizaam.
De LWP-docenten werden in de PD vaak geconfronteerd met persoonlijke problematiek van de studenten. Dit 
komt in de beroepspraktijk sneller aan het licht dan in de school door de vele contacten met verschillende 
klanten, de eisen die aan de studenten worden gesteld door de medewerkers en de context waarin studenten 
hun opleiding volgen (Meijers & Wardekker, 2001). Dit maakt dat docenten hun pedagogische kwaliteiten vol-
op moeten inzetten. 
Een beperking van dit onderzoek was dat het kleinschalig was en daardoor slechts een eerste beeld schetst 
van de ervaringen van een beperkt aantal respondenten. Vervolgonderzoek bij volgende groepen studenten 
en docenten is gewenst om een breder beeld te krijgen van de verschillen tussen studenten en hoe hieraan te-
gemoetgekomen kan worden. Ook moet hier het perspectief van de praktijkopleiders in worden meegenomen 
om een werkelijk inzicht te krijgen in de verschillende contexten waarin wordt geleerd. 
De PD lijkt niet te zijn ontwikkeld op basis van de empirisch onderbouwde ontwerprichtlijnen van Nieuwenhuis 
et al. (2017). Wellicht zouden de ervaringen anders zijn, als de PD wel volgens de effectieve principes zou zijn 
ingericht. Wanneer de praktijk en de school erin slagen om samen het onderwijs vorm te geven, kunnen LWP’s 
uitgroeien tot een krachtige leeromgeving.
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 Nieuwe methodiek

Een kwestie van karakter: persoonsvorming 
bij het opleiden van innovatieve docenten
Ton Zondervan, Hogeschool Windesheim

Het onderwijs vraagt in toenemende mate om docenten die een bijdrage kunnen leveren aan onderwijsinno-
vatie. Hogeschool Windesheim heeft daarom in 2015 een nieuwe leerroute opgezet, om dergelijke docenten 
op te leiden: het Windesheim Teachers College. In het onderwijsconcept van die leerroute neemt persoons-
vorming een belangrijke plek in. Het vraagt immers veel van je om als (jonge) docent in een onderwijsin-
stelling innovatie te begeleiden of daarin zelfs het voortouw te nemen. In dit artikel wordt beschreven wat 
we in deze leerroute verstaan onder persoonsvorming en hoe we dat thema inhoudelijk, pedagogisch en di-
dactisch gezien ontwikkeld en onderbouwd hebben. Op basis van een evaluatie van de ontwikkelde aanpak 
worden vervolgens drie thema’s beschreven om het onderwijs in persoonsvorming in deze leerroute verder 
te ontwikkelen: reflectie verrijken met een narratief-biografische werkwijze, studenten leren om intentioneel 
en methodisch te werken aan leeruitkomsten rond persoonsvorming, en een beter begrip van de affectieve 
aspecten van identiteitsontwikkeling.

Inleiding
In het Windesheim Teachers College (WTC) leiden we sinds 2015 innovatieve leraren op voor primair en 
(onderbouw)voortgezet onderwijs en voor het mbo.1 Persoonsvorming is daarin een belangrijk onderdeel 
(Zondervan, 2016). Het vraagt immers veel van je om als (jonge) docent in een onderwijsinstelling innovatie 
te begeleiden of daarin zelfs het voortouw te nemen. Het opleiden tot een startbekwame, ondernemende 
educatieve veranderaar vereist derhalve een specifieke invulling van persoonsvorming van studenten. In dit 
artikel presenteer ik de aanpak die ik heb ontwikkeld en de manier waarop ik dat ‘prototype’ verder wil ver-
beteren. 
Eerst laat ik zien wat we verstaan onder persoonsvorming als integraal concept en hoe we dat concreet heb-
ben uitgewerkt en onderbouwd. Daarna beschrijf ik hoe ons onderwijs in persoonsvorming in onze specifieke 
leeromgeving van het WTC eruitziet. Vervolgens beschrijf ik de belangrijkste thema’s uit een recente evaluatie 
van dat onderwijs en de gevolgde aanpak. Op basis daarvan ga ik, afsluitend, in op drie thema’s die met name 
relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van ons programma rond persoonsvorming: reflectie verrijken met 
een narratief-biografische werkwijze, studenten leren om intentioneel en methodisch te werken aan leeruit-
komsten rond persoonsvorming, en een beter begrip van de affectieve aspecten van identiteitsontwikkeling.
Dit artikel levert daarmee een bijdrage aan de lopende gesprekken in dit tijdschrift over persoonsvorming in 
lerarenopleidingen (cf. Geerdink & De Beer, 2018; Jansen & Volman, 2020) en over het opleiden van studen-
ten voor hun rol als change agent (zie Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39(4)).

Persoonsvorming: wat verstaan we eronder?
We leiden onze studenten op tot teacher artists. Een teacher artist is een educatieve professional die verant-
woordelijkheid wil en kan nemen om veranderingen te initiëren c.q. te begeleiden in educatieve praktijken. 
Dat hebben we meer concreet omschreven in dit docentbeeld:

Een kwestie van karakter
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Als teacher artist ben je iemand die midden in de maatschappij staat: je bent een wereldburger. Je ziet kan-
sen en bent creatief. Het is voor jou een uitdaging, die je graag aangaat, om op de plek waar je functioneert 
veranderingen in gang te zetten. Je faciliteert mogelijkheden tot onderzoekend onderwijs. Je hebt geduld en 
kunt omgaan met onzekerheid. Je durft nieuwe dingen uit te proberen en bent niet bang om fouten te maken, 
maar gebruikt dit juist om van te leren. Je bent in staat om verbindingen te leggen en verschillende vakken te 
integreren. Je hebt visie op onderwijs en deelt dit met je omgeving. Leren in een netwerk vind je belangrijk. 
Je hebt een hoge ambitie voor kinderen en jezelf. Je bent iemand met passie voor onderwijs en hebt sterke 
pedagogische en didactische kwaliteiten.

Een mooi voorbeeld is derdejaarsstudente Anne (niet haar echte naam). Ze is begin twintig en heeft haar 
hart verpand aan het mbo en loopt daarin voor het tweede jaar stage. Ze heeft onlangs ook al een vaste 
aanstelling op haar stageschool gekregen. In haar portfolio vertelt ze dat ze bij een fonds een subsidie had 
verworven om technologie-onderwijs verder te ontwikkelen binnen haar stageschool. Bij die subsidie hoorde 
ook het volgen van ontwikkelsessies. Al in de eerste bijeenkomst merkt ze dat de docent die de sessie leidt 
niet snapt wat er speelt in het mbo en hoe organisatie voor beroepsonderwijs eruitziet. Ze vraagt hiervoor 
aandacht, maar de docent staat daar niet voor open en houdt strak vast aan haar programma. Anne is erg 
teleurgesteld. Na wikken en wegen besluit ze er in de volgende sessie op terug te komen. Alle acht andere 
deelnemers vallen haar dan bij. Na afloop benadert Anne de docente en hebben ze een constructief gesprek. 
“Ik nam de leiding over mijn eigen proces rondom mijn project. En daar had ze veel waardering voor”, schrijft 
Anne in een portfolio. 
Ons docentbeeld is uitgewerkt in een passende set van bekwaamheden en competenties. Naast de drie lan-
delijk vastgestelde bekwaamheidseisen waren leeruitkomsten nodig met betrekking tot het ontwikkelen van 
de change agency van onze studenten. Zoals te zien in het beroepsbeeld, vraagt dat bijvoorbeeld om het 
ontwikkelen van een aantal persoonskenmerken (zoals geduld, lef en kunnen omgaan met onzekerheid) en 
ook van 21ste-eeuwse vaardigheden. 
We hebben daarom de drie bekwaamheidseisen van de Onderwijscoöperatie gecombineerd met het model 
van zes ‘competenties’ (‘de 6 C’s’) dat is ontwikkeld in het wereldwijde netwerk van New Pedagogies for 
Deep Learning (NPDL).2 Dit is een robuust en goed uitgewerkt model, dat wordt gebruikt in duizenden scho-
len van het mondiale netwerk van NPDL (Fullan et al., 2018). We hebben voor dit model gekozen omdat het 
21ste-eeuwse vaardigheden combineert met persoonsvorming (Character). Daarmee konden we deze per-
soonsvorming ook borgen in ons programma. (Op de verhouding van Character tot de andere bekwaamheden 
en competenties ga ik later in.)

Een kwestie van karakter

2  In NPDL wordt de term ‘competency’ gebruikt. Dat vertalen we als ‘competentie’. De kwestie van definitie van een competentie blijft 

hier buiten beschouwing.

Figuur 1. Model vereiste bekwaamheden 

en competenties, ontwikkeld voor het 
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Elk van de bekwaamheden en competenties in dit model is uitgewerkt in een aantal dimensies. Alle dimen-
sies zijn inhoudelijk in rubrics beschreven op vijf niveaus waarin observeerbaar gedrag wordt beschreven. 
Persoonsvorming hebben we inhoudelijk met name uitgewerkt in de competentie Character. Die is globaal als 
volgt omschreven: “Het vermogen om effectief te zijn, te handelen en te groeien in een complexe wereld. Dat 
omvat zelfsturing, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, veerkracht, betrouwbaarheid en eerlijkheid. 
Dit vermogen is gebaseerd op zelfkennis en een ondernemende houding.” Deze competentie is uitgewerkt in 
zes dimensies, zoals weergegeven in Tabel 1.

Het vermogen om effectief te zijn, te handelen en te groeien in een complexe wereld, waaronder zelfsturing, verantwoordelijkheid, 
doorzettingsvermogen, veerkracht, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Dit vermogen is gebaseerd op zelfkennis en een ondernemende 
houding.

Dimensie Omschrijving

Lef, volharding, doorzettingsvermogen en veerkracht De mate waarin je kunt omgaan met uitdagingen en tegenslagen
Zelfsturing en verantwoordelijkheid voor het leren De mate waarin je zelfstandig kunt en wilt leren
Diep leren De mate waarin je beseft wat en hoe je moet leren, en vooral:  
 waarom c.q. waartoe
Sociale, emotionele en interculturele vaardigheden, persoon zijn De mate waarin je persoonlijke zelfkennis hebt opgedaan en kunt  
 toepassen
Maatschappelijke uitdagingen voor onderwijs aangaan De mate waarin je maatschappelijke uitdagingen kunt vertalen  
 naar onderwijs
Teacher entrepreneurialism De mate waarin je ondernemend bent in brede zin 

Tabel 1. Dimensies Character & Teacher Entrepreneurialism.

De competentie Character bestaat bij NPDL uit de bovenste drie dimensies van Tabel 1. Na er een jaar mee 
te hebben gewerkt, hebben we die aangevuld met de overige drie dimensies. De dimensie ‘sociale, emo-
tionele en interculturele vaardigheden’ (die in deze vorm al wel was opgenomen bij de NPDL-competentie 
Collaboration) voegden we toe omdat we de persoonskenmerken bij Character te beperkt uitgewerkt vonden. 
Verder wordt het concept ‘entrepreneurialism’ wel gebruikt in kernteksten over NPDL waar we mee werkten 
(bijvoorbeeld Fullan & Langworthy, 2014), maar was het niet verder uitgewerkt. Die ondernemende houding 
en gerichtheid op maatschappelijke veranderingen horen zeker bij het docentbeeld van een teacher artist. 
Daarom hebben we die aspecten uitgewerkt in de laatste twee (nieuwe) dimensies, met bijbehorende rubrics. 
Een voorbeeld van een stukje tekst uit een rubric behorend bij deze competentie (betreffende de dimensie 
‘maatschappelijke uitdagingen voor het onderwijs aangaan’) is: “Je herkent maatschappelijke ontwikkelin-
gen die relevant zijn voor vernieuwing van onderwijs. Je kunt aangeven wat het belang is van die ontwikkelin-
gen voor jouw visie op het leven en leren. Je toont aan dat je die visie ook in enige mate kunt vertalen naar de 
onderwijspraktijk.” Deze beschrijving hoort bij het tweede niveau van de rubric ‘ontluikend’.
We hebben zo een rijk en integraal concept van persoonsvorming ontwikkeld dat goed samenhangt met ons 
docentbeeld en met onze visie op ‘diep leren’. Verderop in dit artikel beschrijf ik dat concept meer in detail, 
met voorbeelden uit de lespraktijk.
Het ligt in de Nederlandse context niet meteen voor de hand om de term karakterontwikkeling te gebruiken 
in een lerarenopleiding, omdat andere termen gebruikelijker zijn, zoals beroepsidentiteit of professioneel 
zelfverstaan. In de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk is de term character education wel 
populair. Onze keuze voor NPDL impliceerde dat wij ook gingen werken met de term Character. Character 
education wordt vaak vernauwd tot morele ontwikkeling (zie bijvoorbeeld Berkowitz & Bier, 2007). In NPDL 
wordt Character al breder uitgewerkt. Wij hebben de competentie dus verrijkt met nog drie dimensies. Ik zal 
nu meer in detail beschrijven wat de inhoud van de verschillende dimensies van Character is. Daarbij geef ik 
ook enkele voorbeelden van hoe we in de onderwijspraktijk werken aan die dimensies.

Een kwestie van karakter
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Lef, volharding, doorzettingsvermogen en veerkracht
Het belang van lef, volharding, doorzettingsvermogen en veerkracht voor het leren en ontwikkelen wordt 
steeds breder erkend (Didau, 2015; Tough, 2015). Daarover schrijft een student in een portfolio: “Zonder de 
karaktereigenschap veerkracht zou ik nergens zijn. Ik was sterk van mening dat ik alle uitdagingen die op 
mijn pad komen zelfstandig zou moeten kunnen doorstaan. Nu dat mijn vader na drieënhalf jaar weer voor 
50% aan het werk begint na een intensieve burn-out, ben ik patronen van mijn ouders gaan herkennen in mijn 
eigen leven. Welke waarden heb ik dat ik koste wat kost anderen verder wil helpen, maar mijn eigen belangen 
hierbij vaak uit het oog verlies en anderen niet toelaat wanneer ze mij verder willen helpen?”
Hier zien we dat de student zich bewuster wordt van zichzelf en een stuk van zijn biografie juist doordat hij 
zijn ontwikkeling met betrekking tot de leeruitkomsten van Character zichtbaar maakt. Hij ontdekt dat het 
ontwikkelen van zijn veerkracht ook vraagt dat hij nadenkt over zijn eigen waarden en hoe deze hem kennelijk 
belemmeren om hulp van andere mensen te accepteren.
Zeker wanneer je als vernieuwende leraar taaie veranderprocessen in gang wilt zetten en/of houden, is het 
goed ontwikkelen van dergelijke eigenschappen belangrijk. Ze passen ook goed bij een belangrijk aspect van 
ons docentbeeld, namelijk: ‘je kunt onzekerheid uithouden’. Dat is erg belangrijk voor een onderwijsvernieu-
wer, die bestaande vormgevingen van onderwijs (deels) moeten durven loslaten, en door trial and error nieuw 
onderwijs ontwikkelt. 

Diep leren
In de eerste maanden van de opleiding benadrukken we sterk dat we in het WTC nooit alleen maar met het 
hoe en wat van onderwijs bezig zijn, maar ook altijd met het waarom/waartoe. We vinden, anders gezegd, het 
ontwikkelen van kritisch oordeelsvermogen zeer belangrijk (Biesta, 2013; Kelchtermans, 2018). Studenten 
ontwikkelen door de opleiding heen een eigen subjectieve onderwijstheorie (Kelchtermans, 2012) door altijd 
ook met de waarom- en waartoe-vragen bezig te zijn. Een docent wordt immers geacht te kunnen uitleggen 
aan anderen (collega’s, ouders, de inspectie) waartoe hij of zij iets doet en waarom (Loughran, 2019). Voor 
een onderwijsvernieuwer is dit nog belangrijker, omdat innovatie altijd een gefundeerde visie op onderwijs 
vereist. Ook voor het creëren van draagvlak voor innovaties is dit cruciaal. Hierbij past een didactiek waarin 
studenten leren om zoveel mogelijk vanuit eigen leervragen te werken.

Zelfsturing en verantwoordelijkheid voor het leren
Leren en studeren vanuit eigen leervragen, interesses en intrinsieke motivatie vraagt ook om het vermogen 
tot zelfsturing (DuToit-Brits & Van Zyl, 2017). In zulk onderwijs is dus niet het curriculum primair sturend, 
maar de lerende zelf. We begeleiden studenten in de propedeuse zodanig dat zij leren om meer verantwoor-
delijkheid te nemen voor het eigen leerproces. De balans tussen docent-sturing en student-sturing verschuift 
in de opleiding dus steeds verder naar de kant van student-sturing bij het leren. Dat vraagt op zijn beurt het 
ontwikkelen van specifieke vermogens, die je kunt samenvatten onder de noemer van executieve functies 
en metacognitie. Voorbeelden van executieve functies zijn taakinitiatie, emotie-regulering, kunnen plannen 
en organiseren (Dawson & Guare, 2017). Studenten doen in de eerste maand een zelftest rond executieve 
functies (Op naar de top, z.d.). Dit is overigens geen diagnostische test. De resultaten zijn indicatief en we 
gebruiken ze bij de coaching van de studenten. Op basis van de uitslag formuleren studenten voor zichzelf 
ook doelen waaraan ze willen werken: “Ik stress niet snel en kan thuis heerlijk ontspannen voornamelijk door 
te gamen. Ik kan hier soms alleen wel in door schieten. (...) Hoe ik het nu doe is dat ik alles wat ik moet doen 
in mijn agenda zet maar vervolgens heb ik geen duidelijk plan van wanneer ik dat dan ga doen. Dit zit wel in 
mijn hoofd maar hier kan ik al snel van afwijken omdat ik geen duidelijke afspraken of planning met mijzelf 
heb gemaakt.” Deze student formuleerde dus een leervraag over beter leren plannen.

Een kwestie van karakter
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Figuur 2. Voorbeeld uitslag zelftest executieve functies.

Sociale, emotionele en interculturele vaardigheden en persoon zijn
Onder deze noemer exploreren studenten aspecten van wie ze als persoon zijn. Zo ontwikkelen ze hun zelf-
kennis en zelfbeeld. Ze doen bijvoorbeeld een 16Personalities-test (op https://www.16personalities.com). 
In de uitslag daarvan zit ook een paragraaf over ‘sterke en zwakke punten’ van het persoonlijkheidstype dat 
uit de test komt. Ook doen de studenten de talententest van Luc Dewulf (Dewulf, 2009). Daarover zegt een 
student: “Volgens mijn talententest ben ik een bruggenbouwer en dat klopt helemaal. Ik vind het geweldig 
als het mij lukt verbindingen te maken tussen mensen die ogenschijnlijk uit twee verschillende werelden 
komen. Meestal blijkt dan ook dat ze eigenlijk helemaal niet zo veel van elkaar verschillen.” Talent of kwali-
teiten hebben ook hun valkuilen. Daarvan maken we studenten bewust in een les over de kernkwaliteiten van 
Ofman (Van der Wardt, z.d.).
Daarnaast krijgen studenten de opdracht om ook aan vijf ‘belangrijke anderen’ te vragen om hen in vijf steek-
woorden te typeren. Al deze bronnen vergelijken studenten met elkaar. Ook dat kan leiden tot doelen waaraan 
ze willen werken, bijvoorbeeld: hoe kan ik talent X (beter) inzetten om aspect Y te ontwikkelen in het werken 
met leerlingen? Ook de training met de Windesheim Intercultural Skills Explorer kan leiden tot persoonlijke 
leervragen. Met deze gevalideerde tool kun je je eigen vaardigheden in het omgaan met cultuurverschillen 
vaststellen.
Studenten werken ook aan de ontwikkeling van hun waarden. In een trainingssessie leren studenten wat een 
waarde is (en wat bijvoorbeeld de relatie is tot een norm), waaraan je waarden kunt ontlenen en hoe waarden 
je handelen sturen. In een spelvorm ontdekken ze wat hun eigen kernwaarden zijn. Daarnaast stimuleert een 
les over gender en identiteit, gegeven door een transgender, de studenten om na te gaan hoe ze omgaan met 
verschillen omtrent gender, geslacht en seksuele voorkeur.

Maatschappelijke uitdagingen voor het onderwijs aangaan
Het onderwijs bereidt idealiter jonge mensen voor op een snel veranderende samenleving. Daarom stimule-
ren we studenten om ook zelf een open blik te ontwikkelen op wat er in de samenleving speelt en wat maat-
schappelijke ontwikkelingen voor het onderwijs betekenen. Studenten volgen bijvoorbeeld in het laatste 
semester van de Freshmanfase een module Leren voor duurzaamheid. Daarin wordt gewerkt met de Sustai-
nable Development Goals van de VN. Studenten kiezen zelf één of meerdere SDG’s. Via die ingangen komen 
studenten in aanraking met de grote transities, zoals de ICT-revolutie en de energietransitie, die onze samen-
leving zo ingrijpend aan het veranderen zijn. Dit is een voorbeeld uit een projectverslag: “In ons project over 
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digitale identiteit wilden we leerlingen leren om kritisch naar de invloed van hun eigen digitale handelen te 
kijken. Daarnaast wilden wij ook de achterliggende wetenschap van de invloed die sociale media op de direc-
te ontwikkeling van leerlingen heeft bespreekbaar maken.”

Teacher entrepreneurialism
Deze dimensie gaat over het daadwerkelijk in de praktijk uitvoeren van innovatie, vanuit een ondernemende 
houding. Daarvoor is het belangrijk dat een student eerst leert om onderwijssituaties waar te nemen waar 
innovatieve interventies kunnen plaatsvinden die het leren van leerlingen verbeteren en daar kritisch op te 
reflecteren. Daarna gaat een student ook concrete interventies benoemen, op basis van bronnen over onder 
andere veranderkunde en innovatie. Vervolgens voert een student dergelijke interventies uit en evalueert ze. 
De opleiding rust studenten hiervoor toe met onderwijs over veranderkunde en Design Thinking. 
Deze dimensie raakt aan een andere dimensie van Character, namelijk lef, doorzettingsvermogen en veer-
kracht. Het gaat hier dus om attitude-aspecten van het vermogen van de studenten om te innoveren (change 
agency). Of zoals het is verwoord in ons beroepsbeeld: “Je ziet kansen en bent creatief. Het is voor jou een 
uitdaging, die je graag aangaat, om op de plek waar je functioneert veranderingen in gang te zetten.” Daarbij 
kunnen belemmerende overtuigingen studenten in de weg zitten: “Ik heb de neiging een beetje afwachtend 
te zijn, en dat is soms best lastig als je op een opleiding zit waar je absoluut niet aan de hand wordt meege-
nomen. Initiatieven nemen en voorstellen doen vind ik moeilijk, omdat ik bang ben dat mijn ideeën niet goed 
zijn of dat ik iets niet kan uitvoeren. Ik zou graag willen leren hoe ik dat het beste kan aanpakken.”

Integraal concept van persoonsvorming
Ons gebruik van de term Character kan verwarring oproepen. Die term laat zich, zoals eerder genoemd,  
namelijk snel associëren met een deugdethische benadering met veel aandacht voor morele ontwikkeling. 
Dat vinden we zeker belangrijk, omdat een aantal aspecten van de competentie Character deugden betreft, 
zoals lef (moed) en doorzettingsvermogen.3 We putten echter uit meer tradities en benaderingen, om recht te 
doen aan zowel de morele als de intellectuele, emotionele, sociale en culturele aspecten van het ontwikkelen 
van de change agency van onze studenten (Illeris, 2014). Zo past de aandacht voor zelfbeeld en identiteit 
bij een sociaalpsychologische benadering en de aandacht voor executieve functies bij een cognitieweten-
schappelijke benadering. In ons programma zitten ook elementen die goed passen bij de hermeneutische 
traditie met aandacht voor betekenisgeving en de ontwikkeling van kritisch oordeelsvermogen, en bij een 
narratief-biografische benadering van professionele identiteitsontwikkeling.
Dat integrale karakter van persoonsvorming zie je ook terug in ons model van bekwaamheden en compe-
tenties. Character is steeds verbonden met de andere competenties en bekwaamheden. De manier waarop 
je samenwerkt in teams, hoe je je creativiteit ontwikkelt, hoe je burgerschap vormgeeft, hangt nauw samen 
met wie je bent als persoon, wat je kwaliteiten en talenten zijn, wat je waarden zijn et cetera. Dat is zichtbaar 
gemaakt met de doorlopende gele ring in het model in Figuur 1.
We zijn het dus eens met Kelchtermans, die stelt dat het bij het opleiden van innovatieve leraren nooit alleen 
maar kan gaan over bewustwording en ontwikkeling van persoonskenmerken van de docent. Hij benadrukt 
dat we docenten in opleiding moeten leren zich te verhouden tot onderwijsinnovatie als een complexe prak-
tijk, in wat hij noemt een tijd-ruimtelijke context (materieel, sociaal, cultureel). Dan gaat het om veel meer 
dan de persoonskenmerken van een docent. Die breedte en complexiteit komt onvoldoende in beeld als de 
persoonsvorming wordt beperkt tot bewustwording c.q. ontwikkelen van persoonskenmerken van de docent 
(Kelchtermans, 2018). Opleiden van innovatieve leraren vereist inderdaad een integraler concept van per-
soonsvorming, zoals ook in dit artikel wordt betoogd. Maar dat neemt niet weg dat persoonskenmerken ook 
relevant zijn bij het ontwikkelen van change agency van teacher artists in opleiding (vgl. Van der Heijden et 
al., 2015).
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Werken aan de beroepsidentiteit
Voordat ik dieper inga op de vraag waar het onderwijs rond persoonsvorming uit bestaat in het WTC, beschrijf 
ik eerst relevante aspecten van de leeromgeving die het WTC is. De opleiding is opgebouwd uit een breed 
vormende Freshmanfase van anderhalf jaar. Daarna volgt de Craftsmanfase en kiezen studenten voor leraar-
schap in (een) onderwijstype(n) waarvoor we opleiden (primair, voortgezet en/of middelbaar beroepsonder-
wijs). Ook het behalen van een dubbele bachelor is mogelijk, maar vereist langere studietijd. In deze fase 
stromen studenten in de gekozen reguliere lerarenopleiding(en) in. Het programma van deze opleiding(en) 
combineren studenten met een TC-track van globaal één dag per week waarin ze hun change agency verder 
ontwikkelen.
De inhouden van de rubrics die aan ons competentiemodel gekoppeld zijn, beschouwen we als leeruitkom-
sten. Het werken met de leeruitkomsten maakt het mogelijk om gepersonaliseerd, vraaggestuurd en flexi-
bel te werken. Studenten werken zowel individueel als in leerteams (bijvoorbeeld project-based learning). 
Daarbij gebruiken ze input vanuit de opleiding en zelf gevonden bronnen. Elk leerteam heeft een vaste leer-
teamcoach. Studenten maken hun leren en ontwikkeling op de bekwaamheden en competenties zichtbaar in 
integrale portfolio’s die met de methodiek van programmatisch toetsen worden beoordeeld. 
In het WTC werken we niet meer met vakken of modules die we apart toetsen. Vanuit een aantal zogenoemde 
leerclusters, zoals Pedagogy, Art Based Learning en Change & Design, biedt de opleiding studenten verschil-
lende vormen van onderwijs om hun bekwaamheden en competenties te ontwikkelen.

Professional Skills & Identity
Het leercluster waarin we focussen op persoonsvorming en vorming van de beroepsidentiteit van de stu-
denten heet Professional Skills & Identity (PSI). De basis daarvoor zijn de beoogde leeruitkomsten van de 
competentie Character. De titel van het leercluster weerspiegelt de achterliggende gedachte dat wanneer de 
studenten werken aan professionele vaardigheden en bekwaamheden, zij ook steeds werken aan Character 
en hun beroepsidentiteit als teacher artist in opleiding. 
Het motto van het programma van PSI in de propedeuse is ‘you teach who you are’. Het programma van het 
eerste semester van de propedeuse helpt de studenten om zich bewuster te worden van het belang van 
persoonlijke ontwikkeling. Ook oefenen we de studenten om daar gericht aan te werken. Rond elk van de 
dimensies van Character bieden we trainingsactiviteiten aan die studenten helpen bij het ontwikkelen van 
leervragen waaraan ze kunnen werken, bijvoorbeeld in de stages of het projectwerk. Voorbeelden van de 
inhouden van die trainingsactiviteiten zijn eerder in dit artikel genoemd bij de beschrijving van de dimensies 
van Character.
De keuze van de inhouden wordt primair gestuurd door de leeruitkomsten waaraan de studenten werken. 
Daarnaast streven we naar samenhang met beleid van de hogeschool en met landelijk onderwijsbeleid. De 
les met de transgender gastdocent bijvoorbeeld biedt de student mogelijkheden om te werken aan de dimen-
sie ‘sociale, emotionele en interculturele vaardigheden’. Een aspect uit de rubric van deze competentie is: ‘Je 
hebt inzicht in je eigen cultuurgebonden waarden en normen.’ De les met deze gastdocent laat de studenten 
diepgaand nadenken over hun eigen normen en waarden omtrent bijvoorbeeld seksuele en genderidentiteit. 
Daarnaast past aandacht hiervoor bij de missie van Windesheim4: “De missie van onze hogeschool is om ac-
tief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving.” Ook in landelijk onderwijsbeleid is inclusief 
onderwijs een belangrijk thema (Van den Berg, 2020).
In het tweede semester van de propedeuse krijgen de studenten een training in het werken met peer group 
counseling. Dat is een aanpak waarbij alle betrokkenen een rol hebben bij het bespreken van casussen van 
studenten uit de (stage)praktijk. Als didactisch model bieden we daar het ui-model en kernreflectie van Kort-
hagen aan (Korthagen & Lagerwerf, 2011). Zo leren studenten om datgene wat ze over zichzelf leren in de 
opleiding door methodische reflectie te verbinden met hun professionele ontwikkeling. In het programma  
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dat we nu voor hogere studiejaren voor PSI ontwikkelen, bieden we naast kernreflectie nog andere re flec tie-
modellen aan zoals reflecteren met behulp van kunst.
De ontwikkeling van het PSI-programma is het verst gevorderd in de propedeuse. Daar leggen we een basis 
waarop de studenten daarna verder kunnen werken aan hun ontwikkeling van de competentie Character. De 
afgelopen jaren bleek dat expliciete aandacht voor de ontwikkeling van hun beroepsidentiteit als veranderaar 
ook na de propedeuse hard nodig blijft. Daarom wordt een programma voor de Craftsmanfase ontwikkeld 
waarin we het leren van veranderkundige vaardigheden combineren met persoonsvorming.

Globale evaluatie van de leeruitkomsten
Om een indruk te krijgen van de gerealiseerde leeruitkomsten, zijn de gedeelten over de competentie Charac-
ter uit de (tachtig) portfolio’s van de twee meest recente propedeuse-cohorten globaal en inductief geanaly-
seerd. Twee dingen vielen met name op.
Ten eerste gebruikt het merendeel van de studenten de bij PSI aangereikte tools om hun persoonlijke ont-
wikkeling zichtbaar te maken in hun portfolio’s. Zij maken die tools ook betekenisvol voor zichzelf door ze te 
koppelen aan persoonlijke ervaringen. Ze lijken dus het nut in te zien van gericht bezig zijn met persoonlijke 
ontwikkeling in de opleiding. Voor sommige studenten was dat tot dan toe niet vanzelfsprekend: “Toen ik 
deze opleiding begon, had ik een zware periode achter de rug. Ik heb altijd mijn ogen gesloten voor de trau-
ma’s die ik heb meegemaakt. Ik heb eigenlijk gewoon altijd gedaan alsof het nooit was gebeurd. Ik ben nu in 
een fase terechtgekomen dat ik mij aan het realiseren ben dat het wél allemaal is gebeurd.”
Het merendeel verbindt de resultaten van de tools, ten tweede, ook met het eigen handelen in de onderwij-
spraktijk. Veel jongere studenten bijvoorbeeld geven in hun stage in het vo les aan leerlingen die maar net 
iets jonger zijn dan zij. Voor hen is dan een belangrijke vraag hoe ze op een natuurlijke manier gezag kunnen 
ontwikkelen als docent. Het aanbod bij PSI helpt dus bij het ontwikkelen van hun beroepsidentiteit als in-
novatieve docent. Voor een aantal, vaak iets oudere, studenten nodigt dit leerproces ook uit tot biografische 
reflectie. Ze beseffen dat dergelijke reflectie helpt om beter zicht te krijgen op de herkomst van de patronen 
in hun gedrag, zoals we zagen in het citaat van de student die vertelt over het zich bewust worden van het 
effect van patronen van gedrag van zijn ouders op zichzelf. Dat inzicht kan een eerste stap zijn in de richting 
van het veranderen van de patronen.
Verder bleek in de eerste jaren dat we PSI uitvoerden, dat een deel van de studenten het lastig vindt om 
intentioneel en methodisch te werken aan persoonlijke ontwikkeling met de aangereikte tools. Daarom had 
ik het Werkplan Character ontwikkeld. Dat is een didactische tool die studenten in stappen helpt om met be-
hulp van de input van onder andere de diverse testen uit het PSI-programma leervragen c.q. leerdoelen voor 
zichzelf op te stellen, en om te bedenken hoe ze er concreet aan kunnen werken. In de lespraktijk ving ik op 
dat een aantal studenten niet graag met dit werkplan werkt. Ze vonden het ‘kunstmatig’ om zo methodisch 
met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een passender didactische 
aanpak voor hen. Ik liet me daarbij inspireren door storytelling, waarover straks meer.
Een laatste punt komt voort uit mijn eigen ervaringen in het begeleiden van de peer group counseling bin-
nen het leercluster PSI. Studenten delen daarin geregeld persoonlijke issues zoals diepgaande onzekerheid 
in het samenwerken met volwassen en ervaren leerkrachten in stages, of het omgaan met grensoverschrij-
dend gedrag van leerlingen dat veel emotionele impact op hen heeft. Zo komt de affectieve component van 
leren meer naar voren dan bij bijvoorbeeld studieloopbaanbegeleiding. Die persoonlijke ervaringen wil ik 
niet meteen ‘weg laten analyseren’, of meteen vertalen naar de vraag hoe anders te handelen. Juist in dat 
affectieve domein zitten belangrijke kansen om te leren op identiteitsniveau. Studenten vinden dat echter 
vaak ongemakkelijk, confronterend of zelfs bedreigend. Studenten in het beroepsonderwijs zijn geneigd om 
ongemak of verlegenheid meteen pragmatisch te vertalen naar de vraag: hoe kan ik dit anders aanpakken? In 
het model van Korthagen blijven ze dan in de buitenste schillen van de ui, terwijl juist ook de diepere lagen 
van overtuigingen en identiteit belangrijk zijn omdat die het handelen mede sturen. Het vraagt specifieke 
pedagogische tact om dat ongemak of die verlegenheid er te laten zijn en de student ook uit te nodigen die 
‘diepere schillen van de ui’ te verkennen. Die tact wil ik nog verder ontwikkelen en didactisch uitwerken. 
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Persoonsvorming verder ontwikkelen
Afsluitend ga ik, op basis van de evaluatie uit de vorige paragraaf, kort in op drie thema’s voor verdere ontwik-
keling van ons PSI-programma. Ik begin met het thema narratieve identiteitsontwikkeling.
Bij de globale evaluatie van de leeruitkomsten met betrekking tot de competentie Character bleek dat een 
aantal, vaak wat oudere, studenten in hun portfolio’s ook een biografische component verwerken. Daaruit 
blijkt een besef dat bepaalde gedragspatronen en overtuigingen zijn ontstaan in hun levensloop tot dan toe. 
Het veranderen daarvan vereist ‘diep leren’, zoals mooi is uitgewerkt in Pedagogische tact van Stevens en 
Bors (2015). In het leercluster Pedagogy gebruiken we dit boek en doen studenten al een kleine biografische 
oefening. Dit wil ik meer uitbouwen met een narratief-biografische benadering van professionele identiteit. 
Voortbouwend op de notie van een dialogisch zelf ontwikkelden bijvoorbeeld Akkerman en Meijer (2011) en 
Vloet (2015) nieuwe narratief-biografische benaderingen van het werken aan de beroepsidentiteit van do-
centen. Huisman en Moenandar (2014) hebben dit uitgewerkt in een mooie methodiek van storytelling voor 
studieloopbaanbegeleiding van hbo-studenten. Omdat veel jonge mensen gamen, ligt het voor de hand om 
hier ook de mogelijkheden van digital storytelling te verkennen. 
Mogelijk komt dit ook tegemoet aan de kritiek van studenten op het werken met het Werkplan Character als 
didactische tool. Deze tool dwingt hen namelijk tot analyse, waardoor de ervaring van de student makkelijk 
uit beeld verdwijnt. Bij storytelling vindt ook wel analyse plaats, maar blijft een student dichter bij de eigen 
ervaring (Huisman & Moenandar, 2014). Mogelijk is voor hen storytelling daarom een betere aanpak. In het 
komend cursusjaar ga ik hiermee experimenteren. Daarnaast gaan we in het team verkennen hoe we het leer-
cluster PSI nog meer kunnen verbinden met het leercluster art-based learning. In het kunstzinnige domein 
liggen naast storytelling nog andere, weinig ontgonnen didactische mogelijkheden zoals art-based learning 
om studenten te laten werken aan hun persoonsvorming.
Een laatste thema is de vraag hoe we groepsintervisie in het kader van PSI zo kunnen inrichten en begelei-
den dat studenten de kans krijgen te leren van waar ze op affectief vlak tegenaan lopen in hun studie. Biedt 
bijvoorbeeld onze huidige aanpak van groepsintervisie met peer group counseling genoeg ruimte voor die 
affectieve component, of vraagt het om een andere didactische vorm? In het tweede semester verschuift in 
PSI mijn rol van groepsdocent naar trainer in de vaardigheid van groepsintervisie. Daarbij zie ik de groepjes 
studenten hooguit twee keer in een semester. Ook ben ik van slechts twintig procent van de studenten hun 
leerteamcoach en hebben we vaker en meer persoonlijk contact. Voor de overige tachtig procent geldt dat 
niet. Dat maakt het veel moeilijker om in de training met hen ook te werken op de affectieve laag, zodat stu-
denten het belang ervan ook echt ervaren. Hier stuiten we dus op het belang van de relatie als fundament van 
pedagogisch tactvol handelen (Middendorp, 2015).
Een tweede vraag betreffende groepsintervisie is: wat voor specifieke skills vraagt dat coachen/begeleiden 
van de affectieve component van leren? Hier is Illeris’ notie van expansive learning belangrijk. Bij het leren 
dat is gericht op transformatie van het zelf gaat het niet alleen om cognitieve verandering, maar ook om soci-
ale en emotionele verandering bij een lerende (Baartman & De Bruijn, 2011; Illeris, 2014). Die rol van emotie 
zien we ook terug bij hoe Middendorp pedagogische tact omschrijft. Pedagogische tact wordt manifest als 
een praktische normatieve intelligentie, die wordt gestuurd door inzicht, maar berust op gevoel (Midden-
dorp, 2015). Er is een redelijk bescheiden, maar groeiende onderwijskundige literatuur over de rol van het 
affectieve in leerprocessen in het hbo. Die wil ik vertalen naar dit onderdeel van mijn onderwijspraktijk.
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 Praktijkvoorbeeld

Leren onderzoeken bij de  
Master Leren en Innoveren
Jeroen S. Rozendaal & Izaak Dekker, Instituut voor Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam

De Master Leren en Innoveren (MLI) van Hogeschool Rotterdam leidt leraren werkzaam in het po, vo, so, 
mbo en hbo op tot voortrekkers van innovatie en professionalisering in de eigen onderwijsinstelling. Onder-
zoekend vermogen is essentieel om deze voortrekkersrol te vervullen. MLI-lerarenopleiders ervoeren grote 
niveauverschillen in het onderzoekend vermogen (OZV) van MLI-studenten bij aanvang van de tweejarige 
masteropleiding. Voor het eerste leerjaar van deze opleiding ontwierpen wij een module die tot doel heeft om 
deze heterogeniteit te verminderen, OZV verder te ontwikkelen, en MLI-studenten voor te bereiden op het af-
studeeronderzoek in jaar twee. In deze module onderzoeken MLI-studenten in welke mate de leerteams bin-
nen de jaargroep functioneren als professionele leergemeenschappen. Hiervoor doorlopen zij gezamenlijk in 
hoog tempo een volledige onderzoekscyclus en schrijven tezamen een eindrapportage die de MLI-lerarenop-
leiders formatief beoordelen. In dit praktijkvoorbeeld beschrijven we de uitwerking van onderwijsprincipes 
onderliggend aan deze module. Vervolgens beschrijven we praktijkervaringen en we besluiten onze bijdrage 
met praktische ‘lessons learned’.
 
Inleiding
De tweejarige Master Leren en Innoveren (MLI) van Hogeschool Rotterdam leidt leraren in verschillende on-
derwijssectoren (po, vo, so, mbo en hbo) op tot “voortrekkers van innovatie en professionalisering gericht op 
het bevorderen van een lerende cultuur in hun eigen organisatie” (Rozendaal et al., 2019, p. 232). Onderzoe-
kend vermogen (OZV) (Andriessen, 2014) – als een van de kenmerken van moderne onderwijsprofessionals 
(Van Gageldonk, 2017) – is essentieel om deze voortrekkersrol te vervullen en moet leiden tot innovatievere 
onderwijspraktijken (Vereniging Hogescholen, 2019). OZV omvat een onderzoekende houding, het benutten 
van evidence en het onderzoeken van de impact van het handelen (vgl. Andriessen, 2014). Bij het afstuderen 
aan de MLI geven de masterstudenten vernieuwingsprocessen vorm als een gezamenlijk leerproces, waarin 
ontwerpen, onderzoeken en implementeren elkaar overlappen, en praktijkervaringen en participatie van be-
langhebbenden succesfactoren vormen (MLI, 2020). 
We zagen dat instromende MLI-studenten1 onderling sterk verschillen qua onderzoekservaring. Daarnaast 
was voor hen de participatieve actiegerichte onderzoeksbenadering (Migchelbrink, 2016) van de MLI vaak 
onbekend terrein. Dit wreekte zich in het studiesucces van studenten. Zo ontstond in het eerste leerjaar de 
behoefte aan de voorbereidende oefenmodule Leren onderzoeken. Deze module kent drie doelstellingen: 
vermindering van heterogeniteit OZV, verdere ontwikkeling van OZV, en voorbereiding op het afstudeeronder-
zoek. In dit praktijkvoorbeeld verhelderen we eerst de uitwerking van vier onderwijsprincipes die ten grond-
slag liggen aan onze module. Vervolgens bespreken we praktijkervaringen aan de hand van deze principes en 
genoemde doelstellingen. We sluiten af met praktische lessons learned voor lerarenopleiders met betrekking 
tot het ontwerpen en uitvoeren van een dergelijke voorbereidende onderzoeksmodule.

Leren onderzoeken

1  Omwille van de leesbaarheid wordt in het vervolg van dit artikel ‘student(en)’ of ‘alumni’ geschreven waar ‘MLI-student(en)’ of 

‘MLI-alumni’ wordt bedoeld. 
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Onderwijsprincipes
Aan deze module liggen vier onderwijsprincipes ten grondslag: een betekenisvolle opdracht, een veilige oe-
fensituatie, het doorlopen van een volledige onderzoekscyclus en wederzijdse afhankelijkheid tussen stu-
denten/leerteams.

Betekenisvolle opdracht
De MLI beoogt dat studenten ervaren dat onderzoek een krachtig middel is voor praktijkverkenning en -ont-
wikkeling. Hiervoor is het belangrijk dat de onderzoeksopdracht inhoudelijk relevant is voor de student. Bin-
nen de MLI staat gedachtegoed rond professionele leergemeenschappen (PLG’s) (Stoll et al., 2006) centraal. 
De MLI organiseert onderwijs in leerteams (van circa zes studenten) die behoren tot dezelfde jaargroep en 
die kenmerken vertonen van PLG’s. Deze leerteams vormen een oefensituatie voor het samen met collega’s 
werken aan onderwijsverbetering in de eigen onderwijsinstelling (MLI, 2020). In de hier besproken module 
onderzoekt en rapporteert de jaargroep gezamenlijk in welke mate de leerteams in de jaargroep als PLG 
functioneren en welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze opdracht kan een meervoudig leerproces uitlokken 
met betrekking tot OZV, de verwerving van PLG-gedachtegoed, en reflexiviteit (Van Lieshout et al., 2017) ten 
aanzien van professionele samenwerking.

Veilige oefensituatie
Het MLI-afstudeeronderzoek is gericht op het in gang zetten van veranderprocessen in de eigen organisatie 
van de student. Dit wordt – terecht – door veel studenten als spannend en complex ervaren. De voorberei-
dende onderzoeksmodule moet daarom een oefensituatie bieden binnen de relatief veilige leeromgeving 
van de opleiding. Deze ervaring biedt de module door de studenten onderzoek te laten uitvoeren naar het 
samenwerkend leren van hun klasgenoten. Het creëren van een authentieke en betekenisvolle oefensituatie 
binnen de context van de opleiding vormt namelijk een waardevolle tussenstap in de transitie van instructie 
naar handelen in de eigen beroepspraktijk (Steel, 2015). De veiligheid van de oefensituatie wordt tevens 
bepaald door de toetsvorm. We ervoeren dat het summatief beoordelen van studentenwerk studenten veel 
stress oplevert die het maken van leerzame fouten en het kritisch denken over hun aanpak belemmert. Daar-
om beoordelen we de onderzoeksrapportage formatief. Deze evaluatie is zoveel mogelijk gebaseerd op de 
beoordelingscriteria van het afstudeeronderzoek. Door consequent gebruik van vergelijkbare beoordelings-
criteria in het curriculum (Biggs & Tang, 2007) begrijpen studenten gaandeweg beter wat de opleiding van 
hen verwacht ten aanzien van OZV. 

Volledige onderzoekscyclus
De studenten doorlopen een volledige onderzoekscyclus (Verhoeven, 2018) zodat zij het belang van samen-
hang tussen de verschillende fasen kunnen ervaren. Om dit mogelijk te maken gedurende de korte looptijd 
van de module (acht lesweken; vier uur contacttijd per week) is scaffolding (Van de Pol et al., 2010) nodig. We 
beperken het aantal keuzes voor studenten: onderwerp, onderzoeksdesign, onderzoeksgroep, het type in-
strumenten en de outline voor rapportage staan vast. Hierdoor kunnen studenten hun tijd effectief besteden 
aan het theoretisch kader, het uitwerken, testen en inzetten van onderzoeksinstrumenten, het analyseren en 
interpreteren van data, en de rapportage.
Om de beschikbare contacttijd zo actief mogelijk in te richten, vindt kennisoverdracht zoveel mogelijk plaats 
buiten de contacttijd met behulp van videocolleges. De vrijgekomen lestijd wordt ingezet voor workshops 
waarin studenten samenwerken aan het onderzoek. De begeleidende MLI-lerarenopleiders zijn hierbij aan-
wezig en grijpen studentervaringen aan als leer- en instructiemomenten. 

Wederzijdse afhankelijkheid
Alle leerteams leveren in iedere onderzoeksfase bouwstenen aan voor gezamenlijke deelproducten, zoals 
een onderzoeksinstrument of het theoretisch kader. Ieder leerteam voert de eindredactie op zowel een van 
de onderzoeksinstrumenten, als één of enkele hoofdstukken van de eindrapportage.

Leren onderzoeken
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Tijdens contactmomenten wordt ruimte gecreëerd voor het verzamelen van onderzoeksgegevens. Iedere stu-
dent vult een vragenlijst in en interviewt een andere student. Ieder onderzocht leerteam filmt één overleg 
en deelt deze opname met een ander leerteam voor observatie (zie Figuur 1). Op basis van deze gegevens 
maakt ieder leerteam over één ander team een thick description (Lincoln & Guba, 1985) en formuleert ontwik-
kelpunten. Deze worden als membercheck voorgelegd aan het onderzochte leerteam. Ieder leerteam houdt 
logboeknotities bij als inbreng voor de gezamenlijke discussieparagraaf.

Figuur 1. Ieder leerteam verzamelt en analyseert rijke gegevens over één ander team.

Praktijkervaringen
Tot nu werd de module viermaal uitgevoerd en in centrale evaluaties steeds boven de 7,5/10 gewaardeerd. 
Hieronder vullen we onze eigen praktijkervaring aan met die van alumni/studenten uit vier cohorten (n=14), 
verkregen door middel van een online vragenlijst met open vragen naar de eigen beginsituatie ten aanzien 
van OZV, de bijdrage van de module hieraan, ervaringen, en mogelijke verbeterpunten. Hun antwoorden zijn 
thematisch gestructureerd aan de hand van de vier onderwijsprincipes (OP) en de drie doelstellingen (D).

OP1: Betekenisvolle opdracht
De alumni/studenten vonden de opdracht interessant en passend. “[Ik ben] nieuwsgierig geworden naar 
de correcte werkwijze/omgangsvormen/succesfactoren van een PLG.” “Interessant voor alle doelgroepen.” 
Sommigen konden de transfer naar de eigen organisatie maken. “Toen ik eenmaal wat geland was in de 
onderzoeksmaterie en in de PLG-filosofie kon ik de transitie maken naar mijn praktijk.” “De [gezamenlijke] 
paper heeft mij ook inzicht gegeven van hoe je als team aan een opdracht kan werken.” Het meervoudig leer-
proces werd als complex ervaren. “Het schakelen tussen de leerteamervaringen an sich plus het leren over 
wát PLG’s eigenlijk zijn (...) en tegelijk die ervaringen leren toepassen en analyseren vanuit een onderzoeks-
methode vond ik complex.”

OP2: Veilige oefensituatie
De alumni/studenten waren fanatiek, ondanks de formatieve opzet. Deze opzet hielp bij het durven leren van 
fouten. “Doordat je elkaar feedback moest geven kreeg je van je teamgenoten terug hoe je deze nieuwsgie-
rige, kritische en reflectieve houding ontwikkelde.” Naast de formatieve evaluatie van het onderzoeksrap-
port zochten we ook naar een passende summatieve evaluatie. Dit werd een ontwikkelingsgericht take-home 
tentamen waarin studenten gemaakte keuzes met behulp van onderzoeksliteratuur onderbouwen. “Het ta-
ke-home tentamen vond ik top. Goede vraagstelling, waarbij echt wel een verdieping gemaakt moest worden 
[…] Mijn ontwikkelpunten werden inzichtelijk.”
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OP3: Volledige onderzoekscyclus
Het bleek haalbaar om een complete onderzoekscyclus te doorlopen, maar de tijdsdruk was fors. Dit leidde 
enerzijds tot een intensieve hands-on sfeer waarin veel geleerd werd. “Dit was gewoon een feest. Juist de 
frustratie afgewisseld met succeservaringen maakt het heel leuk om onderzoek te doen.” Anderzijds konden 
inhoudelijke zaken soms minder uitvoerig behandeld worden. “Door tijdgebrek heb ik niet alle informatie die 
ik heb opgedaan tijdens deze module kunnen oefenen.” Ook zagen de alumni/studenten soms pas laat in het 
proces ‘waar de reis naartoe ging’.

OP4: Wederzijdse afhankelijkheid
De opzet van de module creëerde wederzijdse afhankelijkheid. “Het was mooi dat we zo afhankelijk [van el-
kaar] waren. Zonder de input van een andere groep kon je niet verder.” Hierdoor konden emoties soms hoog 
oplopen, bijvoorbeeld als afspraken niet werden nageleefd of als tussenproducten niet op elkaar aansloten. 
De nood tot veel onderlinge afstemming kan het (leer)proces hinderen, als de jaargroep groot is. “Met een 
kleinere groep zouden de [...] onderwerpen nog beter tot hun recht komen.” 

D1: Vermindering heterogeniteit OZV
De heterogeniteit bij aanvang van de opleiding werd door de alumni/studenten bevestigd. Iedereen kon ech-
ter wel goed aanhaken. “Het was fijn dat deze module begon bij het begin, op die manier was het voor ieder-
een mogelijk om aan te sluiten.” De gezamenlijke ervaring leek te leiden tot vermindering van heterogeniteit. 
“Wij konden onze voorkennis goed activeren, bijwerken en toepassen.”

D2: Ontwikkeling OZV
Ontwikkeling van de onderzoekende houding toonde zich volgens de alumni/studenten in de eigen onder-
wijspraktijk (“Kijken naar mijn eigen onderwijs en hoe dat zou kunnen verbeteren”), in de samenwerking in 
onderwijsteams op de eigen instelling (“Voor deze opleiding kreeg je gewoon te maken met een teamleider 
die zei hoe wij het gingen doen en dat deed je dan. Nu wil ik weten waarom we het dan zo doen”), in de eigen 
houding op de MLI (“Waarom vind jij [dat]? Hoe onderbouw je dat?”) en in teamprocessen (“Ik [liet] me wel 
eens meesleuren in negatieve gedachten en uitingen van collega’s en leerlingen. Nu merk ik dat ik meer een 
terughoudende positie inneem en echt observeer waar hun gedrag of gedachtegang vandaan komt”).
Evidence-informed leren werken droeg volgens de alumni/studenten bij aan het spiegelen van staande prak-
tijken aan theorie. “Ik ben veel bewuster geworden [...] dat we [...] te vaak aannames doen in plaats van er [...] 
theorie bij te pakken.” Daarnaast droeg het bij aan het besef dat theorie de praktijk kan versterken. “Ik was 
niet gewend om naar wetenschappelijk onderzoek te kijken als het over onderwijs ging.” En het legitimeren 
van voorstellen: “Door op deze manier te werken namen docenten veel serieuzer wat ik inbracht.” “[Ik heb] 
mijn manager en collega’s met bronnen kunnen overtuigen.”
Ten aanzien van ‘onderzoek doen’ gaven de alumni/studenten aan basisvaardigheden te hebben (door)ont-
wikkeld. Zelf onderzoek doen is volgens hen vooral gericht op het zichtbaar maken van “wat de impact is van 
mijn interventies [...]. Ik kan het zo ook transparant maken voor mijn collega’s en mijn team”. 

D3: Voorbereiding op afstudeeronderzoek
Leren onderzoeken werd door alle alumni/studenten als nuttige voorbereiding op het afstudeeronderzoek 
gezien. “Ik heb tijdens deze module zoveel meegekregen over onderzoeken, dat ik zeker een goede voorbe-
reiding heb”; “Hoe doe je vooronderzoek, welke onderzoeksmethodieken kies je?”; “...mooi stukje scaffol-
ding”. Het afstuderen werd wel als complexer ervaren. “De module heeft zeker mij wel voorbereid op het af-
studeeronderzoek, maar wellicht minder in de implementatie van een verbetering/wijziging.” Er is inderdaad 
een verschil in complexiteit tussen het eerste- en het tweedejaarsonderzoek. Helaas werd niet door iedereen 
gezien in hoeverre het oefenonderzoek in deze module, ondanks de beschrijvende aard, ook participatief 
is, en impact heeft op de leerteamleden. “Ik had het gevoel dat het onderzoeken van je eigen leerteam niet 
direct iets te maken had met bijvoorbeeld evidence gebruiken voor onderwijsontwikkeling.” We zouden als 
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begeleidende MLI-lerarenopleiders de analogie met het afstudeeronderzoek sterker naar voren kunnen bren-
gen, en verkennen in hoeverre we het oefenonderzoek nog meer op het afstudeeronderzoek kunnen laten 
lijken, zonder de module onwerkbaar te compliceren. 

Lessons learned
Lerarenopleiders van masteropleidingen die ambiëren om een vergelijkbare oefenmodule te ontwikkelen en 
uit te voeren, adviseren wij het volgende:
-  Laat de onderzoeksopdracht inhoudelijk aansluiten bij het beroepsprofiel; dit maakt de onderzoekservaring 

betekenisvol en ontlokt een meervoudig leerproces.
-  Het doorlopen van een volledige onderzoekscyclus helpt studenten om de samenhang tussen onderzoeks-

fasen te ervaren, maar kan ook (te) complex zijn. Heldere organisatie, strakke regie en scaffolding zijn daar-
om belangrijke randvoorwaarden. Verminder de complexiteit door aspecten van het onderzoek vooraf te 
bepalen en bijvoorbeeld een analyseplan en een rapportage-outline aan te reiken. Zo ontstaat bij studenten 
mentale ruimte om te leren.

-  Wederzijdse afhankelijkheid tussen studenten ontlokt een intensief en uitdagend leerproces. Wees alert op 
emoties en onproductieve spanningen en treedt mediërend op waar nodig.

- Stel een contactpersoon aan per leerteam om de communicatie en afstemming tussen teams te versoepelen.
-  Overweeg bij een grote jaargroep (›30) om deze op te delen in subgroepen om onderlinge afstemming te 

vergemakkelijken.
-  Organiseer workshops en interactie tijdens de lestijd; organiseer kennisoverdracht bij voorkeur daarbuiten 

met videocolleges.
-  Schets voor studenten meermaals het verloop en doel van de module; benadruk dat het een oefensituatie 

betreft, grijp ‘fouten’ van studenten aan als leermomenten. Bijvoorbeeld door hierover kritische vragen te 
stellen in klassengesprekken.

-  Richt de beoordeling van de onderzoeksrapportage formatief in om emotionele ruimte bij studenten te cre-
eren voor het leren van fouten en kritisch denken.

-  Beoordeel formatief op eindniveau en geef ontwikkelingsgerichte feedback. Formatieve evaluatie betekent 
niet noodzakelijk dat masterstudenten de module niet serieus nemen. Door een betekenisvolle opdracht en 
wederzijdse afhankelijkheid ervoeren wij het tegendeel.

-  Een eventuele summatieve evaluatie zou ontwikkelpunten van individuele studenten voor hen inzichtelijk 
kunnen maken.

Dr. Jeroen S. Rozendaal
Dr. Jeroen S. Rozendaal is hoofddocent Praktijkgericht Onderzoek bij het Instituut voor Lerarenopleidingen 
van Hogeschool Rotterdam. Tevens is hij onderwijsonderzoeker bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling en 
het consortium Tools voor Teamleren met een focus op zelfregulerend leren en samen onderzoekend werken 
aan onderwijskwaliteit.

j.s.rozendaal@hr.nl

Izaak Dekker
Izaak Dekker is hoofddocent pedagogiek en didactiek bij de Master Leren en Innoveren van het Instituut voor 
Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam. Als onderwijsonderzoeker bestudeert hij op studiesucces 
gerichte interventies en maatregelen in het hoger beroepsonderwijs.

i.dekker@hr.nl

Leren onderzoeken



372

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(1) 2021

Referenties

Andriessen, D. (2014). Praktisch relevant en methodisch grondig? Dimensies van onderzoek in het hbo. 
Hogeschool Utrecht.

Biggs, J., & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university. McGraw Hill.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.

Migchelbrink, F. (2016). De kern van participatief actieonderzoek. SWP.

MLI. (2020). Opleidingsprofiel Master Leren en Innoveren. Hogeschool Rotterdam: Interne publicatie.

Rozendaal, J. S., Van Sandick, A., & De Jong, F. (2019). Participatief actieonderzoek effectief voor de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk beroepsprofiel. Casus: landelijke Masters Leren & Innoveren. 
Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40(3), 223-237. www.velon.nl

Steel, S. (2015). The pursuit of wisdom and happiness in education: Historical sources and contemplative 
practices. State University of New York Press.

Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., & Thomas, S. (2006). Professional learning communities:  
A review of the literature. Journal of Educational Change, 7(4), 221-258. https://doi.org/10.1007/s10833-
006-0001-8

Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher–student interaction: A decade of 
research. Educational Psychology Review, 22(3), 271-296. https://doi.org/10.1007/s10648-010-9127-6

Van Gageldonk, C. J. G. (2017). Op zoek naar onderzoek: de totstandkoming van de onderzoekfunctie in het 
hoger beroepsonderwijs. Eburon.

Van Lieshout, F., Jacobs, G., & Cardiff, S. (2017). Actieonderzoek. Principes voor verandering in zorg en welzijn. 
Van Gorcum.

Vereniging Hogescholen. (2019). Strategische beleidsagenda VH educatieve sector 2019-2024: Samen 
toekomstbestendige leraren opleiden. Vereniging Hogescholen.

Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken (6e druk). Boom.

Leren onderzoeken

http://www.velon.nl
https://doi.org/10.1007/s10833-006-0001-8
https://doi.org/10.1007/s10833-006-0001-8
https://doi.org/10.1007/s10648-010-9127-6


373

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(1) 2021

 Praktijkvoorbeeld

Vertrouwen in eigen kunnen bij het onder-
wijzen van zelfregulerende leerstrategieën
Marco Kragten, Hogeschool van Amsterdam, Geerte Savenije, Universiteit van Amsterdam

Het verbeteren van zelfregulerende leerstrategieën (ZRL) van leerlingen is een belangrijk leerdoel in het 
voortgezet onderwijs. Het vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy) van leraren voor het aanleren van ZRL 
is een relevante factor in de mate waarin expliciet aandacht wordt besteed aan deze strategieën in de klas. 
Er is echter niet veel bekend over het vertrouwen in eigen kunnen van leraren om dergelijke strategieën aan 
te leren. Dit artikel presenteert de ontwikkeling van een vragenlijst om dit vertrouwen te meten. Het betreft 
een multidimensionaal instrument om het vertrouwen in eigen kunnen voor het aanleren van zelfregulerende 
leerstrategieën te meten bij leraren (in opleiding) in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen cognitieve, metacognitieve, management- en motivatiestrategieën. Het instru-
ment is getest onder 56 leraren in opleiding, 73 leraren in het voortgezet onderwijs en 81 lerarenopleiders in 
het hoger onderwijs. De ontwikkeling en eigenschappen van het instrument worden beschreven. Daarnaast 
wordt het vertrouwen in eigen kunnen voor het aanleren van leerstrategieën van leraren in opleiding, leraren 
in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders gerapporteerd. De analyse laat zien dat lerarenopleiders op 
veel subschalen van de vragenlijst significant hoger scoren dan leraren en leraren in opleiding.1 

Inleiding
Vanuit de gedachte dat leren een actief proces is waarbij leerlingen zich bewust zijn van hun doelstellingen 
en deze proberen te bereiken, is er de laatste decennia veel aandacht voor de strategieën waarmee leerlingen 
hun eigen leren sturen. Het verbeteren van deze zelfregulerende leerstrategieën (ZRL) van leerlingen is inmid-
dels een belangrijk leerdoel in het voortgezet onderwijs. Van leraren wordt verwacht dat zij hun leerlingen 
begeleiden bij het leren van deze strategieën en leraren in opleiding moeten hiervoor worden opgeleid. Het 
kan echter zijn dat studenten hun eigen leren nog weinig reguleren en dat ze ZRL eerst zelf moeten beheersen 
voordat ze op hun beurt hun leerlingen kunnen begeleiden (Dembo, 2001; Kramarski & Michalsky, 2009). 
Daarom staan lerarenopleiders en leraren voor dezelfde uitdaging: ZRL aanleren aan leerlingen c.q. leraren 
in opleiding.
Het vertrouwen in eigen kunnen van leraren bij het onderwijzen van ZRL is een belangrijke factor in de mate 
waarin expliciete aandacht wordt besteed aan deze strategieën in de klas (Dignath-van Ewijk, 2016). Eerder 
onderzoek over dit onderwerp was vooral gericht op basisonderwijs (De Smul et al., 2018; Dignath-van Ewijk 
& Van der Werf, 2012; Dignath-van Ewijk, 2016). De Smul et al. (2018) ontwikkelden en valideerden een zelf-
rapportage-instrument voor leraren in het basisonderwijs om hun vertrouwen in eigen kunnen om ZRL te 
onderwijzen te meten. 
De praktijk van het lesgeven in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs verschilt van-
wege de leeftijd van de lerende, de opleiding van de docent, doelen van het onderwijs, et cetera. Met betrek-
king tot het aanleren van zelfregulerende vaardigheden tonen Dignath en Büttner (2008) aan dat er diver-
se verschillen zijn in het effect van interventies gericht op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Vertrouwen in eigen kunnen

1  Dit onderzoeksproject is uitgevoerd in het kader van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA, samenwerkingsverband 

van universiteiten en scholen voor praktijkgericht onderzoek), geïnitieerd door de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amster-

dam, Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) en Esprit Scholen.



374

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(1) 2021

Bovendien lijkt het erop dat de focus van leraren op het aanleren van zelfregulerende strategieën varieert 
naargelang het opleidingsniveau waarop ze lesgeven. Terwijl leraren in het voortgezet onderwijs, weliswaar 
vaak impliciet, aandacht hebben voor zelfregulatieve vaardigheden, zijn leraren in het hoger onderwijs vaak 
vooral gericht op de inhouden die ze doceren (Moos & Ringdal, 2012). In deze studie richten we ons op het 
vertrouwen in eigen kunnen van leraren (in opleiding) in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders voor 
het onderwijzen van leerstrategieën. Hiervoor hebben we een multidimensionaal zelfrapportage-instrument 
ontwikkeld om het vertrouwen in eigen kunnen van leraren (in opleiding) in het voortgezet onderwijs en lera-
renopleiders bij het aanleren van ZRL te meten. Het instrument maakt onderscheid tussen het vertrouwen in 
eigen kunnen van leraren bij het onderwijzen van cognitieve, metacognitieve, management- en motivatiestra-
tegieën aan leerlingen en studenten. 
Het huidige onderzoek wil twee vragen beantwoorden: 1) Hoe kan het vertrouwen in eigen kunnen van leraren 
(in opleiding) in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders bij het aanleren van ZRL gemeten worden met 
behulp van een zelfrapportage-instrument?, en: 2) Welke verschillen en overeenkomsten vertonen leraren 
(in opleiding) in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders in hun vertrouwen in eigen kunnen voor het 
aanleren van ZRL?

Theoretisch raamwerk

Zelfregulerende leerstrategieën (ZRL)
Leerlingen gebruiken zelfregulerende leerstrategieën om hun leerdoelen te bereiken (Boekaerts, 1997). Leer-
strategieën zijn mentale routines of procedures die leerprestaties mogelijk maken; het zijn bewuste en con-
troleerbare activiteiten (Alexander et al., 1998). Leerstrategieën kunnen op verschillende manieren worden 
geclassificeerd (zie Dignath & Büttner, 2008). In de huidige studie volgen we de classificatie van Donker et al. 
(2014), die leerstrategieën in vier categorieën verdeelt: cognitieve, metacognitieve, management- en motiva-
tiestrategieën. Cognitieve strategieën betreffen de leeractiviteiten die leerlingen en studenten ondernemen 
om zich bepaalde kennis of vaardigheden eigen te maken (O’Malley & Chamot, 1990), zoals het herhalen en 
samenvatten van informatie. Bij metacognitieve strategieën gaat het erom dat leerlingen of studenten zich 
oriënteren op de leerstof, een plan voor het leren maken, kunnen bepalen wanneer een bepaalde aanpak 
nuttig is om een leertaak te volbrengen en kunnen evalueren of de gekozen aanpak inderdaad effectief was. 
Leerlingen en studenten gebruiken managementstrategieën om hun omgeving en de context van het leren te 
controleren (zoals om hulp vragen of het voorkomen van afleiding op de werkplek). Motivatiestrategieën spe-
len bij al deze strategieën een belangrijke rol. Hierbij is de kern dat leerlingen en studenten zichzelf kunnen 
motiveren voor de taak, bijvoorbeeld door het belang van een taak te kunnen benoemen, maar ook door posi-
tieve attributie, dat wil zeggen door hun leerprestraties in positieve zin aan hun inzet en kunnen te verbinden.

Onderwijzen van ZRL door leraren 
Om leerlingen in staat te stellen hun leren zelf te reguleren, moeten leraren leerstrategieën aanbieden en 
deze expliciet aan hen onderwijzen. Er is veel onderzoek beschikbaar naar effectieve methoden voor het 
aanleren van ZRL in verschillende contexten en aan verschillende doelgroepen (Zimmerman & Schunk, 2011). 
Met name voor een eerste introductie van ZRL kan directe instructie en het voordoen (modelleren) van ZRL 
door leraren effectief zijn (Schunk & Zimmerman, 2007). Leerlingen krijgen zo zicht op de denkstappen die 
nodig zijn. Een tweede aanpak die veel genoemd wordt, is begeleide en zelfstandige oefening, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor het implementeren van de gepaste leerstrategieën langzaam verschuift van de 
leraar naar de leerling. Ten derde is er in de literatuur over het aanleren van ZRL aandacht voor het belang van 
feedback door klasgenoten of medestudenten en leraren. Een vierde element dat van groot belang is voor het 
aanleren van ZRL is dat leraren zelf veel aandacht hebben voor reflectie op en evaluatie van hun eigen prak-
tijk. Hierdoor kunnen zij hun onderwijs goed laten aansluiten op de behoeften van hun leerlingen. Ten slotte 
wordt er steeds meer nadruk gelegd op de noodzaak om het aanleren van ZRL te verbinden aan het aanleren 
van domeinspecifieke vaardigheden (Boekaerts & Corno, 2005).

Vertrouwen in eigen kunnen



375

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(1) 2021

Hoewel deze methoden of aanpakken genoemd worden als relevant voor het aanleren van ZRL, moge dui-
delijk zijn dat de effectiviteit van de methoden ook voor leren in algemene zin veelbesproken is. Het gaat 
erom dat leraren nadrukkelijk tijd en ruimte maken voor het aanleren van ZRL, iets wat veel leraren als een 
obstakel noemen voor het aanleren van ZRL (Boekaerts & Cascallar, 2006). Recent onderzoek laat echter zien 
dat behalve deze praktische randvoorwaarden, ook meer interne factoren een rol spelen in de mate waarin 
leraren aandacht besteden aan het aanleren van ZRL. Dignath-van Ewijk en Van der Werf (2012) onderzochten 
de relatie tussen het aanleren van ZRL door leraren in het basisonderwijs en hun kennis van en opvattingen 
over het onderwijzen van ZRL. Hoewel de meeste leraren positieve opvattingen hadden over constructivisti-
sche leeromgevingen en iets minder positieve opvattingen over het onderwijzen van ZRL, meldden slechts 
vijf van de 47 deelnemende leraren dat ze hun leerlingen leerstrategieën hadden geleerd. Deze bevindingen 
zijn vergelijkbaar met die van Kistner et al. (2010), die op basis van observaties aantonen dat leerlingen suc-
cesvoller zijn als leraren expliciet strategieën onderwijzen, maar dat leraren dit bijna nooit doen tijdens de 
lessen. Hoewel strategie-instructie in het voortgezet onderwijs effectief is (Donker et al., 2014), lijkt het erop 
dat strategieën nauwelijks expliciet worden onderwezen.

Onderwijzen van ZRL door lerarenopleiders
Studenten in het hoger onderwijs beschikken veelal over onvoldoende zelfregulerende strategieën (Klassen 
et al., 2008; Wingate, 2007). Leraren in opleiding moeten eerst zelfregulerend worden voordat van hen kan 
worden verwacht dat ze hun leerlingen kunnen ondersteunen bij het leren van zelfregulerende strategieën 
(Peeters et al., 2014). Dit is een uitdaging voor lerarenopleiders, omdat bekend is dat studenten die een lera-
renopleiding volgen, grotendeels worden beïnvloed door hun eerdere ervaringen als leerlingen met betrek-
king tot hun opvattingen over leren en onderwijzen op de middelbare school (Flores & Day, 2006). Daarom 
is een belangrijke taak voor lerarenopleiders om studenten mogelijkheden te bieden om zich zelfregulerend 
leren eigen te maken. Pas hierna kunnen deze leraren in opleiding aan de slag met het leren onderwijzen van 
zelfregulerende strategieën aan hun leerlingen op de middelbare school. In die fase zouden lerarenopleiders 
in hun colleges aandacht moeten hebben voor didactieken en activiteiten die leraren in opleiding binnen hun 
vakspecifieke context kunnen inzetten om hun leerlingen te ondersteunen bij het leren van zelfregulerende 
strategieën (Michalsky, 2014; Michalsky & Schechter, 2013). Hierbij is het van belang naast reflectie op pro-
blematische ervaringen met het doceren van ZRL, juist ook structureel succeservaringen te bespreken en 
te evalueren. Naast het motiverende effect hiervan, wordt op die manier het bewustzijn van studenten van 
waardevolle kennis en vaardigheden (voor het aanleren) van ZRL die zij reeds bezitten, vergroot (Michalsky 
& Schechter, 2013). De vraag is echter in hoeverre lerarenopleiders zichzelf in staat achten om dergelijke 
leeractiviteiten effectief te ontwerpen en te implementeren (Tillema & Kremer-Hayon, 2002). Dit vertrouwen 
in eigen kunnen is een belangrijke factor in wat leraren uiteindelijk daadwerkelijk doen in hun lessen.

Vertrouwen in eigen kunnen voor onderwijzen van ZRL
Iemands vertrouwen in eigen kunnen wordt gedefinieerd als “overtuigingen in iemands mogelijkheden om 
de vereiste acties te organiseren en uit te voeren om bepaalde prestaties te produceren” (Bandura, 1997). De 
ontwikkeling van vertrouwen in eigen kunnen wordt voornamelijk beïnvloed door het ervaren van meester-
schap, plaatsvervangende ervaringen, sociale overtuiging en lichamelijke reacties (Bandura, 1994). Ervaren 
van meesterschap is, ten eerste, het meest effectief voor het verhogen van het vertrouwen in eigen kunnen; 
succesvolle ervaringen versterken het vertrouwen in eigen kunnen maar faalervaringen verminderen het ver-
trouwen in eigen kunnen. Ten tweede kan ook het zien van meesterschap bij collega’s een positief effect 
hebben, zonder of voordat mensen zelf dergelijk succes ervaren. Het waarnemen van succeservaringen van 
anderen biedt mensen dan een plaatsvervangende ervaring die vertrouwen in eigen kunnen vergroot. Ten 
derde kan het vertellen aan mensen dat ze in staat zijn tot bepaalde prestaties hen overhalen om zich in te 
spannen, wat de ontwikkeling van vaardigheden en vervolgens een gevoel van vertrouwen in eigen kunnen 
kan veroorzaken (sociale overtuiging). Ten slotte hebben het waarnemen en interpreteren van lichamelijke 
reacties op stress en spanning ook een wisselwerking met vertrouwen in eigen kunnen. Wanneer iemand bij 
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zichzelf stress of spanning opmerkt, bijvoorbeeld in de zin van een verhoogde hartslag of een rode blos, en 
dit negatief interpreteert, kan dit het vertrouwen in eigen kunnen verminderen. 
Het vertrouwen in eigen kunnen van leraren is meerdere jaren onderwerp van onderzoek en er zijn ver-
schillende instrumenten ontwikkeld om dit construct te meten (Bandura, 2006; Skaalvik & Skaalvik, 2007; 
Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Onlangs heeft ook vertrouwen in eigen kunnen van leraren voor het aanleren 
van ZRL meer aandacht gekregen. Dignath-van Ewijck (2016) onderzocht de relaties tussen het vertrouwen in 
eigen kunnen van leraren in het basisonderwijs voor het aanleren van ZRL enerzijds, en hun kennis over het 
aanleren van ZRL, hun epistemologische overtuigingen en de mate waarin ze in de klas aandacht besteden 
aan het aanleren van ZRL (op basis van zelfrapportage) anderzijds. Het vertrouwen in eigen kunnen voor het 
aanleren van ZRL – de focus van de huidige studie – werd gemeten door een eendimensionale schaal bestaan-
de uit tien items, geconstrueerd door de auteur. Het bleek dat vertrouwen in eigen kunnen van leraren voor 
het aanleren van ZRL gerelateerd was aan overtuigingen van leraren over ZRL, kennis over ZRL en epistemolo-
gische overtuigingen. Met name het vertrouwen in eigen kunnen van leraren voor het aanleren van ZRL en de 
opvattingen van leraren over het aanleren van ZRL hadden een voorspellende waarde voor het leraargedrag in 
de klas. Leraren die veel vertrouwen hadden in hun eigen kunnen en/of die positief dachten over het belang 
van het aanleren van ZRL, gaven vaker aan dat zij aandacht besteden aan het aanleren van ZRL in hun lessen.
Zoals eerder vermeld, hebben De Smul et al. (2018) een zelfrapportage-instrument ontwikkeld en gevali-
deerd voor leraren in het basisonderwijs om hun vertrouwen in eigen kunnen voor het onderwijzen van ZRL 
te meten. Het uiteindelijke instrument bestaat uit 21 items en een factoranalyse resulteerde in een vier-fac-
tor-oplossing: vertrouwen in eigen kunnen van de leraar voor directe instructie van ZRL, en drie vormen van 
indirecte instructie van ZRL, namelijk door het bieden van keuzes aan leerlingen, het bieden van uitdagingen 
en complexe, open taken, en het aanleren en gebruiken van evaluatietechnieken zoals peerfeedback en re-
flectie op het eigen leerproces.
Kortom, het vertrouwen in eigen kunnen van lerarenopleiders en leraren (in opleiding) in het voortgezet on-
derwijs met betrekking tot het onderwijzen van ZRL lijkt een belangrijke factor te zijn voor de mate waarin 
aandacht wordt besteed aan ZRL in de klas. Eerder onderzoek was vooral gericht op basisonderwijs. In de 
huidige studie richten we ons op het vertrouwen in eigen kunnen voor het onderwijzen van ZRL van leraren 
(in opleiding) in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders. Voor dit doel is een meetinstrument ontwor-
pen dat aansluit bij de praktijk en recente theoretische inzichten in ZRL. In dit artikel beschrijven we eerst 
de ontwikkeling en kenmerken van dit instrument. Vervolgens beschrijven we in hoeverre lerarenopleiders 
en leraren (in opleiding) in het voortgezet onderwijs hun vertrouwen in eigen kunnen met betrekking tot het 
onderwijzen van ZRL rapporteren. 

Methode 

Ontwikkeling van de vragenlijst
Hoofdstructuur van de schaal. De huidige studie onderscheidt vier hoofdcategorieën met drie of vier sub-
categorieën van strategieën als de basisstructuur van het instrument, zie Tabel 1 (Donker et al., 2014). In de 
eerste versie van het instrument is gebruikgemaakt van geherformuleerde items van verschillende vragen-
lijsten die zich richten op ZRL, bijvoorbeeld Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich et al., 
1993) en de Metacognitive Awareness Inventory (Schraw & Dennison, 1994). We hebben de aanbevelingen 
van Bandura (1997) voor de constructie van items gevolgd, inclusief barrières in de formuleringen; voor elk 
item gebruikten we de stam ‘Ik kan scholieren die leren moeilijk vinden, leren om …’. Bij de introductie van 
de vragenlijst hebben we instructies gegeven om zoveel mogelijk eenduidigheid bij de respondenten na te 
streven. Zo is ‘…die leren moeilijk vinden…’ in de stam uitgelegd als een context-gebonden inschatting van 
de leraar met betrekking tot leerlingen die moeite hebben met het leren van de specifieke inhoud of vaardig-
heden van het onderwerp of de cursus. De antwoorden werden gegeven op een 7-puntsschaal van zeer mee 
oneens (1) tot zeer mee eens (7). We verwijzen naar de Appendix voor de volledige vragenlijst.
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Hoofdschaal Subschaal Voorbeeld 
Stam: Ik kan scholieren die leren moeilijk vinden, leren om …

Cognitie Herhaling (cog_h) 
Uitwerking (cog_u)
Organisatie (cog_o)

zelf tijdens het leren de leerstof te blijven herhalen
zelf tijdens het leren het verband te leggen met wat ze al eerder hebben geleerd
zelf te weten welke informatie het belang rijkst is om te leren

Metacognitie Oriëntatie (met_o)
Planning (met_p)
Monitoring (met_m)
Evaluatie (met_e)

zelf de instructies te lezen voordat ze aan een taak beginnen
zelf een plan van aanpak te maken om een taak te volbrengen
zelf tijdens het leren vast te stellen wat ze wel en niet begrijpen
zelf na te gaan of de leerdoelen bereikt zijn

Management Vragen om hulp (man_h)
Inzet (man_i)
Tijd (man_t)
Fysieke omgeving (man_f)

zelf de hulp van anderen in te schakelen
zelf tijdens het leren door te gaan tot ze af hebben wat ze van plan waren
zelf te weten hoeveel tijd ze nodig hebben om een taak te maken
zelf een plek te zoeken waar ze zich kunnen concentreren

Motivatie Taakwaardering (mot_t)
Leerdoelen stellen (mot_l)
Attributie (mot_a)

zelf te bedenken waarom de leerstof belangrijk is om te leren
zelf te bepalen welke leerdoelen hij/zij wil halen
zelf eigen prestaties aan de juiste oorzaken toe te schrijven

Tabel 1. Basisstructuur van de vragenlijst met voorbeelden van items.

Indruksvaliditeit. De eerste versie van de vragenlijst werd beoordeeld door verschillende experts en profes-
sionals in het veld om de indruksvaliditeit te bevestigen (Bandura, 2006). Eerst kregen we feedback van twee 
onafhankelijke groepen, elk bestaande uit vier ervaren leraren die betrokken zijn bij professionele leerge-
meenschappen die zich richten op ZRL en metacognitie. De eerste set items werd gepresenteerd en de leraren 
kregen de opdracht om de instructies en de items te beoordelen op duidelijkheid en relevantie. Ze mochten 
hun feedback rechtstreeks op een gedrukte versie van het instrument schrijven en er volgde een groepsdis-
cussie. De schriftelijke en mondelinge antwoorden van de leraren werden geanalyseerd, wat leidde tot aan-
passing van sommige items. Ze bevestigden de indruksvaliditeit voor de meeste items. Vervolgens werden 
de aangepaste items gepresenteerd aan een groep van zes lerarenopleiders met praktische en theoretische 
kennis van zelfregulerende strategieën. De analyses van de antwoorden van de lerarenopleiders bevestigden 
opnieuw de indruksvaliditeit maar resulteerden ook in kleine aanpassingen van sommige items. Ten slotte 
werden de items gepresenteerd aan een internationale expert in zelfregulering uit Nederland. Ook de expert 
bevestigde de indruksvaliditeit. Deze bespreking leidde tot de toevoeging van een extra item en tot enkele 
kleine aanpassingen in de formulering van de items. 

Constructvaliditeit. Om de constructvaliditeit van de vragenlijst te ondersteunen, hebben we de epistemo-
logische overtuigingen van leraren gemeten, omdat deze naar verwachting verband hielden met het vertrou-
wen in eigen kunnen van leraren (in opleiding) en lerarenopleiders bij het onderwijzen van ZRL. We verwach-
ten dat leraren die uitgaan van de mogelijkheid dat het vermogen van leerlingen om te leren veranderbaar is, 
positiever staan ten opzichte van het aanleren van ZRL (Dignath-van Ewijck, 2016). De epistemologische over-
tuigingen werden gemeten met drie items. We gebruikten een aangepaste versie van een subschaal (innate 
ability) van de Epistemic Beliefs Inventory (Wang, et al., 2013). Met de volgende items meet deze subschaal 
in hoeverre iemand denkt dat het vermogen om te leren genetisch bepaald is of verworven door ervaring 
(7-puntsschaal):
• Er bestaat een aangeboren talent dat bepaalt hoe snel iemand iets kan leren.
• Het vermogen om te leren kan nauwelijks veranderen door hard te werken.
• Er valt niet veel te veranderen aan hoe goed iemand kan leren.

Respondenten 
Binnen het netwerk van een professionele leergemeenschap over zelfregulatie en metacognitie in het voort-
gezet onderwijs werden acht scholen gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Nadat de directeuren 
van deze scholen toestemming hadden gegeven, kregen de leraren een e-mail met het verzoek om een online 
vragenlijst in te vullen over hun vertrouwen in eigen kunnen bij het onderwijzen van ZRL aan hun leerlingen. 
In totaal hebben 73 leraren in het voortgezet onderwijs de vragenlijst ingevuld.
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In een tweede fase van gegevensverzameling, nadat de toestemming van de directeur was verkregen, werden 
lerarenopleiders in de instellingen van de auteurs per e-mail gevraagd de vragenlijst in te vullen. In totaal 
hebben 81 lerarenopleiders de vragenlijst ingevuld.
In een derde fase van gegevensverzameling werden lerarenopleiders in de instellingen van de auteurs ge-
vraagd om de vragenlijst af te nemen bij leraren in opleidingen tijdens een begeleidingsmoment. Alleen le-
raren in opleiding die in hun laatste studiejaar zaten, zijn benaderd om de vragenlijst in te vullen. In totaal 
hebben 56 leraren in opleiding de vragenlijst ingevuld.

Bevindingen
Voor bijna alle subschalen toonden de resultaten van de betrouwbaarheidsanalyse (Cronbachs alfa) aan dat 
de schalen betrouwbaar waren (zie Tabel 2). De betrouwbaarheid van de subschaal Management – Vragen om 
hulp was laag, wat gedeeltelijk kan worden verklaard door het feit dat deze schaal slechts twee items bevat. 

Hoofdschaal – Subschaal (aantal items) Cronbachs alfa

Cognitie – Herhaling (3)
Cognitie – Uitwerking (3)
Cognitie – Organisatie (4)
Metacognitie – Oriëntatie (4)
Metacognitie – Planning (5)
Metacognitie – Monitoring (4)
Metacognitie – Evaluatie (5)
Management – Vragen om hulp (2)
Management – Inspanning (3)
Management – Tijd (4)
Management – Fysieke omgeving (4)
Motivatie – Taakwaardering (3)
Motivatie – Leerdoelen stellen (3)
Motivatie – Attributie (4)

.69 

.75

.72

.79

.85

.78

.78

.51

.76

.82

.83

.74

.85

.87

Tabel 2. Cronbachs alfa voor de subschalen van de vragenlijst.

We hebben de correlaties berekend tussen de somscores van de subschalen. Alle subschalen correleerden 
positief (zie Tabel 3). Hoewel de verschillen klein zijn, laat de analyse zien dat de subschalen van Cognitie – 
Herhaling, Management – Vragen om hulp en Motivatie – Attributie relatief zwak gecorreleerd zijn (r < .50) 
met ten minste vijf van de andere subschalen van de vragenlijst. De zwakste correlaties werden gevonden 
tussen de subschalen Cognitie – Herhaling en Motivatie – Attributie (r = .24) en tussen Cognitie – Her haling 
en Management – Inspanning (r = .34). Relatief sterk gecorreleerd (r ≥ .70) met ten minste vijf van de andere 
subschalen van de vragenlijst zijn de subschalen Cognitie – Organisatie, Metacognitie – Planning, Metacogni-
tie – Monitoring en Metacognitie – Evaluatie. De sterkste correlaties werden gevonden tussen de subschalen 
Cognitie – Organisatie en Metacognitie – Planning (r = .77) en tussen Metacognitie – Oriëntatie en Metacog-
nitie – Evaluatie (r = .77).
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 cog_h cog_u cog_o met_o met_p met_m met_e man_h man_i man_t man_f mot_t mot_l

cog_h             
cog_u .60            
cog_o .65 .69           
met_o .61 .62 .72**          
met_p .65 .66 .78** .78**         
met_m .56 .66 .70** .65 .67        
met_e .66 .65 .74** .77** .76** .71**       
man_h .56 .66 .52 .56 .61 .44 .55      
man_i .41 .63 .55 .53 .52 .75** .56 .44     
man_t .49 .63 .60 .62 .68 .78** .65 .51 .71**    
man_f .54 .43 .44 .54 .59 .59 .55 .53 .51 .66   
mot_t .45 .72** .64 .57 .59 .68 .64 .48 .71** .64 .46  
mot_l .54 .63 .63 .74** .75** .60 .77** .50 .49 .56 .49 .65 
mot_a .31* .61 .55 .47 .48 .60 .55 .46 .75** .57 .33* .65 .54

* zwakste correlaties; ** sterkste correlaties. 

Tabel 3. Correlaties tussen de somscores van de subschalen van de vragenlijst (n = 210).

Uit de betrouwbaarheidsanalyse bleek dat de schaal om epistemologische overtuigingen te meten, een Cron-
bachs alfa van .63 heeft. In de context van de huidige studie beschouwen we dit als voldoende om de schaal 
op te nemen in de correlationele analyses. We vonden geen significante correlaties tussen de schaal die de 
epistemologische overtuigingen van de respondenten meet en de subschalen op vertrouwen in eigen kunnen 
voor het aanleren van ZRL. Er zijn geen significante verschillen in de scores op epistemologische overtuigin-
gen tussen de leraren en de lerarenopleiders (zie Tabel 4). 
De respondenten beschouwen zichzelf als redelijk competent in het onderwijzen van ZRL. Op alle subschalen 
van de vragenlijst liggen de gemiddelden tussen 4.66 en 5.55 (zie Tabel 4). De verschillen tussen de scores 
op de subschalen zijn klein. De drie groepen respondenten scoren het hoogst op de subschaal Management 
– Vragen om hulp. De leraren in opleiding scoren het laagst op de subschaal Management – Tijd, de leraren 
scoren het laagst op Motivatie – Taakwaardering en de lerarenopleiders scoren het laagst op Management – 
Inspanning. 
Een analyse van de verschillen tussen leraren in opleiding, leraren en lerarenopleiders op de gemiddelde sco-
res op de subschalen van de vragenlijst met ANOVA (variantieanalyse) toont kleine significante verschillen 
tussen de groepen op negen subschalen (zie Tabel 4, F-waarden overal (2,207)). De post-hoc-Tukey-test toont 
dat lerarenopleiders significant hoger scoren dan zowel leraren als leraren in opleiding op alle cognitieve en 
bijna alle metacognitieve subschalen en op de subschaal Motivatie – Leerdoelen stellen. Daarnaast scoren 
lerarenopleiders significant hoger dan leraren in opleiding op de subschalen Motivatie – Taakwaardering en 
Management – Tijd. In de subschalen Management en Motivatie zijn er nauwelijks significante verschillen 
tussen lerarenopleiders en leraren. Ook zijn er op geen van de subschalen significante verschillen tussen de 
leraren en leraren in opleiding. 
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   M (SD)  
Schaal LiO (n=56) L (n=73) LO (n=81)  ANOVA  Post-hoc test (Tukey)

cog_h 4.95 (1.03) 5.04 (.99) 5.42 (.69) F = 5.66, p = .004  LiO = L (p = .839), LiO < LO (p = .008), L < LO (p = .024)
cog_u 4.94 (1.08) 5.02 (.92) 5.42 (.77) F = 5.99, p = .003 LiO = L (p = .880), LiO < LO (p = .007), L < LO (p = .017)
cog_o 4.76 (1.10) 4.86 (.82) 5.33 (.74) F = 8.86, p < .001 LiO = L (p = .822), LiO < LO (p < .001), L < LO (p = .003)
met_o 4.73 (1.14) 4.99 (.94) 5.50 (.68) F = 12.76, p < .001 LiO = L (p = .251), LiO < LO (p < .001), L < LO (p = .002)
met_p 4.69 (1.13) 5.01 (.95) 5.45 (.68) F = 11.96, p < .001 LiO = L (p = .123), LiO < LO (p < .001), L < LO (p = .009)
met_m 4.37 (1.09) 4.64 (.99) 4.94 (.88) F = 5.77, p = .004 LiO = L (p = .248), LiO < LO (p = .003), L = LO (p = .151)
met_e 4.70 (1.03) 4.85 (.87) 5.31 (.71) F = 9.75, p < .001 LiO = L (p = .591), LiO < LO (p < .001), L < LO (p = .003)
man_h 5.35 (1.14) 5.42 (.87) 5.66 (.66) F = 2.49, p = .085 LiO = L (p = .897), LiO = LO (p = .105), L = LO (p = .204)
man_i 4.44 (1.16) 4.65 (.99) 4.66 (1.10) F = .84, p = .434 LiO = L (p = .509), LiO = LO (p = .463), L = LO (p = ..998)
man_t 4.26 (1.20) 4.64 (1.07) 4.85 (.92) F = 5.23, p = .006 LiO = L (p = .105), LiO < LO (p = .004), L = LO (p = .438)
man_f 4.70 (1.10) 4.87 (1.05) 5.04 (1.06) F = 1.69, p = .187 LiO = L (p = .647), LiO = LO (p = .163), L = LO (p = .586)
mot_t 4.44 (1.29) 4.62 (.97) 4.90 (1.09) F = 3.02, p = .051 LiO = L (p = .6311), LiO < LO (p = .046), L = LO (p = .263)
mot_l 4.46 (1.27) 4.90 (1.05) 5.47 (.95) F = 15.48, p < .001 LiO = L (p = .060), LiO < LO (p < .001), L < LO (p = .003)
mot_a 5.03 (1.31) 5.05 (.95) 5.13 (1.01) F = .19, p = .831 LiO = L (p = .996), LiO = LO (p = .851), L = LO (p = .878)
epi 2.91 (.97) 3.05 (1.06) 3.08 (.97) F = .53, p = .590 LiO = L (p = .710), LiO = LO (p = .582), L = LO (p = .978)

Noot: LiO = Leraren in opleiding; L = Leraren; LO = Lerarenopleiders

Tabel 4. Gemiddelde en standaardafwijking van de scores op de subschalen van de vragenlijst (7-puntsschaal) en de schaal 

epistemologische overtuigingen en ANOVA voor de verschillende groepen respondenten.

Conclusie en discussie
Met het gepresenteerde onderzoek hebben wij twee vragen willen beantwoorden: 1) Hoe kan het vertrouwen 
in eigen kunnen van leraren (in opleiding) in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders bij het aanleren 
van ZRL gemeten worden met behulp van een zelfrapportage-instrument?, en: 2) Welke verschillen en over-
eenkomsten vertonen leraren (in opleiding) in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders in hun vertrou-
wen in eigen kunnen voor het aanleren van ZRL? In dit artikel is daartoe eerst de ontwikkeling beschreven van 
een theoretisch gefundeerd en op de praktijk gebaseerd, multidimensionaal instrument om het vertrouwen 
in eigen kunnen van leraren bij het onderwijzen van ZRL te meten. De vragenlijst is ontworpen om onder-
scheid te maken tussen het vertrouwen in eigen kunnen bij het onderwijzen van cognitieve, metacognitieve, 
management- en motivatiestrategieën aan leerlingen. De bevindingen geven aan dat alle subschalen van de 
vragenlijst op één na betrouwbaar zijn. 
Met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag geven de bevindingen aan dat de respondenten in ons on-
derzoek vertrouwen hebben in het aanleren van ZRL. De lerarenopleiders melden een hogere mate van ver-
trouwen in eigen kunnen dan de leraren en leraren in opleiding in het voortgezet onderwijs, wat in lijn is met 
onze verwachtingen. Experts ontwikkelen hun onderwijsvaardigheden, in dit geval met betrekking tot het 
onderwijzen van ZRL, in een zichzelf versterkend proces van het uitproberen en ervaren van succes, wat het 
vertrouwen in eigen kunnen verhoogt. Onze bevindingen zijn ook consistent met de bevindingen van Starko 
en Schack (1989), die een toename van de mate van vertrouwen in eigen kunnen vonden van leraren in op-
leiding tot reguliere klasleraren tot leraren voor hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen. In onze studie, 
echter, waren de verschillen tussen leraren in opleiding en leraren wel zichtbaar, maar niet significant.
We vonden geen correlaties tussen de epistemologische overtuigingen van de leraren en de subschalen van 
de vragenlijst. Dit wijkt af van bevindingen uit eerder onderzoek naar de relatie tussen epistemologische 
overtuigingen met betrekking tot leren en het vertrouwen in eigen kunnen van leraren om ZRL te onderwijzen 
(Dignath-van Ewijck, 2016). Mogelijk is dit te verklaren vanuit de matige betrouwbaarheid van de schaal voor 
epistemologische overtuigingen die we in deze studie gehanteerd hebben. 
Onze studie is beperkt door het kleinschalig testen van de vragenlijst en is slechts een eerste stap in het 
construeren van een geldig instrument om het vertrouwen in eigen kunnen van leraren bij het onderwijzen 
van ZRL in het voortgezet en hoger onderwijs te meten. Alle subschalen correleren positief tussen zwak en  
sterk, wat aangeeft dat het vertrouwen in eigen kunnen van leraren voor het aanleren van ZRL een  
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multidimensionaal construct is met onderling samenhangende factoren. Door middel van een explorerende 
factoranalyse (EFA) zou de onderliggende structuur verder onderzocht kunnen worden. Een confirmatieve 
factoranalyse (CFA) zou de structuur kunnen bevestigen. De omvang van de vragenlijst en de huidige dataset 
zijn beperkende factoren voor dergelijke analyses. De subschalen zijn echter gemaakt op basis van theorie 
en praktijk, zijn herkenbaar voor leraren en lerarenopleiders en zijn intern consistent. 
Hoewel vertrouwen in eigen kunnen een goede indicator is voor het gedrag van leraren, produceert het in-
strument ook geen informatie over echte onderwijspraktijken. Verder onderzoek is nodig om te onderzoeken 
of de zelfgerapporteerde scores overeenstemmen met de praktijk. De vragenlijst zou een inspiratie kunnen 
zijn voor de ontwikkeling van een observatie-instrument om het gedrag van leraren te bestuderen om ZRL in 
de klas te onderwijzen. Dit soort meer kwalitatief onderzoek zou meer licht kunnen werpen op de onderlig-
gende oorzaken die een rol spelen bij het vertrouwen in eigen kunnen van leraren bij het onderwijzen van ZRL, 
zoals specifieke kenmerken van de leraar of domein- of vakspecifieke factoren.

Implicaties voor de praktijk
We stellen voor dat de vragenlijst op scholen en lerarenopleidingen kan worden gebruikt als een diagnostisch 
instrument om specifieke behoeften in domeinen of onderwerpen te onderzoeken om op maat gemaakte 
training of professionaliseringstrajecten te ontwikkelen. Omdat het vertrouwen in eigen kunnen voor het 
aanleren van ZRL een belangrijke factor is in het daadwerkelijk ondernemen van activiteiten in de klas om 
studenten of leerlingen te laten oefenen met dergelijke strategieën, vormt deze vragenlijst een mooi start-
punt voor leraren en lerarenopleiders om individueel of in teamverband met dergelijke professionalisering 
aan de slag te gaan. De items van de subschaal Management – Vragen om hulp moeten echter niet worden 
gecombineerd tot een enkele score, maar moeten afzonderlijk worden geanalyseerd. 
De ontwikkeling van de vragenlijst werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het veld en er werd veel 
aandacht besteed aan de vertaling van meer algemene en abstracte begrippen uit zelfregulatietheorie in 
concreet leraargedrag en taalgebruik. De twee feedbackrondes met ervaren leraren en lerarenopleiders ga-
ven veel inzicht in hoe leraren zelf woorden geven aan de activiteiten die zij ondernemen voor het aanleren 
van ZRL. In deze gesprekken leek echter ook het probleem van inerte kennis zichtbaar te worden. Renkl et 
al. (1996) bespreken drie verklaringen voor inerte kennis: een gebrek aan metacognitieve controle, kennis 
is niet beschikbaar in een vorm die de toepassing ervan mogelijk maakt, en verschillen tussen de situaties 
waarin de kennis wordt verworven en moet worden toegepast. De leraren die aan de feedbackrondes hebben 
deelgenomen, leken zich niet altijd bewust van hun kennis van ZRL of van hoe het aanleren van ZRL binnen 
hun eigen vak en lespraktijk vorm krijgt. Kennis van het aanleren van ZRL is mogelijk niet beschikbaar in een 
‘gebruiksklare’ vorm. Daarom zijn wij van mening dat dit instrument, dat zeer toegankelijk is voor leraren en 
lerarenopleiders, hen zou kunnen helpen nadenken over hun eigen praktijk van het onderwijzen van ZRL.
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Appendix. De vragenlijst

Introductie

Deze vragenlijst is ontwikkeld om het vertrouwen in eigen kunnen van lerarenopleiders te meten met 
betrekking tot het aanleren van zelfregulerende strategieën bij studenten.
De stam van de stellingen in deze vragenlijst is steeds:
Ik kan scholieren die leren moeilijk vinden, leren om …
Dit behoeft enige uitleg. De stam bestaat uit een aantal elementen:
•  ‘Ik kan’: dit betreft een inschatting van de mate waarin je je didactisch, pedagogisch en/of 

vakinhoudelijk bekwaam voelt om studenten de gevraagde strategieën uit de stelling te leren. Het 
gaat er dus niet om of je iets doet, maar om een eigen inschatting van je bekwaamheid.

•  ‘scholieren die leren moeilijk vinden’: hier gaat het om leerlingen die in jouw context het meeste 
moeite hebben om mee te komen; wat er door de leerling geleerd wordt zal per context verschillen.

•  ‘leren om’: hieronder wordt alles verstaan wat jij als leraar kan doen om het leerproces van de leerling 
te bevorderen, zoals instructie geven, voordoen, begeleiden, ontwerpen van lesactiviteiten, etc.

De items beginnen met ‘(zich)zelf’, omdat het er om gaat dat een zelf-gereguleerde leerling in staat is 
om zelf zijn eigen leerproces vorm te geven.

Vragen over epistemologische overtuigingen

In welke mate ben je het eens met onderstaande stellingen?
Er bestaat een aangeboren talent dat bepaalt hoe snel iemand iets kan leren
Het vermogen om te leren kan nauwelijks veranderen door hard te werken
Er valt niet veel te veranderen aan hoe goed iemand kan leren

Vragen over zelfvertrouwen in eigen kunnen m.b.t. ZRL

Ik kan scholieren die leren moeilijk vinden, leren om …
Cognitie – Herhaling
zichzelf te overhoren
zelf een overzicht te maken van belangrijke begrippen en deze uit het hoofd te leren
zelf tijdens het leren de leerstof te blijven herhalen

Cognitie – Uitwerking
zelf nieuwe leerstof te vertalen naar eigen woorden
zelf korte samenvattingen te maken van belangrijke begrippen
zelf tijdens het leren het verband te leggen met wat ze al eerder hebben geleerd

Cognitie – Organisatie
zelf een overzicht van de leerstof te maken
zelf door middel van een schematische weergave de leerstof te organiseren
zichzelf te leren wanneer je je moet richten op de grote lijn en wanneer op details
zelf te weten welke informatie het belangrijkst is om te leren
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Metacognitie – Oriëntatie
zelf de instructies te lezen voordat ze aan een taak beginnen
zichzelf af te vragen wat ze moeten leren
zichzelf af te vragen wat er nodig is om een taak te volbrengen
zelf voordat ze met leren beginnen te bepalen hoe de leerstof georganiseerd is

Metacognitie – Planning
zelf een plan van aanpak te maken om een taak te volbrengen
zelf een planning te maken
zelf een grote taak op te delen in deeltaken
zelf na te denken over hoe ze gaan leren in plaats van gewoon alles van a tot z door te nemen
zelf na te gaan hoe vaardigheden ingezet moeten worden om een taak te volbrengen

Metacognitie – Monitoring
zichzelf vragen te stellen als ze aan het leren zijn
zelf tijdens het bestuderen van nieuwe leerstof pas verder te gaan als alles duidelijk is
zichzelf bewust te zijn van de aanpak die ze gebruikt hebben tijdens het leren
zelf tijdens het werken na te gaan of ze een andere aanpak moeten kiezen

Metacognitie – Evaluatie
zelf de eigen vorderingen te toetsen
zelf het leerproces te evalueren
zelf na te gaan of de leerdoelen bereikt zijn
zelf tijdens het leren vast te stellen wat ze wel en niet begrijpen
zelf te beoordelen hoe goed ze de leerstof begrijpen

Management – Vragen om hulp
zelf de hulp van anderen in te schakelen
zelf om extra uitleg te vragen als ze iets niet begrijpen

Management – Inspanning
zelf niet op te geven tijdens het leren
zelf tijdens het leren door te gaan tot ze af hebben wat ze van plan waren
zichzelf te motiveren om iets te leren

Management – Tijd
zelf goed gebruik te maken van de tijd die ze hebben
zelf het leerwerk te verdelen in de tijd
zelf te weten hoeveel tijd ze nodig hebben om een taak te maken
zelf voldoende tijd te besteden aan leren in plaats van aan andere activiteiten

Management – Fysieke omgeving
zelf een plek te zoeken waar ze zich kunnen concentreren
zelf een vaste plek voor leren in te richten
zelf te weten op welke plek ze goed kunnen leren
zorg te dragen voor een prikkelarme leeromgeving wanneer dat nodig is
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Motivatie – Taakwaardering
zelf interesse op te wekken
zelf te bedenken waarom de leerstof belangrijk is om te leren
zelf voorbeelden te bedenken om betekenis te geven aan nieuwe leerstof

Motivatie – Leerdoelen stellen
zelf te bepalen welke leerdoelen hij/zij wil halen
zelf na te denken over mogelijke leerdoelen
zelf sterke en zwakke punten in kaart te brengen

Motivatie – Attributie
zelf eigen prestaties aan de juiste oorzaken toe te schrijven
zichzelf het vertrouwen te geven dat ze de leerstof kunnen leren
zichzelf het vertrouwen te geven dat ze goede prestaties kunnen halen
zichzelf het vertrouwen te geven dat ze mee kunnen komen

Notitie. De vragen zijn hier weergegeven per subcategorie. In de originele vragenlijst van het onderzoek  

zijn de vragen willekeurig gesteld.
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 Onderzoek

De cesuur bij de landelijke kennistoetsen 
van lerarenopleidingen
Monika Vaheoja, 10voordeleraar en Universiteit Twente, Theo van den Bogaart, Hogeschool Utrecht

De cesuur van een toets geeft aan vanaf welke score een student een voldoende heeft. De uitdaging is om een 
methode voor het vaststellen van de cesuur te hanteren die recht doet aan de vaardigheid van de student en 
onafhankelijk is van de specifieke toetsversie. Bij de landelijke kennistoetsen van de Nederlandse lerarenop-
leidingen zijn voor cesuurstelling twee methodes gebruikt: Cohen, gebaseerd op 95ste-percentielscores, en 
Angoff, gebaseerd op expertpanels. Aan de hand van een toetsafname bij natuurkunde en wiskunde onder 
202 studenten is geanalyseerd in hoeverre de cesuren uit de Angoff- en de Cohenmethode (met verschillen-
de parameters) op verschillende toetsversies vergelijkbaar zijn, wanneer ze worden omgezet in een latente 
vaardigheid door middel van itemresponstheorie. Ook zijn de interne en externe consistentie van het Angof-
fpanel onderzocht. Hoewel alle cesuren verschillen, kan geconcludeerd worden dat de Angoffmethode het 
eerlijkst is en ook, maar alleen bij wiskunde, de Cohenmethode met specifieke parameters. De inschattingen 
per toetsversie van het Angoffpanel zijn consistent, maar de samenhang tussen de cesuur en de moeilijkheid 
van de toets is laag. Het onderzoek van consistentie van Angoffpanels aan de hand van ankeropgaven laat 
een genuanceerd beeld zien: natuurkundepanels geven een stabiele cesuur, maar met een grote spreiding; 
die spreiding is bij wiskunde kleiner, maar daar is het panel uit het onderzoek milder dan eerdere panels.  
De aanbeveling is om een derde methode te gaan gebruiken, gebaseerd op itemresponstheorie, gecombi-
neerd met een methode die lerarenopleiders zicht geeft op de cesuurstelling ten behoeve van de ecologische 
validiteit.

Inleiding
De bekostigde Nederlandse hbo-lerarenopleidingen hebben gezamenlijke kennisbases (10voordeleraar, 
2020a) ontwikkeld, waarin is vastgelegd welke vakinhoudelijke kennis een student moet beheersen om 
een onderwijsbevoegdheid te krijgen. Aan deze kennisbases is een landelijke kennistoets (LKT) verbonden 
(10voordeleraar, 2020b). Deze manier van kennisborging heeft internationale aandacht gekregen en is door 
de OECD, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, aangewezen als ‘promising 
practice’ (OECD, 2018). 
De landelijke kennistoetsen worden meerdere keren per studiejaar afgenomen. Iedere toetsversie wordt sa-
mengesteld op basis van een toetsmatrijs en bevat deels nieuwe toetsvragen en deels (minimaal 35%) toets-
vragen die ook eerder zijn afgenomen, zogenoemde ankeritems. De toetsvragen zijn drie- of vierkeuzevragen 
of vragen waarop een numeriek antwoord kan worden gegeven. De cesuur geeft aan wanneer een kandidaat 
voor de toets is geslaagd. Omdat de verzameling opgaven bij iedere afname verschilt, roept dit de vraag op 
hoe je de cesuur bij verschillende toetsversies zo stelt dat die steeds dezelfde bekwaamheid van de student 
vereist. De ervaring bij de LKT is dat verschillen in cesuur in individuele gevallen grote impact kunnen hebben 
op het studieverloop van een student. De vraag naar een eerlijke cesuur kan echter ook voor andere toetsen 
bij andere opleidingen gesteld worden en is daarmee dus niet alleen relevant voor de LKT. De kwestie is mo-
menteel misschien wel relevanter dan ooit, omdat opleidingen zich door de coronamaatregelen genoodzaakt 
zien om meerdere toetsversies af te nemen waar ze voorheen zouden volstaan met één centrale afname.
De mate waarin een student de leerdoelen die we willen toetsen beheerst, noemen we de vaardigheid  
(Engels: proficiency). Dit is een latente variabele: hij is niet rechtstreeks zichtbaar. Een toets beoogt de  
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vaardigheid van een student te meten. De mate waarin dit lukt, bepaalt per definitie de validiteit van de 
toets. In het geval van een kennistoets wordt geprobeerd de vaardigheid te meten door de student een aantal 
vragen voor te leggen. De antwoorden op de vragen worden van punten voorzien en de som daarvan is de 
toetsscore. In het geval van de LKT, waar geen deelscores worden toegekend, is de toetsscore niets anders 
dan het totaalaantal correct beantwoorde vragen. De cesuur is de minimale toetsscore waarbij een student 
voldoende vaardig wordt bevonden. Omdat de verzameling vragen, en de moeilijkheid daarvan, per toetsver-
sie verschilt, kan ook de cesuur per toetsversie verschillen. Er bestaan verschillende methodes om de cesuur 
te bepalen en deze resulteren voor dezelfde toets vaak in verschillende toetsscores (De Gruijter, 2008). Er zijn 
zowel theoretische als praktische argumenten voor de keuze van een methode (Cizek & Bunch, 2007), maar 
belangrijk is dat de cesuur consistent is. Dat betekent dat de slaagkans alleen afhangt van de vaardigheid van 
de deelnemer en niet van de moeilijkheid van de toetsversie (Van der Linden, 1995).
Bij de invoering van de LKT werd voor de Angoffmethode gekozen. Deze methode leek het best in staat om de 
betrokkenheid van de lerarenopleiders bij de LKT te vergroten en hun de gelegenheid te bieden om zelf een 
landelijke norm te bepalen. Later heeft de Cohenmethode de Angoffmethode vervangen, aangezien de twee 
methodes een vergelijkbare cesuur leken te leveren, maar de Cohenmethode efficiënter en goedkoper is. In 
dit artikel wordt de consistentie van de twee cesuurmethodes vergeleken. Uniek van dit onderzoek is het 
gebruik van itemresponstheorie om toetsmoeilijkheid en vaardigheid te onderscheiden. Itemresponstheorie 
biedt namelijk een model om een toetsscore om te zetten in een vaardigheidsscore.

Cohenmethode
Bij de Cohenmethode (Cohen-Schotanus & Van der Vleuten, 2010) wordt een relatief referentiepunt gebruikt 
om de cesuur te bepalen. Dat referentiepunt is de toetsscore op het 95ste percentiel van de studenten bij 
wie de toets is afgenomen. De gedachte is dat de vaardigheid van dermate hoog scorende studenten stabiel 
is over verschillende populaties en dus een graadmeter is voor de moeilijkheid van de toets. De cesuur is in 
essentie 60% van deze percentielscore. Dit percentage is gekozen omdat het volgens Cohen-Schotanus en 
Van der Vleuten (2010) in de praktijk van cesuurstelling de meest gangbare is. Om precies te zijn wordt er een 
compensatie voor de gokscore g op meerkeuzevragen uitgevoerd: c = 0,6(m – g) + g, met c de cesuur en m 
de 95ste-percentielscore. De getallen 95 en 60 zijn de parameters van de Cohenmethode en kunnen anders 
gekozen worden. Er is geen onderzoek bekend waarbij de Cohenmethode wordt onderzocht op consistentie. 
Er is bijvoorbeeld weinig bekend over de gevoeligheid van de 95ste-percentielscore van de steekproefgrootte 
en de afhankelijkheid van de deelnemersvaardigheid.

Angoffmethode
Een kenmerk van de Angoffmethode is dat inhoudsdeskundigen de moeilijkheid van de toets inschatten op 
basis van de vastgestelde leerdoelen (Angoff, 1971). Aan de hand van een strak protocol wordt iedere toets-
vraag afzonderlijk beoordeeld op moeilijkheid voor de zogenoemde grensstudent. Een grensstudent is een 
fictieve student die het onderwijs over de kennisbasis doorlopen heeft, enigszins voorbereid voor de toets is 
en de toets voor het eerst gaat maken. Deze grensstudent heeft nét de minimale kennis waardoor hij voor de 
toets zal behoren te slagen. De inhoudsdeskundigen schatten per toetsvraag welke fractie grensstudenten 
deze goed heeft. Daarbij is het mogelijk dat de inhoudsdeskundigen ook een inhoudelijke discussie voeren 
om zo meer overeenstemming te bereiken over de moeilijkheid. De som van de fracties over alle toetsvragen 
geeft de cesuur die de inhoudsdeskundige aan de toets zou geven. De uiteindelijke cesuur voor de toets is 
het gemiddelde van de cesuur van de verschillende deskundigen.
Een nadeel van de Angoffmethode is dat verschillende panels andere vereisten voor moeilijkheid stellen, 
waardoor de cesuur per panel kan verschillen (Brandon, 2004). Daarnaast blijkt het voor de panelleden lastig 
om de moeilijkheid van de toetsvragen in te schatten, waarbij de grootste inschattingsfouten bij de ‘extreme’ 
items worden gemaakt. Brandon stelt dat de inschatting over hoe moeilijk een toetsvraag voor een grensstu-
dent is, niet bij alle panelleden op een consistente manier gedaan wordt. Het toevoegen van verschillende 
rondes waarin bijvoorbeeld empirische gegevens uit de toetsafname worden gedeeld, lijkt slechts beperkt 
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invloed te hebben op de overeenstemming tussen de panelleden en op de uiteindelijke cesuur. Zelfs kalibra-
tievragen in een introductieronde leiden niet noodzakelijk tot meer consistentie. Op basis van deze kennis 
kan verwacht worden dat de Angoffmethode geen consistente moeilijkheid als cesuur voor verschillende 
toetsversies zal opleveren, als de panels bij verschillende toetsversies verschillen in samenstelling. Er is 
echter geen onderzoek bekend waarbij hetzelfde panel op dezelfde dag twee toetsversies normeert, wat mo-
gelijk wel een consistente cesuur zou kunnen opleveren. In dit onderzoek analyseren we de consistentie van 
de twee cesuurmethodes die in de context van de LKT zijn gebruikt. De volgende onderzoeksvragen zullen 
worden beantwoord.

1.  In hoeverre zijn de cesuren die bepaald zijn door Cohenmethodes met diverse parameters (90ste- en 
95ste-percentielscore, en vermenigvuldigingsfactor 60% en 65%) en cesuren van de Angoffpanels over 
verschillende toetsversies vergelijkbaar, wanneer ze zijn omgezet in vaardigheid door middel van itemres-
ponstheorie? 

2. In hoeverre verschillen de cesuren van verschillende Angoffpanels op dezelfde toets?
3. In hoeverre zijn de schattingen van moeilijkheid van toetsvragen van Angoffpanels intern consistent?
De parameters die in de eerste deelvraag zijn gekozen, zijn in de literatuur (Cohen-Schotanus & Van der Vleu-
ten, 2010; Taylor, 2011) de meest courante. Omwille van de complexiteit is een derde potentiële parameter, 
het al dan niet gebruik van de gokscore, buiten beschouwing gelaten. Het hanteren van de gokscore lijkt sterk 
verankerd te zijn in de praktijk.

Onderzoeksmethode
Centraal in het experiment staan de LKT’s van de lerarenopleidingen natuurkunde en wiskunde die in decem-
ber 2019 zijn afgenomen. Naar de validiteit van de LKT wiskunde is eerder onderzoek gedaan (Drijvers et al., 
2016). Er is voor natuurkunde en wiskunde gekozen vanwege het animo speciaal voor dit experiment een 
Angoffpanel te formeren. Omdat de samenstelling van het panel een groot effect op de cesuur kan hebben, 
zijn beide LKT’s in tweeën gedeeld: zo kan hetzelfde panel in één dag naar twee toetsversies kijken. Er is voor 
ieder vak dus een panel en ieder panel kijkt naar twee toetsversies. In de samenstelling van deze toetsversies 
is geprobeerd de praktijk te benaderen: de versies zijn door een inhoudsdeskundige gemaakt in lijn met de 
toetsmatrijs, maar er is niet getracht de toetsen dezelfde moeilijkheid te geven.

Op alle vier de toetsversies (twee natuurkunde, twee wiskunde) wordt ook de cesuur bepaald met Cohenme-
thodes met verschillende parameters. Om deelvraag 2 over cesuren van verschillende Angoffpanels te beant-
woorden, wordt daarnaast gekeken naar zogenoemde ankeropgaven: opgaven die ook al in eerdere LKT’s zijn 
gebruikt en waarvan andere Angoffpanels al schattingen van de moeilijkheid hebben gemaakt.

Itemresponstheorie
Omdat in de beschreven aanpak verschillende toetsversies in het spel zijn, is de verwachting dat de cesuur 
per toetsversie verschilt: als de ene toetsversie bijvoorbeeld moeilijker is dan de andere, zal de cesuur bij de 
eerste ook lager moeten liggen. Om de cesuur van verschillende toetsversies te vergelijken, is het noodzake-
lijk de cesuur te vertalen in een genormaliseerde grootheid die onafhankelijk is van de toets. Deze genorma-
liseerde grootheid is de (latente) vaardigheid. De functie die een toetsscore omzet in een vaardigheid, wordt 
geleverd door de itemresponstheorie (IRT) (Veldkamp, 2019). We zullen kort uitleggen wat dit betekent.
In Figuur 1 staan twee voorbeelden van toetskrommen uit de itemresponstheorie bij twee fictieve toetsen. De 
grafiek geeft aan hoe de vaardigheid correspondeert met de toetsscore. Stel dat de cesuur van toetsversie 1 
wordt vastgesteld op een toetsscore van 13.46. In de bovenste afbeelding is te zien dat hier een vaardigheid 
van 0.02 bij hoort. Toetsversie 2 is een moeilijkere toets en het is dan ook te verwachten dat de cesuur, als 
toetsscore, hier lager is. In termen van vaardigheid moet de cesuur echter stabiel zijn. Daarom zou de cesuur 
uit de onderstaande afbeelding moeten volgen: bij vaardigheid 0.02 hoort een toetsscore van 10.87.
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Figuur 1. Voorbeeld hoe de cesuur van versie 1 naar versie 2 wordt overgebracht door middel van toetskrommen die geschat zijn  

met IRT.

De toetskromme ontstaat door eerst per toetsitem een soortgelijke itemkromme te construeren en vervol-
gens deze krommen bij elkaar op te tellen. Iedere itemkromme heeft een logistische vorm, die wordt vast-
gelegd door twee parameters: positie en steilheid. De waarde van deze parameters wordt bepaald door het 
specifieke toetsitem waarvoor de kromme wordt getekend. De positie wordt bepaald door de moeilijkheid: 
hoe moeilijker het item, hoe meer de kromme naar rechts komt te liggen. De steilheid wordt bepaald door de 
discriminatie-index: dit is een maat voor hoe goed het item onderscheid kan maken tussen lagere en hogere 
vaardigheid. Hoe steiler de grafiek, hoe groter het discriminerend vermogen van het item. De precieze me-
thode om itemkrommen te schatten maakt gebruik van het één-parameter logistisch model (OPLM) (Verhelst 
et al., 1993).

Normeringspanels
Bij dit onderzoek zijn er twee normeringpanels: voor natuurkunde respectievelijk wiskunde. Ieder panel be-
staat uit negen lerarenopleiders. Deze panelomvang is vergelijkbaar met de omvang die panels in het verle-
den hadden toen de Angoffmethode nog voor de cesuurstelling van de LKT werd gebruikt en is het resultaat 
van een compromis tussen organiseerbaarheid en betrouwbaarheid. De panelleden zijn aangedragen door 
de coördinatoren van de opleidingen. De eis was dat panelleden kennis moeten hebben van de kennisbasis, 
de toetsmatrijs en de toetsgids en ervaring moeten hebben met de studentenpopulatie. Deelname werd niet 
vergoed, maar het bood opleiders wel een kans om kennis te nemen van de LKT en feedback door te geven 
aan de redactie van de kennistoets.
 
De toetsversies
In december 2019 zijn de LKT natuurkunde en de LKT wiskunde afgenomen. Beide toetsen zijn op de ge-
bruikelijke wijze geconstrueerd vanuit de opgavenbank op basis van de toetsmatrijzen. Een gedeelte van de 
toetsvragen bestaat uit ankeropgaven. In de analyses die volgen worden alleen de eerstekansers meege-
nomen: de studenten die de LKT voor het eerst maken. De herkansers worden in dit onderzoek genegeerd, 
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omdat het een atypische groep is: het zijn immers allen studenten die de toets minstens één keer, en mogelijk 
vaker, niet hebben gehaald.
De LKT wiskunde bestond uit 50 vragen en de LKT natuurkunde uit 60. Voor validatie van de panels zijn echter 
twee toetsen per opleiding nodig en daarom zijn de toetsen voor de normeringspanels in tweeën gedeeld 
door inhoudelijke experts die geen zitting in de panels hadden. Het streven was om de toetsen zodanig in 
tweeën te splitsen dat de inhoud van de twee delen zo gelijk mogelijk is en dat het verschil in moeilijkheid 
tussen de twee delen niet groter is dan tussen reguliere LKT’s. Dit resulteerde in twee versies voor wiskunde 
van 25 vragen en twee versies van 30 vragen bij natuurkunde. Helaas bleek een vraag bij de natuurkund-
etoets in beide delen te zitten. Panelleden hebben deze vraag daarom twee keer genormeerd.

De normeringspanelprocedure
Voor wiskunde trof het panel elkaar op 24 januari 2020; voor natuurkunde op 7 februari. Beide dagen werd 
toetsversie 1 voor de lunch genormeerd en toetsversie 2 na de lunch. Op een korte kennismakingsronde na, 
is op beide dagen twee keer precies hetzelfde protocol doorlopen. Beide dagen werden afgerond met een 
voorlopige presentatie van de IRT-analyse en de ingeschatte cesuur bij de twee toetsversies. Daarnaast is er 
een discussie geweest over ervaringen met Angoffpanels.

Het protocol begint met een korte kalibratieronde, waarna panelleden per vraag individueel een schatting 
maken van de fractie studenten die de vraag goed heeft. Na alle vragen uit de toetsversie te hebben geschat, 
volgt een discussie waarin individuele schattingen kunnen worden bijgesteld. In die discussie worden ook 
de studentprestaties per vraag van de afname in december teruggekoppeld. De uiteindelijke cesuur wordt 
vastgesteld door te middelen over de panelleden (waarbij twee buitenste scores worden weggelaten) en ver-
volgens te sommeren over de toetsvragen.

Interne en externe validatie van de panelschattingen
Validatie van de panelschattingen wordt gedaan door itemresponstheorie (zie het voorbeeld in Vaheoja, 
2019), waarbij het uitgangspunt is dat de vaardigheid bij de verschillende cesuurscores gelijk moet zijn. 
Om de consistentie (betrouwbaarheid) van de panels te beoordelen, wordt generaliseerbaarheidstheorie ge-
bruikt (Brennan & Lockwood, 1980). Bij de Angoffmethode maken panelleden per opgave een inschatting van 
de fractie studenten die de vraag goed heeft. De generaliseerbaarheidstheorie beschouwt zo’n inschatting 
als een stochastische variabele die de som is van vier componenten, te weten een parameter die de gemid-
delde inschatting is voor de populatie panelleden en ‘het universum aan opgaven’, en drie stochasten: het 
effect veroorzaakt door de keuze van het panellid, het effect veroorzaakt door de keuze van de opgave en het 
residuele effect (ruis). Op basis van de data die het experiment genereert, kan een schatting worden gemaakt 
van de variantie van deze drie stochasten. Dit zal gebruikt worden om inzicht te geven in de consistentie van 
de inschattingen van de panelleden. 
De derde validatiemethode is het vergelijken van de panelschattingen op de ankeropgaven met de panel-
schattingen uit het verleden. Deze vergelijking laat zien of de interpretatie van de grensstudent – die een 
centrale rol speelt in het Angoffprotocol – is veranderd. Als de schattingen nu lager zijn, geeft dit aan dat de 
panelleden milder zijn geworden in hun eisen voor de grensstudent; en omgekeerd. Omdat het aannemelijk 
is dat verschillende panels het globaal eens zijn over wat makkelijkere en moeilijkere vragen zijn, verwachten 
we enige correlatie tussen de schatting van het huidige panel en schattingen uit het verleden.

Eerlijkheid van de cesuurmethodes
Per vak en per cesuurmethode zullen de cesuren van de twee toetsversies worden vergeleken aan de hand 
van de voorwaardelijke kans op slagen bij gelijke vaardigheid, gegeven de cesuur. Een cesuurmethode is 
eerlijk als deze kans onafhankelijk is van de versie van de toets waarop de cesuur is gebaseerd. Hier is een 
methode per definitie eerlijk als dezelfde vaardigheid bij verschillende toetsen gelijke slagingspercentages 
geeft (Van der Linden, 1995).
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Resultaten

Geobserveerde toetsscores van de deelnemers op de toetsversies
In Tabel 1 zijn de gegevens van de toetsscores van de eerstekansers weergegeven, uitgesplitst naar de twee 
toetsversies. Per opleiding is op basis van IRT-schattingen de makkelijke en de moeilijke versie bepaald; te 
zien is dat de gemiddelde toetsscore en de 95ste-percentielscore ook lager is bij de moeilijkere versie. Merk 
echter op dat de 90ste-percentielscore bij natuurkunde voor beide toetsversies vrijwel gelijk is. In Figuur 2 zijn 
deze scores gevisualiseerd, waarbij de 90ste- en 95ste-percentielscores zijn weergegeven met lijnen.

   Wiskunde   Natuurkunde
   versie 1  versie 2 versie 1  versie 2
  (makkelijker)  (moeilijker) (moeilijker)  (makkelijker)

 Aantal eerstekansers 150  150 52  52
 Aantal vragen 25  25 30  30
 Cronbachs   0.69  0.73 0.70  0.59
 Gokscore 4.67  4.25 8  8

     Toetsscores    

 Minimum 9  2 10  12
 1st kwartiel  15.00  12.25 15.75  17.75
 Mediaan 18  16 19  21
 Gemiddelde 17.76  15.35 18.33  20.06
 90ste percentiel 20.55  18.54 22.52  22.56
 95ste percentiel 21.53  20.52 23.55  24.51
 Maximum 25  25 25  27

Tabel 1. Gegevens van de toetsscores van de eerstekansers.

Figuur 2. Histogrammen van totaalscores van eerstekansers, waarbij de 90ste- en 95ste-percentielscore voor beide versies  

zijn weergegeven.

De inschattingen en cesuren van de normeringspanels
In Tabel 2 zijn de normeringspanelschattingen van individuele panelleden weergegeven. Ook zijn de ge-
middeldes en de standaarddeviatie per opleiding en toetsversie aangegeven. Vervolgens is de onafgeronde  
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cesuur weergegeven; deze is bepaald door in de berekening van het gemiddelde twee buitenste scores weg 
te laten. Voor de uiteindelijke cesuur wordt naar boven afgerond op gehelen (de toetsscore) en dit is ook in de 
tabel aangegeven. Merk op dat na afronding er alleen bij wiskunde versie 1 verschil is tussen het gemiddelde 
en de cesuur. Merk ook op dat de standaarddeviatie van de cesuur voor alle versies minder dan 1 scorepunt is, 
hetgeen aangeeft dat panelleden het redelijk met elkaar eens waren. In Tabel 2 is ook te zien dat er bij het na-
tuurkundepanel drie panelleden (namelijk N5, N8 en N9) waren die in tegenovergestelde richting meebewo-
gen met de moeilijkheid van de toets. Bij het wiskundepanel is een tegenovergestelde beweging niet te zien.

  Wiskunde   Natuurkunde 
  (25 vragen per versie)   (30 vragen per versie)

 Deelnemer versie 1 versie 2 Deelnemer versie 1 versie 2  
  (makkelijker)  (moeilijker)  (moeilijker) (makkelijker)
 W1 13.65 13.25 N1 15.50 17.45
 W2 11.60 10.70 N2 16.12 16.35
 W3 13.80 13.20 N3 15.97 16.75
 W4 13.95 12.90 N4 14.76 16.85
 W5 15.05 12.65 N5 15.41 15.25
 W6 15.00 13.70 N6 14.08 14.37
 W7 13.57 11.95 N7 15.48 18.15
 W8 15.15 13.00 N8 18.20 16.75
 W9 13.30 12.90 N9 15.10 14.40

 Gemiddelde ± SD  13.90 ± 0.35 12.69 ± 0.28  15.62 ± 0.36 16.26 ± 0.41
 Cesuur ± SD  14.05 ± 0.21 12.84 ± 0.09  15.48 ± 0.12 16.26 ± 0.35
 Afgeronde cesuur 15 13  16 17
 Beoordelaars-
 overeenstemming 0.91 0.90  0.92 0.85
  0.55 0.35  0.48 0.64
 95%-betrouwbaarheids-
Interval van het gemiddelde [13.17; 14.63] [12.11; 13.27]  [14.87; 16.37] [15.40; 17.12]

Tabel 2. De cesuren per normeringspanellid en per opleiding en toetsversie, en de interne consistentie, de verwachte variantie en het 

95%-betrouwbaarheidsinterval van de cesuur.

Interne consistentie van de normeringspanels 
Tabel 2 geeft de verwachte variantie  van de normeringspanelschatting  voor de vragen uit een toets-
versie, wanneer wordt gegeneraliseerd over verschillende panelsamenstellingen en een vaste verzameling 
opgaven (zie voor de berekeningswijze Brennan & Lockwood, 1980). Combineren we dit met de gemiddelde 
panelschatting en de schatting van de variantie, dan geeft dit per toetsversie een 95%-betrouwbaarheidsin-
terval die ook in Tabel 2 is opgenomen. De gemiddelde variantie tussen de panelleden is klein ( =0.55 en σ 

=0.35 voor versie 1 en 2 bij wiskunde, en bij natuurkunde =0.48 en =0.64). Deze kleine variantie geeft 
aan dat ze een grote mate van overeenstemming hebben (minder dan 1 scorepunt verschil) over de cesuur per 
toetsversie binnen het panel.

Externe consistentie van de normeringspanels 
In Figuur 3 zijn de schattingen van de panelleden weergegeven op de ankeropgaven. Dit zijn de vragen die in 
het verleden ook door andere normeringspanels zijn ingeschat. Bij wiskunde betrof het 27 en bij natuurkunde 
35 toetsvragen. De gemiddelde schatting bij wiskunde was eerder 62.19 en op dezelfde vragen werd door het 
panel uit het experiment gemiddeld 54.67 geschat. Dit verschil (D = –7.52, SE = 1.53) is significant lager (t(26) 
= 4.91, p < 0.001). Bij natuurkunde was de gemiddelde schatting eerder 56.08 en deze keer 54.98. Dat is 0.4 
scorepunten lager op 35 vragen (D = 1.10, SE = 2.21) en niet significant (t(34) = 0.50, p > 0.5). De berekende 
correlaties tussen de inschattingen uit het verleden en de inschattingen van nu, laten echter bij wiskunde een 
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hogere samenhang in inschattingen zien: 0.25 voor versie 1 en 0.75 voor versie 2. Bij natuurkunde is er geen 
samenhang in de inschattingen op de ankeropgaven: 0.17 en 0.08 voor versie 1 en versie 2, respectievelijk.

Figuur 3. Samenhang tussen gemiddelde schattingen van de moeilijkheid voor een grensstudent per toetsvraag op de ankeropgaven 

vanuit het experiment en de gemiddelde schattingen uit eerdere normeringspanels per toetsversie en vak.

Consistentie van de cesuur per cesuurmethode over de toetsversies
Voor beide opleidingen is er apart een model geschat (OPLM). Een statistische toets laat zien dat dit voor 
beide opleidingen een passend model is (natuurkunde =49.83, =59, p=0.80; wiskunde =112.13, 

=147, p=0.98; zie Glas, 1989).
In Figuur 4 zijn voor iedere toetsversie de krommen uit de itemresponstheorie (IRT) getekend die toetsscores 
en vaardigheid met elkaar in verband brengen. De onafgeronde cesuren van het panel zijn voor beide versies 
aangegeven. Ook is in de figuur aangegeven wat de cesuur bij de tweede versie had moeten zijn als de pa-
nelcesuur van de eerste versie consistent zou zijn. Het verschil tussen de aldus overgebrachte cesuur en de 
geschatte cesuur van het panel bij versie 2 is een maat voor de stabiliteit van het panel. Te zien is dat bij beide 
opleidingen de ingeschatte cesuur van het panel niet gelijk is aan de scorewaarde die via de toetskrommen 
wordt overgebracht. Beide panels wijken 1 scorepunt (onafgerond: wiskunde 1.5, natuurkunde 1.28) af.
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Figuur 4. Toetskrommen berekend met itemresponstheorie (OPLM) op basis van alle deelgenomen studenten, waarbij de  

Angoffcesuren van versie 1 (rode lijn) is overgebracht naar versie 2 (zwarte lijn). De blauwe lijnen geven de cesuur aan die was 

geschat door de panelleden bij versie 2.

De Angoffcesuren zijn weergegeven in Tabel 3. Daarnaast bevat deze tabel vier cesuren die zijn berekend met 
de Cohenmethode met verschillende parameters. Ook hier is ter vergelijking weer de cesuur van de eerste 
versie via de IRT-kromme overgezet naar de tweede versie en vergeleken met de cesuur die het Angoffpanel 
bij de tweede versie stelde. Uit het verschil tussen die twee waarden blijkt dat geen van de methodes een 
stabiele cesuur als vaardigheid op de tweede versie bepaalt. Binnen de toetsversies is wel te zien dat zowel 
bij wiskunde als bij natuurkunde de cesuren die bepaald zijn met de Cohenmethode met parameter 90–60 
(90ste-percentielscore en vermenigvuldigingsfactor 60%) en de Angoffmethode het meest overeenstemmen. 
Voorts lijken de Cohenmethodes met parameter 95–60 en 90–65 het meest op elkaar.
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  Cohen Cohen Cohen Cohen Angoff 

  95–65 95–60 90–65 90–60

Wiskunde
 

 Onafgeronde cesuur 15.63 14.78 14.99 14.19 14.05
 Bijbehorende IRT-vaardigheid 0.15  0.09  0.11  0.06  0.05
 Cesuur voor versie 1 16 15 15 15 15
     
 Onafgeronde cesuur 14.83 14.01 13.54 12.82 12.24
 Bijbehorende IRT-vaardigheid 0.29  0.23  0.20  0.15  0.15
 Cesuur voor versie 2 15 15 14 13 13  
 Onafgeronde cesuur van versie 1,
 overgebracht naar versie 2 met IRT 12.83 11.92 12.23 11.47 11.38
 Eerlijke IRT-cesuur voor versie 2 13 12 13 12 12

 

 Verschil tussen IRT-cesuur 
 en de cesuur gezet voor versie 2  -2 -2 -3 -1 -1

 

Natuurkunde

 Onafgeronde cesuur 18.11 17.33 17.44 16.71 15.48
 Bijbehorende IRT-vaardigheid  0.22  0.18  0.19  0.14  0.08
 Cesuur voor versie 1 19 18 18 17 16
     
 Onafgeronde cesuur 18.73 17.90 17.46 16.73 16.26
 Bijbehorende IRT-vaardigheid  0.15  0.10  0.08  0.04  0.01
 Cesuur voor versie 2 19 18 18 17 17

 
 Onafgeronde cesuur van versie 1, 
 overgebracht naar versie 2 met IRT 20.03 19.34 19.51 18.63 17.53
 Eerlijke IRT-cesuur voor versie 2 21 20 20 19 18

 

 Verschil tussen IRT-cesuur en de 
 cesuur gezet voor versie 2 2 2 2 2 1

Tabel 3. Cesuren bepaald door de Cohen- en Angoffmethode voor alle versies, waarbij ook de cesuur van versie 1 door middel van 

itemresponstheorie is overgebracht naar tweede versie.

Eerlijkheid van de cesuur per cesuurmethode voor de deelnemers
Om de eerlijkheid van de cesuurmethodes te kunnen beoordelen, is de voorwaardelijke kans op slagen, ge-
geven de gestelde cesuur, als functie van de vaardigheden berekend en weergegeven in Figuur 5. De rode 
krommen geven de voorwaardelijke kansen aan voor versie 1 en de blauwe krommen voor versie 2. De zwarte 
kromme is het gemiddelde. Het punt waarbij de kans op slagen gelijk is aan 0.5 hoort bij de cesuurwaarde; 
immers, per definitie verwacht je dat de scores van de grensstudent symmetrisch verdeeld zijn rondom de 
cesuurwaarde.
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Figuur 5. Voorwaardelijke kans op slagen, gegeven de cesuur op verschillende toetsversies, voor alle methodes om de eerlijkheid 

(gelijke slagingspercentage voor dezelfde vaardigheid) te kunnen beoordelen.

Bij een cesuur die eerlijk gesteld is, zou de kans op slagen alleen afhankelijk moeten zijn van de vaardigheid 
van de student en niet van de toetsversie. In de figuur is een cesuurmethode dus eerlijk als de rode en blauwe 
krommen samenvallen. Dit is bij geen enkele methode het geval. Bij wiskunde lijken de Cohenmethode met 
parameters 90–60 en de Angoffmethode het eerlijkst. Bij natuurkunde is de Angoffmethode het eerlijkst.

Impact van de verschillende cesuren op slagingspercentage
In Tabel 4 zijn het aantal geslaagde studenten met de gegeven cesuur uit Tabel 3 weergegeven om de impact 
van verschillende cesuren op de slagingspercentages te beoordelen. De oneerlijkheid van de verschillende 
cesuurmethodes komt tot uiting in het verschil van geslaagde studenten – aangezien in dit geval de twee 
toetsversies bij dezelfde groep studenten zijn afgenomen, zou er bij een consistente cesuur geen verschil in 
slagingspercentages tussen de toetsversies moeten zijn. Bij wiskunde resulteert dit, afhankelijk van de geko-
zen methode, in een verschil van 9 à 13 van de 150 eerstekansers die onterecht zakken wanneer de cesuur uit 
versie 1 als maatgevend wordt beschouwd. Bij natuurkunde gebeurt het omgekeerde: daar slagen onterecht 
5 à 10 studenten van de 52.
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   Cohen Cohen Cohen Cohen Angoff 
   95–65 95–60 90–65 90–60
  
 versie 1 aantal geslaagd 107 119 119 119 119
 (n=150) % geslaagd 71% 79% 79% 79% 79%
 versie 2 aantal geslaagd 90 90 103 112 112
 (n=52) % geslaagd 60% 60% 69% 75% 75%
 IRT-cesuur aantal geslaagd 112 121 112 121 121
 (versie 1 naar versie 2) % geslaagd 75% 81% 75% 81% 81%
 
 verschil versie 2 aantal geslaagd -22 -31 -9 -9 -9
 en IRT-cesuur % geslaagd -15% -21% -6% -6% -6%
  
 versie 1 aantal geslaagd 27 33 33 36 39
  % geslaagd 52% 63% 63% 69% 75%
 versie 2 aantal geslaagd 34 39 39 44 44
  % geslaagd 65% 75% 75% 85% 85%
 IRT-cesuur aantal geslaagd 28 34 34 34 39
(versie 1 naar versie 2) % geslaagd 54% 65% 65% 65% 75%
 
 verschil versie 2 aantal geslaagd 6 5 5 10 5
 en IRT-cesuur % geslaagd 12% 10% 10% 19% 10%

Tabel 4. Het aantal geslaagde studenten bij de gegeven cesuur uit Tabel 3.

Eindgesprek
In het gesprek dat bij de afronding van de dag plaatsvond, gaven zowel bij wiskunde als bij natuurkunde 
panelleden aan dat ze het doorlopen van het Angoffprotocol een leuke en leerzame activiteit vonden. Ze 
doelden daarbij niet zozeer op het precieze protocol voor de cesuurbepaling, maar op de gelegenheid die het 
bood om de inhoud van de toets te leren kennen. Panelleden gaven aan dat dit hun een gevoel van transpa-
rantie gaf. Daarnaast vonden ze het waardevol om met collega’s te kunnen discussiëren over de toetsvragen.

Conclusie en discussie
In hoeverre zijn de cesuren die bepaald zijn door Cohenmethodes met diverse parameters en de cesuren van 
de Angoffpanels over verschillende toetsversies vergelijkbaar, wanneer ze zijn omgezet in vaardigheid door 
middel van itemresponstheorie?
De cesuurmethodes leverden allemaal verschillende cesuurscores op. Ook was te zien dat per methode de 
cesuur die via IRT van toetsversie 1 werd overgebracht op toetsversie 2 verschilde van de cesuur die recht-
streeks op toetsversie 2 was vastgesteld. Dit heeft een aantal redenen, die alle te maken hebben met schat-
tingsfouten. Ten eerste zijn de toetsen nooit volledig valide en betrouwbaar te krijgen (systematische fout); 
zie ook Cronbachs alfa in Tabel 1. Maar zelfs als dit wel zo zou zijn, zijn er steekproeffluctuaties in de wijze 
waarop studenten de toetsvragen beantwoorden (toevalsfout). Daarnaast doet IRT, zoals ieder model, niet 
volledig recht aan de complexe werkelijkheid (modelfout). Ten slotte vindt in de vaststelling van de cesuur 
een afronding plaats, die verschillen kan uitvergroten of juist verbergen (systematische fout); dit is onont-
koombaar, omdat de toetsscore een discrete grootheid is.
Maar hoewel de cesuren verschillen, blijkt de Angoffmethode het eerlijkst te zijn; en, alleen bij wiskunde, 
ook de Cohenmethode 90–60. De kans voor een student om te slagen hangt daar het minst af van de toets-
versie. Dit impliceert overigens niet dat de cesuur daarmee ook ‘terecht’ is. Deze cesuurbepalingen hebben 
veel impact. Bij wiskunde gaat het om het al dan niet slagen van 9 à 31 studenten; bij natuurkunde om 5 à 
21 studenten. Er is op dit moment echter geen argumentatie gevonden om één methode te verkiezen boven 
een andere. Wat wel kan worden geconstateerd, is dat de aanname over de moeilijkheid van de LKT die in de 
Cohenmethode wordt gebruikt, in lijn is met de inschattingen van het Angoffpanel.
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In hoeverre verschillen de cesuren van verschillende Angoffpanels op dezelfde toets?
Om de panelinschattingen nader te beoordelen is generaliseerbaarheidstheorie gebruikt. Dit liet zien dat 
elk panel consistent was in hun inschattingen per toetsversie. Dit komt tot uiting in de hoge beoordelaars-
betrouwbaarheid en de kleine betrouwbaarheidsgrens van de gemiddelde inschatting van het panel. Echter, 
hoewel de inschattingen per toetsversie consistent zijn, is de samenhang tussen de cesuur en de moeilijkheid 
van de toets laag. Dat impliceert dat verschillen in moeilijkheid van een toets de cesuur en de bijbehorende 
slagingspercentages kan beïnvloeden. Bij wiskunde is er wel samenhang te zien bij de inschattingen op de 
ankeropgaven, maar bij natuurkunde was er geen samenhang. Interessant is ook dat bij natuurkunde drie 
panelleden de tweede versie moeilijker inschatten, terwijl deze volgens de IRT-analyse juist makkelijker was.
Dat de panelleden niet consistent meebewogen met de moeilijkheid van de toetsversies, was te zien bij zo-
wel wiskunde als natuurkunde. Bij wiskunde was versie 2 moeilijker; daar was het panel strenger waardoor 
de cesuur minder laag kwam te liggen dan de cesuur die uit een IRT-vergelijking volgt. Bij natuurkunde was 
versie 2 makkelijker, maar het panel werd ook milder. Beide panels lijken dus met hun cesuur meer naar het 
midden te neigen. Of dit een systematisch effect is, valt op grond van dit onderzoek niet te zeggen; daarvoor 
zou je nog meer versies moeten onderzoeken.

In hoeverre zijn de schattingen van Angoffpanels intern consistent? 
Bij natuurkunde wijken de inschattingen op de ankeropgaven niet significant af van inschattingen van eer-
dere panels. Bij wiskunde is dit wel het geval: panels uit het verleden hebben de cesuur hoger gelegd dan 
nu. Daarentegen was de spreiding bij de ankeropgave bij het panel wiskunde kleiner dan bij natuurkunde. 
Het oordeel van het wiskundepanel is dus stabiel, maar het nulpunt is verlaagd: wiskunde is minder streng 
geworden. Omdat de panelinstructie nagenoeg onveranderd is, kan dit niet het effect verklaren. Een oorzaak 
zou eerder gevonden kunnen worden in het samengaan van twee ontwikkelingen. Ten eerste is er onder le-
rarenopleiders de afgelopen jaren onvrede geuit over te hoge cesuurstelling. Het zou kunnen dat als gevolg 
hiervan in de Angoffpanels opgaven snel als lastig werden ingeschat. Men heeft dan een absolute cesuur, bij-
voorbeeld 60%, in het hoofd en baseert de inschatting van de moeilijkheid van een vraag op de moeilijkheid 
van de toets als geheel, hoewel dit niet in overeenstemming met de voorschriften van de Angoffmethode is. 
Ten tweede is de toets, mede als gevolg van de onvrede, de afgelopen tijd mogelijk makkelijker geworden, 
doordat de hoeveelheid onderwerpen die wordt getoetst is gereduceerd en in de toetsconstructie preciezer 
wordt gekeken naar de complexiteit van toetsvragen. Dat betekent dat de ankeropgaven in relatie tot de com-
plete set toetsopgaven nu relatief moeilijker kunnen zijn dan in oude LKT’s. Omdat het panel, een hele toets 
overziend, opgaven mogelijk snel te moeilijk inschat kan dit verklaren waarom de ankeropgaven nu als moei-
lijker worden ingeschat. Bij natuurkunde heeft de eerste ontwikkeling ook plaatsgevonden, maar de tweede 
niet of in ieder geval minder systematisch – er zijn daar bijvoorbeeld nog steeds vragen waaraan studenten 
gemiddeld meer dan vier minuten besteden om te antwoorden – en dit kan verklaren waarom het effect bij 
natuurkunde niet is opgetreden. Dit is echter allemaal speculatie; en het is zelfs niet gezegd dat er sprake is 
van een reëel, systematisch verschil. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, zouden meer toetsversies 
moeten worden vergeleken.

Afrondende conclusie
Er zijn veel methodes voor cesuurstelling. In dit onderzoek zijn de methodes van Angoff en Cohen onderzocht, 
waarbij bij die laatste diverse parameters zijn gehanteerd. Met name bij natuurkunde lijkt de Angoffmethode 
eerlijker dan de Cohenmethodes. We constateerden echter ook dat de panelinschattingen op de ankeritems 
bij natuurkunde weinig samenhang hadden met de eerdere inschattingen. De methodekeuze heeft invloed 
op de uiteindelijke cesuur. Een verschil van enkele scorepunten kan grote impact hebben op individuele 
kandidaten; dit moet bij de keuze voor een cesuurmethode in overweging worden genomen. Een voorzichtige 
conclusie van dit onderzoek is wel dat, hoewel geen enkele cesuur uitblinkt in stabiliteit, de consistentie van 
alle methodes redelijk lijkt te zijn. 
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De conclusie betreft de LKT wiskunde en natuurkunde. Belangrijke contextfactoren die van invloed zijn op 
deze conclusie zijn de duidelijkheid van de kennisbasis en toetsmatrijs, de validiteit van de toets en de kwa-
liteit van het panel van inhoudsdeskundigen.
Kenmerk van de Cohen- en Angoffmethode is dat er naar een afzonderlijke toetsversie wordt gekeken. Er is 
een andere optie om de cesuur te bepalen, waarin meerdere toetsversies worden betrokken: via itemres-
ponstheorie. Hierbij wordt van één toets, bijvoorbeeld met de Angoffmethode, de moeilijkheid vastgesteld, 
waarna de cesuur via IRT wordt overgebracht op alle volgende toetsen. Deze methode blijkt het meest stabiel, 
ook bij kleine steekproeven (Vaheoja, 2019). Dit alternatief vraagt wel om een strikt opgavenbankbeheer, met 
name met betrekking tot ankeropgaven. Op basis van de antwoorden van studenten op ankeropgaven kan 
verschil worden gemaakt tussen de moeilijkheid van de toetsvraag en de vaardigheid van de studenten. Dit 
moet echter nauwkeurig worden bijgehouden: zowel de antwoorden op alle vragen als de gegevens over in 
welke toetsen verschillende vragen zijn afgenomen. Een administratieve fout daarin kan grote invloed heb-
ben op de parameterschattingen.
Met itemresponstheorie kan de cesuur als consistente vaardigheid over de toetsversies gehanteerd worden, 
wat vervolgens bepalend is voor de interne kwaliteit van een cesuurmethode. Cizek en Bunch (2007) onder-
scheiden daarnaast nog twee soorten kwaliteitscriteria: procedurele en externe. In de probleemstelling is 
al de organiseerbaarheid genoemd; op dit procedurele criterium scoort de Cohenmethode duidelijk beter 
dan de Angoffmethode. Voor de externe kwaliteit lijkt de Angoffmethode daarentegen weer beter. Dat wordt 
ondersteund door de reacties die de panelleden in de afsluitende discussieronde van het experiment gaven. 
Het kunnen analyseren van een toets draagt in de beleving van opleiders bij aan de transparantie en de re-
delijkheid van de zak-slaagbeslissing. Betrokkenheid van opleiders bij de cesuurbepaling past bij hun rol als 
poortwachter: bewaker van de toegang tot het beroep van leraar (Lunenberg et al., 2013). Daarnaast komt 
betrokkenheid de verbinding tussen de LKT en de rest van de opleiding, en daarmee de ecologische validiteit 
van de toets, ten goede. Tot slot kan het panel ook beschouwd worden als instrument voor professionalise-
ring en instituutsoverstijgend intercollegiaal overleg. In de IRT-methodiek kan betrokkenheid van opleiders 
in de cesuurbepaling worden bewerkstelligd door periodiek, bijvoorbeeld eens in de drie jaar, de moeilijk-
heid van een toets te herijken met behulp van een panel. Op deze manier lijkt IRT een gulden middenweg 
te bieden, waarbij de transparantie van de toets enerzijds, en de eerlijke cesuurstelling voor de studenten 
anderzijds, elkaar ontmoeten.
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