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Samenvatting 

Informeel leren van docenten kan gedefinieerd worden als een voortdurend proces van het verwerven 

van nieuwe inzichten of gedragingen binnen de context van de school waar de docent werkzaam is, 

waarbij dit leren gebeurt zonder een vooraf opgestelde planning of een doel om te leren (Marsick & 

Volpe, 1999; Marsick & Watkins, 2001; Shanks, Robson & Gray, 2012; Kyndt, Gijbels, Grosemans & 

Donche, 2016). Onderzoek bevestigt het belang van informeel leren van docenten voor de kwaliteit 

van het onderwijs en de leerresultaten van leerlingen (Hoekstra, Korthagen, Brekelmans, Beijaard & 

Imants, 2009; Jurasaite-Harbison, 2009). De self-efficacy van de docent, de opvattingen over de aard 

van de leertaken en de schoolcontext hebben invloed op de leeractiviteiten die hij/zij ontplooit 

(Kwakman, 2003; Runhaar & Sanders, 2007; Jansen in de Wal, Den Brok, Hooijer, Martens & Van 

den Beemt, 2014; Thurlings, Evers & Vermeulen, 2015; Durksen, Klassen & Daniels, 2017). 

De centrale vraag in dit onderzoek is: ‘Wat is het perspectief van docenten in het voortgezet onderwijs 

op de factoren die het ontplooien van informele leeractiviteiten op de werkplek beïnvloeden?’ 

Om deze vraag te beantwoorden is er een vignettenonderzoek gehouden op drie scholen onder 

achttien docenten. Hiervoor zijn acht vignetten geschreven; aan de hand van vier gerandomiseerde 

vignetten en een interviewleidraad wordt de docent gevraagd om zijn/haar perspectief te geven op de 

individuele, de leertaakgerelateerde en de organisatorische factoren die van invloed zijn op het 

ondernemen van informele leeractiviteiten. 

Resultaten laten zien dat de geïnterviewde docenten een hoge mate van self-efficacy hebben en dat 

ze zich verbonden voelen met hun collega’s. Als er weinig tijd is om taken uit te voeren, dan voelen 

docenten zich minder bekwaam. Docenten noemen twee soorten tijd: structurele tijd, de tijd die in 

uren in de normjaartaak opgenomen is en situationele tijd, de gelegenheid die de school creëert om 

docenten bij elkaar te kunnen laten komen. Er lijkt een cultuur op school te heersen waarin er 

onuitgesproken verwachtingen zijn ten aanzien van docenten en de wijze waarop zij hun taken zouden 

moeten uitvoeren. Dit resulteert in een aantal spanningsvelden tussen docenten en de schoolorganisatie 

die samenhangen met de situationele en structurele tijd. 

Als antwoord op de centrale vraag kan worden gesteld dat docenten een groot gevoel van self-

efficacy en verbondenheid met collega’s ervaren, wat hen helpt om leeractiviteiten te ontplooien. 

Docenten voelen zich minder bekwaam en gesteund in situaties waarin het aan tijd of gelegenheid 

ontbreekt om taken uit te voeren als daar niet door de schoolleiding in wordt voorzien. Daarom willen 

zij hiervoor situationele tijd om collega’s te treffen voor collegiaal overleg en structurele tijd in de 

normjaartaak. Transparantie, een evenwichtige verdeling en continuïteit in het toekennen van 

structurele tijd zien docenten als voorwaardelijk om taken goed te kunnen uitvoeren. Tot slot willen 

docenten waardering voor de tijd die zij steken in randvoorwaardelijke zaken; deze tijdinvestering is 

op school niet goed zichtbaar of meetbaar.  
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Verder onderzoek zou zich kunnen richten op de manier waarop de gezamenlijke self-efficacy van 

docenten en de schoolorganisatie en bevorderd wordt, om tot een meer stabiel en continu proces van 

docentprofessionalisering door informeel leren te komen. 

 

Key words: informeel leren, docentprofessionalisering, werkplekleren, voortgezet onderwijs, self-

efficacy 

Summary 

Informal teacher learning can be defined as a continuous process of acquiring new insights or 

behaviors within the context of the school to which the teacher is associated whereby this learning 

takes place without a pre-established schedule or learning goal (Marsick & Volpe, 1999; Marsick & 

Watkins, 2001; Shanks et al., 2012; Kyndt et al., 2016). Research confirms the importance of informal 

teacher learning for the quality of education and the learning outcomes of students (Hoekstra et al., 

2009; Jurasaite-Harbison, 2009). The self-efficacy of teachers, their views on the nature of the 

learning tasks and the school context influence the learning activities that they develop (Kwakman, 

2003; Runhaar & Sanders, 2007; Jansen in de Wal et al., 2014; Thurlings et al., 2015; Durksen et al., 

2017). 

 The research question in this study is: ‘What is the perspective of secondary education teachers 

on the factors that influence the development of informal learning activities in the workplace?’ To 

answer this question, a vignette study was conducted at three schools among eighteen teachers. Eight 

vignettes were written for this study. The teachers were interviewed on the basis of four randomized 

vignettes and an interview guide to give their perspective on the individual, the learning task related 

and the organizational factors that influence the engagement in informal learning activities. 

 Results show that the teachers show a high degree of self-efficacy and that they feel connected 

to their colleagues. Teachers feel less competent if there is little time to perform tasks. Teachers 

mention two types of time: structural time, the time that is included in hours in the teacher’s personal 

plan of deployment (normjaartaak) and situational time, time as opportunity that school creates to 

allow teachers to come together. There seems to be a culture at school in which there are unspoken 

expectations with regard to teachers and the way in which they should perform their duties. This 

results in a number of areas of tension between teachers and the school organization that are related to 

situational and structural time. 

 In answer to the central question, it can be said that teachers experience a great sense of self-

efficacy and connectedness with colleagues, which helps them to develop learning activities. Teachers 

feel less competent and supported in situations where there is a lack of time or opportunity to perform 

tasks if the school management does not provide these. That is why teachers want situational time to 

meet colleagues for collegial consultation and structural time in their normjaartaak. Teachers consider 
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transparency, a balanced distribution and continuity in allocating structural time as conditional to 

being able to perform tasks properly. Finally, teachers want appreciation for the time they invest in 

preconditions; this time investment is not clearly visible or measurable at school. 

Further research could focus on how the joint self-efficacy of teachers and the school organization is 

promoted, in order to achieve a more stable and continuous process of teacher professionalization 

through informal learning. 

 

Key words: informal learning, teacher professionalization, workplace learning, secondary education, 

self-efficacy 
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1 Inleiding 

1.1 Probleemschets en doel van het onderzoek 

Door onderwijskundige vernieuwingen en wetgeving die verandering van de onderwijspraktijk vragen, 

moeten docenten in het voortgezet onderwijs professionaliseren om de eigen onderwijspraktijk hierop 

te laten aansluiten: docenten dienen hiertoe op de eigen praktijk te reflecteren om de leerling 

zelfstandig en zelfsturend te leren leren (Putnam & Borko, 2000; Zimmerman, 2002; Eraut, 2004; 

Hoekstra et al., 2009; Bakkenes, Vermunt & Wubbels, 2010). Ook dienen docenten in te spelen op een 

veranderende leerlingpopulatie: door de Wet op het Passend Onderwijs (2014) is er een toename van 

leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijs (Lohman, 2000; Kyndt et 

al., 2016).  

Onderzoek bevestigt het belang van professionalisering van docenten voor de kwaliteit van het 

onderwijs en de leerresultaten van leerlingen (Hoekstra et al., 2009; Jurasaite-Harbison, 2009). Van 

docenten wordt daarom verwacht dat zij zich professionaliseren door het volgen van formeel erkende 

cursussen en opleidingen, waarvoor in hun normjaartaak tien procent van de aanstellingstijd 

gereserveerd is (Marsick, Watkins, Callahan & Volpe, 2006). Formele bijscholing wordt door scholen 

gezien als professionaliseringsactiviteit waarbij een direct verband tussen formeel leren en 

kwaliteitsverbetering gelegd wordt; aan informeel leren als professionaliseringsactiviteit wordt 

nauwelijks aandacht besteed (Beckett & Hager, 2000; Turner, 2006; Tynjälä, 2008; Schei & Nerbø, 

2015). Toch is de relatie tussen formele bijscholing en haar invloed op de professionalisering van 

docenten niet altijd duidelijk. Formele scholing sluit doorgaans niet goed aan bij de behoeften en de 

onderwijspraktijk van de docent, is vaak kostbaar en bovendien voelen docenten zich verplicht aan 

cursussen deel te nemen waar zij zelf niet goed het nut van inzien (Borko, 2004; Tynjälä, 2008; Jones 

& Dexter, 2014; Schei & Nerbø, 2015). Informeel leren gebeurt daarentegen in de dagelijkse praktijk 

van het lesgeven en is onlosmakelijk verbonden met context waarin de docent werkzaam is (Tynjälä, 

2008).  

Omdat informeel leren bijdraagt aan de professionalisering van docenten, is het van belang dat 

schoolorganisaties informele leeractiviteiten van docenten ondersteunen. Er is echter weinig 

onderzoek gedaan naar de manier waarop (waar, wanneer en hoe) docenten zelf hun leeractiviteiten 

kiezen, ontplooien en beoordelen en onderzoeksresultaten geven weinig aanknopingspunten voor 

gerichte ondersteuning vanuit de organisatie (Bergen & Vermunt, 2008; Bakkenes et al., 2010; Jones 

& Dexter, 2014).  

Het doel van dit onderzoek is daarom inzichtelijk te maken wat het perspectief van docenten is op 

de factoren die het ontplooien van informele leeractiviteiten op de werkplek beïnvloeden. Door te 

achterhalen wat het perspectief van docenten is op de factoren die het eigen leren beïnvloeden, kan de 
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schoolorganisatie de docentprofessionalisering gericht ondersteunen door het informele leren op de 

werkplek te versterken (Lohman, 2003; Borko, 2004; Bergen & Vermunt, 2008; Jurasaite-Harbison & 

Rex, 2010; Kyndt et al., 2016). 

1.2 Theoretisch kader 

In dit theoretisch kader wordt eerst ingegaan op informeel leren en daarna worden de individuele, 

leertaakgerelateerde en organisatorische factoren in kaart gebracht die het leren op de werkplek 

beïnvloeden. 

1.2.1 Informeel leren 

Informeel leren van docenten kan gedefinieerd worden als een voortdurend proces van het verwerven 

van nieuwe inzichten of nieuwe gedragingen binnen de context van de school waar de docent aan 

verbonden is, waarbij dit leren gebeurt zonder een vooraf opgestelde planning of een doel om te leren 

(Marsick & Volpe, 1999; Marsick & Watkins, 2001; Shanks et al., 2012; Kyndt et al., 2016). Leren 

wordt formeel leren genoemd wanneer er een opleiding, cursus of training wordt gevolgd die 

gestructureerd en individueel van aard is en die afgesloten wordt met een erkend certificaat of diploma 

(Schugurensky, 2000; Turner, 2006). Informele leeractiviteiten daarentegen vinden vaak onbewust en 

onbedoeld plaats in de context van de beroepspraktijk. Daarom beschouwen docenten deze activiteiten 

niet als leeractiviteiten, terwijl deze activiteiten wel leiden tot nieuwe kennis, inzichten en 

vaardigheden (Marsick & Volpe, 1999; Eraut, 2004; Tynjälä, 2008). Op grond van intentie en 

bewustzijn kan informeel leren ingedeeld worden in twee categorieën, waarbij elke categorie drie 

vormen van leren bevat. Voor dit onderzoek is uitgegaan van de indeling die Schugurensky (2000) 

hanteert, zoals aangegeven in tabel 1.  

 

Tabel 1  

Three forms of informal learning 

Form Intentionality Awareness (at the time of learning experience) 

Self-directed Yes Yes 

Incidental No Yes 

Socialization No No 

Noot: Herdrukt van D. Schugurensky, 2000, WALL Working Paper, 19, p.3.  

 

De eerste vorm van leren is zelfgestuurd leren (self-directed learning), waarbij iemand zich het doel 

stelt om iets te leren en hiertoe gerichte stappen onderneemt, zoals het maken van een planning en het 

kiezen van de juiste middelen (Schugurensky, 2000; Zimmerman, 2002; Van Eekelen, Boshuizen & 

Vermunt, 2005). Bij de tweede vorm van leren (incidental learning), is er sprake van vooraf onbedoeld 
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leren, maar dit levert wel een leeruitkomst op, waar de docent zich van bewust wordt. Van iets wat in 

het verleden onbewust geleerd is, kan een docent zich later bewust worden wanneer hij/zij dit toepast 

in een andere context of wanneer er actief door anderen naar gevraagd wordt (Schugurensky, 2000; 

Eraut, 2004). Tot slot wordt in Schugurensky’s taxonomie de derde vorm van leren ‘stilzwijgend 

leren’ genoemd (socialization) waarbij de docent bij ‘de groep’ hoort. Het betreft kennis als waarden, 

ervaringen, inzichten en perspectieven die zich onbewust gevormd heeft (Schugurensky, 2000; Eraut, 

2004). Eraut (2004) ziet formeel leren en informeel leren als de uiteinden van een continuüm, waarbij 

intentie en bewustzijn zich aan de kant van het formele leren bevinden. Leeractiviteiten zijn niet 

eenduidig als formeel of informeel aan te duiden: coaching van een beginnend docent neigt meer naar 

formeel leren en activiteiten zoals ‘mentoring’ bevinden zich meer in het midden van het continuüm 

(Eraut, 2004).  

Informeel leren is een waardevolle aanvulling op het formele leren, omdat het de kloof tussen de 

expliciete en algemene kennis die verworven is op de lerarenopleiding en de specifieke vaardigheden 

die de beroepscontext vereist, kan slechten (Tynjälä, 2008). Voor het ontwikkelen van de 

beroepsspecifieke vaardigheden is het noodzakelijk dat de docent deze vaardigheden leert in een 

authentieke beroepssituatie. Andersom past een docent ook formele kennis toe in de alledaagse 

praktijk wanneer hij/zij nieuwe ideeën in de klas uitprobeert naar aanleiding van een formele training 

die hij/zij bijgewoond heeft (Jones & Dexter, 2014). Informeel leren is daarom onlosmakelijk 

verbonden met de context waarin dit leren plaatsvindt en moet dan ook worden gezien als een 

voortdurende interactie tussen de individuele docent en deze context (Tynjälä, 2008).  

Volgens Kyndt en Baert (2013) kunnen de factoren die het informele leren van docenten op de 

werkplek beïnvloeden, worden geïdentificeerd op microniveau (dit zijn de individuele docentfactoren), 

op mesoniveau (de leertaakgerelateerde factoren) en op het macroniveau (organisatorische factoren 

zoals de schoolorganisatie en de bredere context) (Eraut, 2004; Marsick et al., 2006; Kyndt & Baert, 

2013; Kyndt et al., 2016). Deze categorieën beïnvloeden in samenhang het leren; de manier waarop 

deze factoren georganiseerd zijn, bepaalt in welke mate de organisatie een lerende organisatie is 

(Tynjälä, 2008; Kyndt et al., 2016).  

Omdat er een voortdurende interactie is tussen de docent en de context waarin hij/zij werkt, focust 

dit onderzoek zich op het perspectief dat docenten hebben op de factoren binnen deze context die het 

ondernemen van leeractiviteiten beïnvloeden (Tynjälä, 2008). In de volgende paragrafen worden 

daarom de individuele docentfactoren, de leertaakgerelateerde factoren en de organisatorische factoren 

besproken. 
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1.2.2 Individuele factoren 

Uit onderzoeken van Kwakman (2003), Runhaar en Sanders (2007) en Thurlings et al. (2015) komt 

naar voren dat omgevingsfactoren zoals collega’s, ondersteuning en facilitering het ondernemen van 

informele leeractiviteiten beïnvloeden, maar dat de individuele factoren, zoals de kenmerken en 

overtuigingen van de docent ook een rol spelen. Deze individuele factoren verschillen van docent tot 

docent: docenten leren in de context van hun werkplek op hun eigen manier, omdat de 

leereigenschappen van persoon tot persoon verschillen, net zoals de context waarin docenten werken 

en leren, telkens verschillend is (Shanks et al., 2012). In deze paragraaf worden de self-efficacy, de 

overtuigingen, de persoonlijkheidskenmerken en sociaal-demografische factoren besproken. 

 

a. Self-efficacy 

Van grote invloed op het informele leergedrag van docenten zijn de opvattingen van docenten over 

self-efficacy: de mate waarin een docent zichzelf bekwaam acht en het vertrouwen in zichzelf heeft 

om een bepaalde taak uit te voeren (Durksen et al., 2017). Hierbij speelt de perceptie die de docent 

heeft van de eigen bekwaamheid een grote rol. Volgens de Self-Efficacy Theory (SFT) van Bandura 

(1977) is deze perceptie is gebaseerd op vier soorten bronnen.  

Allereerst motiveren de eerdere ervaringen en successen, performance accomplishments, de 

docent tot het ondernemen van ingewikkeldere stappen (Bandura, 1977). Daarnaast zijn er de 

waargenomen ervaringen van anderen, de vicarious experience, waarbij het succes van collega’s de 

docent stimuleert om een zelfde aanpak te hanteren (Bandura, 1977). Ten derde kunnen docenten 

overtuigd worden door collega’s om een bepaalde activiteit te ondernemen, dit wordt verbal 

persuasion genoemd (Bandura, 1977). Tot slot kan een docent verwachtingen hebben over zijn/haar 

prestaties, waarbij deze verwachtingen gebaseerd zijn op de emoties die bepaald gedrag oproept, 

emotional arousal (Bandura, 1977). Een positieve emotie heeft dan een gunstige invloed op de self-

efficacy en een negatieve emotie is van negatieve invloed (Bandura, 1977).  

De verwachtingen ten aanzien van de self-efficacy zijn van invloed op de activiteiten die iemand 

onderneemt en de hoeveelheid tijd en moeite die hij/zij erin steekt. Iemand bepaalt of hij/zij succesvol 

is aan de mate van competentie die hij/zij na afloop waarneemt of de hoeveelheid inspanning die het 

hem/haar gekost heeft. Een kleine inspanning met groot succes versterkt het gevoel van self-efficacy 

(Durksen et al., 2017). Een hoge mate van self-efficacy lijkt ertoe bij te dragen dat docenten positiever 

tegen het ondernemen van leeractiviteiten aankijken (Tschannen-Moran & McMaster, 2009). 

Docenten die meer ervaring hebben in het lesgeven beschouwen zichzelf als bekwamer dan docenten 

met minder ervaring; de self-efficacy houdt volgens Durksen et al. (2017) namelijk gelijke tred met de 

opgebouwde ervaring in het lesgeven. 
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b. Persoonlijke overtuigingen 

Bij het ondernemen van leeractiviteiten kunnen de persoonlijke overtuigingen van docenten een 

belangrijke rol spelen: als deze leeractiviteiten interessant of leuk lijken of wanneer de docent 

verwacht dat deze leiden tot positieve resultaten, dan is een docent eerder geneigd deze te ondernemen 

(Baert, De Rick & Van Valckenborgh, 2006; Kyndt & Baert, 2013). Ook een positieve houding ten 

aanzien van leren leidt tot een grotere deelname aan leeractiviteiten (Kyndt & Baert, 2013).  

Ten tweede leidt de behoefte die de docent voelt om na te denken over een andere aanpak om 

ervaren problemen op te lossen tot het ondernemen van leeractiviteiten (Thurlings et al., 2015). Deze 

leeractiviteiten leiden tot innovatief gedrag, dat door Thurlings et al. (2015) omschreven wordt als 

‘a process in which new ideas are generated, created, developed, applied, promoted, realized and modified by 

employees to benefit role performance.’ (Thurlings et al., 2015, p. 430). 

Innovatief gedrag is belangrijk voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de 

professionalisering van docenten (Thurlings et al., 2015).  

 

c. Persoonlijkheidskenmerken en sociaal-demografische factoren 

Uit de diverse onderzoeken blijkt, dat sociaal–demografische factoren als leeftijd en geslacht 

nauwelijks van invloed zijn op het informele leren (Kyndt & Baert, 2013; Thurlings et al., 2015; 

Kyndt et al., 2016). Factoren als het inkomen, het aantal opleidingsjaren en de andere taken die een 

docent heeft, zijn daarentegen wel van invloed op het ondernemen van gedrag dat leidt tot 

leeractiviteiten, maar deze factoren hangen samen met de self-efficacy van de docent (Thurlings et al., 

2015). Persoonlijkheidskenmerken als extraversie, ondernemendheid, openheid en nieuwsgierigheid 

worden geduid als voorspellers van innovatief gedrag (Thurlings et al., 2015; Kyndt et al., 2016).  

In dit onderzoek wordt de self-efficacy van docenten verder onderzocht, omdat deze als zowel 

oorzaak als gevolg van informele leeractiviteiten en docentontwikkeling beschouwd kunnen worden:  

Durksen et al. (2017, p. 55) stellen dat bij het leren van docenten (Teacher Professional Learning, 

TPL): 

‘efficacy beliefs may be product of TPL experiences and a constructor of TPL experiences.’ 

Wanneer docenten zichzelf competenter achten, dan ervaren zij een grotere mate van self-efficacy, 

waardoor zij meer gemotiveerd zijn om ook andere leeractiviteiten te ondernemen (Bandura, 1994; 

Durksen et al., 2017). Daarnaast wordt onderzocht welke opvattingen van docenten aan het 

ondernemen van leertaken voorafgaan; een positieve houding ten aanzien van de te ondernemen 

leeractiviteit of het te verwachten resultaat, is van positieve invloed op de deelname aan 

leeractiviteiten (Baert et al., 2006; Kyndt & Baert, 2013).  
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1.2.3 Leertaakgerelateerde factoren 

Op de werkplek ontplooien docenten verschillende informele leeractiviteiten die individueel of in 

interactie plaatsvinden en die leiden tot professionalisering. Deze activiteiten vinden plaats in het 

klaslokaal, waar docenten zelf leren van het lesgeven of van de observatie van een les van een collega 

(Zwart, Wubbels, Bolhuis, & Bergen, 2008). Daarnaast leert een docent van lesvoorbereidingen en 

niet-lesgebonden activiteiten buiten het leslokaal of de lessen. De leeractiviteiten die docenten in en 

buiten de klas ondernemen, worden door Kwakman (2003) in vier categorieën ingedeeld.  

Ten eerste noemt Kwakman (2003) het leren door gebruik te maken van bronnen om op de hoogte 

te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied door het lezen van vakliteratuur, het 

doornemen van een nieuwe lesmethode of het opzoeken van achtergrondinformatie. Vooral meer 

ervaren leraren besteden aandacht aan het bijhouden van de literatuur (Kyndt et al., 2016).  

Een tweede soort activiteit die Kwakman (2003) noemt, is het experimenteren in de eigen klas of 

het uitvoeren van nieuwe ideeën om te kijken of een andere onderwijsaanpak in de klas werkt. 

Onderzoek van Kyndt et al. (2016) laat zien, dat minder ervaren docenten meer experimenteren in de 

klas dan ervaren docenten.  

Het derde type leeractiviteit is reflecteren op de eigen onderwijspraktijk, waarbij een docent 

terugblikt op de eigen lespraktijk of de eigen aanpak (Kwakman, 2003). Reflectie op de eigen praktijk 

ligt volgens Kwakman (2003) aan de basis van de verandering van de eigen lespraktijk. 

Tot slot wordt het uitwisselen van feedback genoemd als een belangrijke manier voor docenten om 

informeel te leren (Lam, 2001; Kwakman, 2003). Het uitwisselen van feedback is volgens Snelbecker 

(1999) en Doppenberg, Den Brok en Bakx (2012) een effectieve manier om de effecten van nieuw 

toegepaste theorie zichtbaar te maken en het individuele leren tot stand te brengen.  

Zwart et al. (2008) geven aan, dat interactie alleen niet leidt tot een gedragsverandering, maar dat 

juist samenwerking en experimenteren het leren intentioneler en structureler maakt. Wanneer docenten 

samenwerken aan de implementatie van een nieuwe lesmethode, dan leidt dit tot nieuwe kennis en 

vaardigheden. Daarnaast omvat het samenwerken ook bijvoorbeeld het uitwisselen van lesideeën, het 

bijwonen van vergaderingen en het deelnemen aan een team- of vakgroepoverleg. Zo leidt 

teamoverleg tot actiepunten, waarvoor het nodig is om vervolgafspraken te maken. Bij docenten die 

samen lesgeven aan dezelfde jaarlaag, worden er verhoudingsgewijs meer werkactiviteiten ontlokt. 

Door de structuur werken zij intensiever samen dan docenten die verticaal door alle jaarlagen lesgeven 

(Doppenberg et al., 2012). Docenten die minder informele ontmoetingen met collega’s hebben, omdat 

het aan tijd of gelegenheid ontbreekt, worden geremd in het informele leren. Het leren door samen te 

werken gebeurt overal in het voortgezet onderwijs, maar de mate waarin het leren gebeurt, verschilt 

daarom (Kwakman, 2003). Overigens beschouwen docenten leertaken die direct te maken hebben met 

het onderwijsleerproces als nuttig; alles wat daar niet direct mee te maken heeft, wordt al gauw als 
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niet-noodzakelijk gezien en als extra werk beschouwd (Hodkinson & Hodkinson, 2004; Runhaar & 

Sanders, 2007).  

1.2.4 Organisatorische factoren 

Voor een voortdurende en relevante professionalisering door informeel leren is ondersteuning en 

facilitering op schoolorganisatorisch niveau nodig. Ondersteuning van collegiale verbondenheid, 

facilitering van tijd en ruimte en een positieve schoolcultuur zijn van positieve invloed op het 

informele leren van docenten. 

Ten eerste zijn collegiale nabijheid en ondersteuning van positieve invloed op het gevoel van self-

efficacy en de motivatie van docenten voor het ontplooien van informele activiteiten (Jansen in de Wal 

et al., 2014). Om samenwerkingsactiviteiten tussen docenten te faciliteren, moet de organisatie met het 

creëren van tijd en ruimte het isolement van de docent doorbreken door het inplannen van tijd in het 

rooster en het introduceren van gezamenlijke doelen, waardoor samenwerking en het leren van elkaar 

bevorderd kan worden (Silins, Mulford & Zarins, 2002; Boud & Middleton, 2003). Ook het creëren 

van werkplekken met faciliteiten waar docenten kunnen samenwerken, bevordert de interactie tussen 

docenten (Mahwinney, 2010; Schei & Nerbø, 2015). Belemmeringen door tijdgebrek, een 

ontoereikend lesrooster en een gebrek aan nabijheid van collega’s blijken van negatieve invloed te zijn 

op het informele leren op de werkplek (Lohman, 2000; Van Eekelen et al., 2005; Kyndt et al., 2016). 

Ten tweede blijkt uit onderzoek van Boud en Middleton (2003) dat de mate van verbondenheid 

binnen docententeams en vaksecties erg verschilt, waardoor de mate waarin de leeractiviteiten 

ontplooid worden, ook verschillend is. De organisatie kan de verbondenheid tussen collega’s 

bevorderen door vak- en schooloverstijgende processen en projecten te stimuleren, zodat interactie, 

lesobservatie en peercoaching, het uitwisselen van feedback en daarmee het leren van elkaar beter 

mogelijk gemaakt kan worden (Lam, 2001; Eraut, 2004; Hodkinson & Hodkinson, 2004; Jones & 

Dexter 2014). Door het faciliteren van vakoverstijgende processen bevordert de schoolorganisatie de 

gezamenlijke self-efficacy, hetgeen typerend is voor succesvolle scholen (Durksen et al., 2017). 

Daarnaast zijn feedback en overtuigingen van collega’s een belangrijke bron voor de self-efficacy van 

docenten; een open schoolcultuur met goed leiderschap steunt de reflectie en de interactie tussen 

collega’s (Durksen et al., 2017).  

Ten derde wordt de schoolcultuur in belangrijke mate bepaald door de manier waarop de school 

geleid wordt. Als schoolleiders hun docenten waarderen en hun autonomie ondersteunen door 

keuzevrijheid te geven en de docenten in de gelegenheid te stellen te experimenteren, dan is dit van 

positieve invloed op de mate van betrokkenheid van docenten. Docenten moeten zelf hun eigen 

leerdoelen hiervoor kunnen opstellen; als een docent beperkte inspraak hierin heeft, dan werkt dit 

remmend op het informele leren van docenten (Jansen in de Wal et al., 2014).  
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Wanneer de schoolleiding top-down bepaalt wat er geleerd moet worden of ongevraagd lessen 

observeert, dan werkt dit contraproductief op het informele leren van docenten (Jurasaite-Harbison & 

Rex, 2010; Shanks et al., 2012; Jansen in de Wal et al., 2014; Kyndt et al., 2016). Verstoorde en 

dysfunctionele verhoudingen binnen de organisatie hebben een negatieve invloed op 

vernieuwingsprocessen; conflicten tussen docenten onderling kunnen zelfs verergeren wanneer 

docenten innoveren (Reynolds, 1996, zoals beschreven in Stoll, Bolam, McMahon, Wallace & 

Thomas, 2006; Thurlings et al., 2015). Daarom is een schoolcultuur waarin goed gecommuniceerd 

wordt en waar een sfeer van betrokkenheid, collegialiteit en onderling vertrouwen is, een vereiste 

(Stoll et al., 2006). Daarnaast zijn waardering en positieve feedback vanuit de schoolleiding van 

positieve invloed op het leren van docenten; financiële beloningen zijn dat nauwelijks (Kyndt et al., 

2016).  

1.2.5 Het informeel leren van docenten in een schoolorganisatie 

De individuele factoren van een docent, zoals persoonlijkheidskenmerken en de opvattingen over self-

efficacy, aard van de leertaken en de schoolcontext zijn van invloed op het ondernemen van 

leeractiviteiten (zie figuur 1).  

 

Figuur 1: Theoretisch overzicht van de factoren die van invloed zijn op het ontplooien van informele 

leeractiviteiten 

 

Echter, de relatie tussen het informele leren van de docent en schoolorganisatie is niet eenvoudig vast 

te stellen; Richardson en Placier (2001) stellen, dat sommige docenten zich toch wel ontwikkelen, 

ondanks het gebrek aan ondersteuning en dat andere docenten ondanks alle geboden ondersteuning, dit 

niet doen. In een schoolorganisatie wordt meestal weinig ondersteuning geboden aan het informele 

leren, terwijl formeel leren door de organisatie doorgaans wel gesteund wordt (Marsick & Volpe, 

1999; Jansen in de Wal et al., 2014; Jones & Dexter, 2014). 

Een manier om docentprofessionalisering te ondersteunen is juist het versterken van het informele 

leren, vooral wanneer het informele leren aansluit op het formele leren (Borko, 2004; Bergen & 

Vermunt, 2008; Jurasaite-Harbison & Rex, 2010; Kyndt et al., 2016). Docenten zijn experts op het 

gebied van het leren van hun leerlingen, maar Hoekstra et al. (2009, p. 295) stellen dat: 
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‘a first step in creating optimal conditions for learning would be that teachers themselves, as well as school 

administrators, consider not only the students but also the teachers as learners (…).’ 

Door het informele leren te ondersteunen, kan een organisatie zich ontwikkelen tot een ‘lerende’ 

organisatie die is ingericht op het leren van leerlingen, docenten en het leren van de organisatie als 

geheel, zodat docenten en de schoolleiding in hun manier van leren ook een voorbeeld kunnen zijn 

voor hun leerlingen (Kwakman, 2001; Shanks et al., 2012). Onderzoek bevestigt, dat de schoolleiding 

een belangrijke rol speelt in het stimuleren van de self-efficacy van docenten (Durksen et al., 2017). 

Omdat het informele leren op de werkplek volgens Tynjälä (2008) beschouwd kan worden als een 

voortdurend proces van interactie tussen docent en de context waarin de docent werkzaam is, wordt in 

dit onderzoek onderzocht wat het perspectief van de docenten op de individuele docentfactoren en 

self-efficacy, de aard van de leertaken en de geboden steun vanuit de context is. Inzicht in de manier 

waarop de docenten hun efficacy, de aard van de leertaken en de context beschouwen kan inzicht 

verschaffen in de manier waarop de organisatie het informele leren kan ondersteunen en daarmee 

versterken. 

1.3 Vraagstelling 

De centrale vraag in dit onderzoek is: ‘Wat is het perspectief van docenten in het voortgezet onderwijs 

op de factoren die het ontplooien van informele leeractiviteiten op de werkplek beïnvloeden?’ 

Met perspectief wordt in dit onderzoek de manier bedoeld waarop de docent zijn/haar self-efficacy, de 

aard van de leeractiviteiten en de context beoordeelt of beschouwt en/of welke meningen en 

denkbeelden hij/zij hierover heeft.  

Ten tweede wordt in dit onderzoek gesproken over het leren van docenten zelf (in tegenstelling tot 

het leren van leerlingen); daarom wordt in de onderstaande vraagstelling met het eigen leren verwezen 

naar het informele leren in relatie tot de self-efficacy van docenten binnen de context waarin de docent 

werkzaam is. 

Om de centrale vraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld:  

Q1.  Hoe beoordelen docenten hun self-efficacy en wat zijn de opvattingen over het eigen leren?  

Q2.  Welke activiteiten ontplooien docenten op de werkplek? 

Q3.  Hoe ziet de context eruit waarbinnen de leeractiviteiten plaatsvinden volgens docenten? 

2 Methode 

2.1 Ontwerp  

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is een kwalitatief onderzoek opgezet om het 

perspectief van docenten op de factoren die het ontplooien van informele leeractiviteiten beïnvloeden 

in kaart te brengen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een vignettenonderzoek, omdat dit type 
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onderzoek de mogelijkheid biedt om de verscheidenheid aan attitudes, meningen en oordelen van 

personen te achterhalen (Veenma, Batenburg & Breedveld, 2004). Een vignet is een gedetailleerde 

schets van een praktijksituatie die informatie bevat die door de participant beoordeeld moet worden, 

zodat zijn/haar houding en opvattingen in kaart gebracht kunnen worden (Schoenberg & Ravdal, 2000; 

Veenma et al., 2004). Participanten beantwoorden daarbij vragen die over de vignetten gesteld 

worden, waarbij ze hun mening geven en waarbij ze aangeven welke stappen zij zouden doorlopen 

(Maguire, Beyens, Boone, Laurinavicius & Persson, 2015). In de vignetten wordt gevarieerd in 

bepaalde factoren, zodat na analyse kan worden vastgesteld welke factoren van invloed zijn op het 

oordeel of het keuzegedrag van de participant (Veenma et al., 2004). Op deze manier kan met een 

klein aantal participanten een groot aantal factoren worden onderzocht (Veenma et al., 2004).  

Een ander voordeel van de methode is, dat participanten zich vrijer voelen om te reageren, omdat 

de geschetste situaties hypothetisch zijn; de reacties van de participanten worden daardoor naar een 

algemener niveau getild (Schoenberg & Ravdal, 2000). Bovendien kan er doorgevraagd worden wat 

een participant in een gegeven situatie zou doen; in een discussie  

‘characterised by an ‘it depends’ response, the situated context of a vignette can be used to explore the main 

influencing factors.’ (Hughes, 1998, p. 383).  

Een laatste voordeel is dat vignettenonderzoek minder cognitieve belasting betekent voor de 

participant dan wanneer hij/zij geïnterviewd wordt (Schoenberg & Ravdal, 2000).  

Een nadeel zou echter kunnen zijn, dat de participant minder uitgesproken is of zelf anders 

reageert op een vignet dan dat hij/zij in werkelijkheid zou reageren; dit zou kunnen leiden tot een 

verminderde ecologische validiteit (Veenma et al., 2004; Maguire et al., 2015). Toch is in dit 

onderzoek de vignettenmethode geëigend, omdat de verschillende reacties van de participanten op de 

vignetten de verschillende opvattingen over de contextuele factoren aan het licht brengen; de focus is 

de manier waarop de participanten tot een keuze gekomen zijn (Maguire et al., 2015).  

2.2 Participanten  

Het onderzoek is uitgevoerd onder achttien participanten op drie scholengemeenschappen voor 

voortgezet onderwijs (VMBO-TL, havo en vwo) in Zuid-Holland met 850-1500 leerlingen. De 

schoolleiders zijn gemaild met de vraag of er docenten mogen worden benaderd om mee te doen aan 

dit onderzoek. Vervolgens is er een mail over het onderzoek door de schoolleiders doorgestuurd naar 

het onderwijzend personeel met daarin de informatiebrief en de toestemmingsverklaring. 

Selectie van de participanten is gebeurd door convenience sampling, waarbij docenten zich 

rechtstreeks aanmelden bij de onderzoeker, zodat de schoolorganisatie niet weet wie de deelnemende 

docenten zijn. Criteria voor deelname zijn, dat de docenten bevoegd zijn en dat zij minimaal drie jaar 

in het onderwijs werkzaam zijn; beginnende docenten zijn minder representatief voor het doel van dit 

onderzoek (Kyndt et al., 2016). Daarnaast hebben zij bij voorkeur een betrekkingsomvang van 
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minimaal 0,6 FTE, zodat ze voldoende tijd per week op school aanwezig zijn en idealiter is het aantal 

mannen en vrouwen evenredig verdeeld, hoewel de effecten van demografische kenmerken door het 

geringe aantal participanten minder goed te meten zijn en de demografische factoren een minimale rol 

spelen bij het ondernemen van leeractiviteiten (Veenma et al., 2004).  

In totaal zijn er achttien docenten geïnterviewd (zie bijlage A). Hiervan is 50% man en 50% 

vrouw. Gemiddeld zijn de participanten 46.2 jaar oud (SD=12.29). De participanten hebben gemiddeld 

18.44 jaar ervaring (SD=12.02), waarvan 12.56 jaar (SD=8.16) op de huidige school. Onderlinge 

verschillen zijn weergegeven in tabel 2. 

 

Tabel 2 

Leeftijd en ervaring van de participanten, weergegeven in jaren 

School  Leeftijd (gem.)* Ervaring huidige school Ervaring totaal 

Westwaard College** 46.8 SD=14.10 9.1 SD= 4.27 16 SD=13.10 

Oostduin College** 48.3 SD=7.84 18.6 SD=7.60 22.9 SD=6.16 

Zuiderland College** 43.5 SD=15.43 9.8 SD=9.08 16.4 SD=15.67 

*N=18  ** pseudoniem 

2.3 Materialen 

Voor het achterhalen van de opvattingen van docenten ten aanzien van het eigen leren, zijn er acht 

vignetten ontwikkeld (zie bijlage B). De participanten krijgen vier vignetten voorgelegd waarin een 

drietal contextuele variabelen gemanipuleerd is: tijd en ruimte (Silins et al., 2002; Boud & Middleton, 

2003), verbondenheid (Boud & Middleton, 2003; Mahwhinney, 2010; Jansen in de Wal et al., 2014; 

Schei & Nerbø, 2015) en cultuur (Jurasaite-Harbison & Rex, 2010; Shanks et al., 2012; Jansen in de 

Wal et al., 2014; Kyndt et al., 2016). Deze contextuele variabelen zijn van invloed op het ondernemen 

van leeractiviteiten; door deze variabelen te combineren ontstaat er in de vignetten een ondersteunende 

of belemmerende situatie (zie tabel 3). De docent wordt gevraagd naar zijn/haar perspectief op de 

individuele factoren, de aard van de leertaken die hij/zij onderneemt en de contextuele factoren.  

Omdat de participanten lesgeven op verschillende scholen in verschillende vakken, zijn twee 

criteria opgesteld waar de vignetten aan moeten voldoen: 

- Ze moeten voor docenten van verschillende scholen uit verschillende vaksecties herkenbaar 

zijn. Daarom is in de beschrijving van de situatie gekozen voor een beschrijving van docenten 

uit verschillende disciplines; 

- Ze moeten voldoende specifiek zijn, zodat docenten een duidelijk beeld hebben van de 

contextuele voorwaarden.  
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Tabel 3 

Combinatie van factoren en de corresponderende vignetnummers 

Organisatorische factoren 
 Tijd en ruimte 

Verbondenheid Positief Negatief 

Positief 1 5 

Negatief 2 6 

 

Cultuur 

Positief  3 7 

Negatief 4 8 

 

De acht vignetten zijn gebaseerd op cases uit het regulier voortgezet onderwijs en deze zijn tot 

stand gekomen na gesprekken met een docentenpanel van vier docenten uit het voortgezet onderwijs. 

Dit docentenpanel bestaat uit een docent Nederlands, een docent geschiedenis, een docent lichamelijke 

opvoeding en een docent beeldende vorming.  

Om de bruikbaarheid van de vignetten vast te stellen, zijn de vignetten in een iteratief proces in de 

praktijk getest met behulp van dit docentenpanel. Twee vignetten zijn hierna inhoudelijk aangepast, 

om het contrast in de vignetten tussen de twee factoren te vergroten. Vervolgens zijn de vignetten 

opnieuw teruggegeven aan de docenten en is de herkenbaarheid en bruikbaarheid gecontroleerd. Een 

voorbeeld van een vignet is: 

De Wet op het Passend onderwijs is een feit en je hebt in je mentorklas 3 mavo 28 leerlingen zitten van 

wie zes leerlingen met een hulpvraag op het gebied van autisme en ADHD. De voorlichtingsbijeenkomst 

van het zorgteam met het mavo-team was nuttig. Je hebt met de collega’s van andere vakken 

gebrainstormd en doelen opgesteld voor deze leerlingen. Echter, in de praktijk is je lesdag is behoorlijk 

gevuld en de zes leerlingen met een zorgvraag vergen nogal wat van je tijd in de les. Extra tijd of 

gelegenheid wordt er niet gefaciliteerd.  

In dit voorbeeld is er sprake van een vakoverstijgende activiteit waar meerdere collega’s bij betrokken 

zijn, maar waarbij geen tijd of ruimte beschikbaar is gesteld door de schoolorganisatie.  

Daarnaast is er een interviewleidraad voor een semi-gestructureerd interview opgesteld om te 

kunnen vaststellen welke overtuigingen de keuzes van docenten beïnvloeden voor het ondernemen van 

leeractiviteiten (zie bijlage C). Deze leidraad is gebaseerd op de concepten uit het theoretisch kader 

(zie tabel 4). De eerste vragen in de interviewleidraad hebben betrekking op de demografische 

gegevens van de participanten. Vervolgens is de docenten gevraagd hoe hij/zij zichzelf typeert als 

docent en is er gevraagd naar de eigen definitie van het leren op de werkplek. Deze vragen zijn vooral 

bedoeld als opmaat naar de vragen bij de vignetten in de volgende fase van het interview, omdat de 

docent dan gevraagd wordt na te denken over zijn/haar individuele leren. Na deze algemene vragen 

zijn de vier vignetten voorgelegd en is de docenten gevraagd naar de herkenbaarheid van de situaties 

in de vignetten, om een beeld te krijgen van de ervaring die een docent in een soortgelijke situatie 
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heeft en om te achterhalen welk beeld de docent schetst van zijn/haar werkcontext en zijn/haar 

perspectieven hierop.  

Vervolgens wordt de docent gevraagd wat hij/zij hypothetisch, in een vergelijkbare, nieuwe 

situatie zou doen en hoe ze in een dergelijke situatie de eigen bekwaamheid in zouden schatten. Tot 

slot geven docenten hun mening over self-efficacy, ervaren steun en de verwachte leeropbrengst. De 

docenten wordt gevraagd om hardop te denken en vanuit het eigen standpunt te reageren.  

 

Tabel 4  

Concepten semi-gestructureerd interview om de docentovertuigingen te achterhalen 

 Concepten Vragen interviewleidraad Bronnen 

Individuele  

factoren 

Achtergrond Wat is je leeftijd? 

Welk vak geef je? 

Welke klassen/jaarlagen? 

Hoeveel jaar ervaring heb je in totaal? 

Hoe lang werk je op de huidige school? 

Welke taken heb je nog meer? 

Kwakman (2003), 

Runhaar en Sanders 

(2007), Thurlings et al. 

(2015), Durksen et al. 

(2017). 

 Persoonlijkheid 

(bv.extraversie, 

ondernemendheid, 

openheid) 

Hoe zou je jezelf typeren?  

 

Thurlings et al. (2015), 

Kyndt et al. (2016). 

 Self-efficacy 

(performance 

accomplishments, 

vicarious experience, 

verbal persuasion, 

emotional arousal) 

Heb je de situatie eerder meegemaakt?  

Kun je me de situatie vertellen en vertellen wat je 

gedaan heeft?  

Stel eenzelfde situatie zou zich nu weer voor doen, zou 

je dezelfde stappen nemen? 

Ben je benieuwd of je dit kunt?  

Zou je het kunnen of willen afmaken? 

Hoe bekwaam acht je jezelf hierin?  

Hoe zeker ben je ervan dat je dit kunt? 

Welke andere taken heb je in de school? 

Bandura (1977, 1994), 

Baert et al. (2006), 

Tschannen-Moran & 

McMaster (2009), Kyndt 

& Baert (2013), Durksen 

et al. (2017). 

Leertaak- 

gerelateerde 

factoren 

Leeractiviteiten  

 

 

Wat versta je onder het leren op de werkplek van 

docenten? 

Zou je een voorbeeld kunnen noemen van leren op de 

werkplek? 

Schugurensky (2000), 

Kwakman (2003), 

Thurlings et al. (2015), 

Kyndt et al. (2016). 

 Leeropbrengst Wat denk je ervan [van deze situatie] te leren? Baert et al. (2006), Kyndt 

& Baert (2013). 

Organisato-

rische 

factoren 

Opvattingen over de 

context 

Zou je je gesteund voelen in deze situatie? Waarom 

wel/niet? 

Welke ondersteuning zou je erbij willen hebben? 

Welke tijd/ruimte/middelen/mensen? 

Boud & Middleton 

(2003), Eraut (2004), 

Hodkinson & Hodkinson 

(2004), Stoll et al. (2006), 

Jurasaite-Harbison & Rex 

(2010), Shanks et al. 

(2012), Jansen in de Wal 

et al. (2014), Kyndt et al. 

(2016). 

Ook de interviewleidraad is getest in een iteratief proces door het docentenpanel om vast te 

stellen of de vragen de gewenste antwoorden opleverden. Hiervoor heeft het docentenpanel aan de 

hand van de vragenlijst op de vignetten gereageerd, zodat de vragen op bijna alle vignetten betrekking 

hadden. De terugkoppeling van de reacties van het docentenpanel is verwerkt. Op grond van deze 

feedback is vraag 3.1 aangepast. Vraag 3.3 en vraag 3.4 bleken niet goed aan te sluiten bij de vignetten 

3 en 4 en zorgden voor verwarring; daarom worden deze twee vragen niet gesteld bij vignet 3 en 4.  
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Tenslotte is de volgorde van de vragen veranderd, omdat de docenten uit het docentenpanel een 

eerste reactie gaven op de herkenbaarheid van het vignet, waardoor het handiger bleek de vraag naar 

de herkenbaarheid als eerste te stellen. Vervolgens is de ideale hoeveelheid vignetten getest, omdat er 

genoeg gelegenheid moet zijn om in het interview door te kunnen vragen. Een gemiddelde van vier 

vignetten bleek hierbij ideaal; dit leverde een interviewtijd van een half uur tot maximaal een uur op. 

Omdat er vier vignetten worden voorgelegd, zijn de vignetten gerandomiseerd toegewezen aan de 

participanten, waardoor elk vignet 9 keer aan bod komt (zie tabel 5).  

 

Tabel 5 

Overzicht participanten en gerandomiseerde vignetten per school 

Participanten 

Westwaard  

College 

Vignetten Participanten  

Oostduin  

College 

Vignetten Participanten 

Zuiderland 

College 

Vignetten 

Anne 2 1 7 8 Gwen 2 6 1 8 Max 3 7 1 5 

Bram 5 3 8 6 Hanneke 1 5 7 3 Nadine 4 5 3 7 

Claire 4 6 1 7 Ivo 4 2 5 8 Olivia 6 7 3 8 

Daan 4 1 7 8 Jens 6 3 4 7 Paul 2 5 4 6 

Erik 4 2 3 5 Kim 7 1 8 6 Quinten 8 2 6 1 

Francien 2 6 3 5 Lars 3 5 2 4 Rosan 1 8 2 4 

2.4 Procedure  

De onderzoeksopzet is voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek voorgelegd aan en getoetst 

door de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) aan de wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Na goedkeuring van het cETO, is telefonisch contact gezocht met 

schoolleiders van drie scholengemeenschappen in de provincie Zuid-Holland om te vragen of 

docenten benaderd mogen worden om mee te doen aan het onderzoek. Hierbij is aangegeven, aan 

welke voorwaarden de participanten moeten voldoen (minimale werktijdfactor van 0,6 FTE, minimaal 

drie jaar onderwijservaring) en daarnaast is uitgelegd, wat het onderzoek van hen vergt: een interview 

van een half uur tot maximaal een uur aan de hand van vier vignetten. Zestien participanten hebben 

zich aangemeld via de mail, twee participanten van het Oostduin College zijn aangedragen door een 

andere participant van diezelfde school. De interviews zijn afgenomen in januari 2019 op de scholen 

van de participanten zelf; twee interviews zijn in december 2018 en januari 2019 in de kerstvakantie 

bij de docenten thuis afgenomen. De interviews zijn opgenomen op zowel voicerecorder als op de 

telefoon, zodat deze getranscribeerd en bewaard konden worden.  

Voorafgaand aan het onderzoek hebben de vertegenwoordigers van de drie scholen schriftelijk 

toestemming verleend; de participanten is gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen voor de 

opname van het gesprek, het uitschrijven ervan en het gebruik van de geanonimiseerde gegevens voor 

dit specifieke onderzoek. Daarnaast is toestemming gevraagd voor het bewaren van de audio-opnames 
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in een beveiligde omgeving van de Open Universiteit. Verder is de gemiddelde tijdsduur van het 

interview aangegeven en na afloop heeft elke participant een boekenbon ontvangen. Met sommige 

participanten is na afloop van het interview dieper ingegaan op de theoretische achtergrond van het 

onderzoek.  

2.5 Data-analyse  

De opgenomen interviews zijn direct na afname van het interview inhoudelijk getranscribeerd. Voor 

het maken van de transcripties is gebruik gemaakt van de programma’s Word en Excel, voor codering 

is gebruik gemaakt van het programma QualiCoder (Versie 0.5 Beta), een programma dat geschikt is 

voor kwalitatieve analyse. Voor de descriptieve statistiek is gebruik gemaakt van SPSS (versie 22).  

De analyse verliep in vier fases. In de eerste fase van de analyse zijn de interviews deductief 

geanalyseerd aan de hand van de codes uit het theoretisch kader (Fereday & Muir-Cochrane, 2006). 

De transcripten zijn in betekenisvolle eenheden, Units of Meaning (UM) verdeeld, waarbij elke UM 

een concept weergeeft (Graneheim & Lundman, 2004). De codes leeftijd, werkervaring, achtergrond, 

de omschrijving van de eigen persoonlijkheid en de eigen definitie van werkplekleren zijn 

geanalyseerd om de algemene gegevens van de participanten in kaart te brengen.  

Hierna volgde de tweede fase van inductief coderen van de data die verkregen zijn uit de 

voorgelegde vignetten, waarbij deze data gelezen, beluisterd en samengevat zijn en waarbij er 

aantekeningen zijn gemaakt bij de opvallende uitspraken (Fereday & Muir-Cochrane, 2006; Van Staa 

& Evers, 2010). Er is axiaal gecodeerd om het centrale fenomeen te verkennen en de categorieën die 

hierop van invloed zijn in kaart te brengen; hierdoor worden de relaties tussen de categorieën 

inzichtelijk gemaakt (Creswell, 2012).  

In de derde fase is er selectief gecodeerd. De relevante codes die de hoofdcategorieën verbinden, 

zijn geïdentificeerd, waarna de theorie ontwikkeld is (Creswell, 2012). De kenmerken van de context 

worden besproken aan de hand van de door Flanagan (1954) geïntroduceerde critical incident 

technique: 

 ‘a procedure for gathering certain important facts concerning behavior in defined situations.’ 

(Flanagan, 1954, p. 335) 

Deze critical incidents zijn illustratief voor de gevonden codes en geven het perspectief van de 

docenten weer; aan de hand van deze critical incidents worden de gevonden thema’s gepresenteerd en 

de gevonden verbanden beschreven (FitzGerald, Seale, Kerins & McElvaney, 2008; Mertova & 

Webster, 2009). 

Vervolgens is in de vierde fase de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend. Hiervoor is het 

eerste transcript door twee beoordelaars gezamenlijk gecodeerd op de codes self-efficacy, 

leeropbrengst, definitie werkplekleren en ondersteuning. Deze fase resulteerde in overeenstemming in 

de wijze van toekennen van codes en de afbakening van de begrippen. Vervolgens heeft de tweede 
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beoordelaar individueel drie andere transcripten gecodeerd, waarna Cohen’s Kappa berekend is (zie 

tabel 6). Cohen’s Kappa wordt gebruikt voor het vaststellen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

en geeft de mate van overeenstemming tussen beide beoordelaars in de toegekende codes weer 

(Cohen, 1960; Creswell, 2012; Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Bij de berekening van Cohen’s 

Kappa zijn alle subcodes meegenomen die onder de in tabel 6 opgenomen overkoepelende codes 

vallen. Na drie gecodeerde transcripten is de gemiddelde Cohen’s Kappa .83, wat als betrouwbaar kan 

worden beschouwd (Landis & Koch, 1977).  

 

Tabel 6 

Interbeoorderlaarsbetrouwbaarheid voor de codes Self-Efficacy, Leeropbrengst, Definitie 

werkplekleren en Ondersteuning 

Code N* Cohen’s kappa 

Self-efficacy (gem.) 23 .75 

Bekwaamheid 18 .89 

Herkenbaarheid 22 .64 

Zeker  24 .75 

Stappen ondernemen 26 .85 

Benieuwd naar eigen kunnen 18 .77 

Volhouden/afmaken 26 .61 

Leeropbrengst 30 .73 

Definitie werkplekleren 24 1.0 

Ondersteuning (gem.) 23 .83 

Voel je je gesteund? 26 .85 

Soort steun 20 .80 

Gemiddeld 25 .83 

*N= het aantal gecodeerde UM’s uit transcriptie 3, 9 en 15  

 

3 Resultaten 

In de volgende paragrafen worden de resultaten beschreven. Allereerst worden de codes beschreven 

die met de achtergrond en self-efficacy te maken hebben. Vervolgens worden de codes besproken die 

samenhangen met de organisatorische factoren. Voor de term ‘participant’ wordt in de beschrijving 

van de resultaten de term ‘docent’ gebruikt. Met het woord ‘collega’ worden in de tekst door de 

docenten de collega-docenten bedoeld.  

 

3.1 Achtergrond 

Allereerst zijn de codes leeftijd, werkervaring en achtergrond van de docenten in kaart gebracht (zie 

tabel 6). Vervolgens is de omschrijving die docenten geven van de eigen persoonlijkheid en hun 

definitie van werkplekleren geanalyseerd.  
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 De achttien geïnterviewde docenten zijn langer dan drie jaar in het onderwijs werkzaam en ze 

hebben allemaal een betrekkingsomvang van minimaal 0.6 FTE. Alleen de mannelijke docenten in dit 

onderzoek hebben een fulltime betrekking. Alle geïnterviewde docenten hebben taken naast het 

lesgeven: zo zijn er dertien docenten die ook mentor zijn. Vijf docenten zijn daarnaast ook voorzitter 

van een domein of sectie, één docent is voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR). 

De docenten omschrijven zichzelf in relatie tot hun werk in termen als ‘benaderbaar’ en 

‘betrokken’ en ‘goed georganiseerd,’ ‘punctueel’ en ‘goed voorbereid.’ Een aantal typeert zichzelf als 

‘streng’ en ‘direct’ en zowel ‘rustig en ontspannen’ als ‘energiek.’  

Tot slot is docenten in het eerste deel van het interview gevraagd welke omschrijving zij zelf 

geven van het begrip ‘werkplekleren’ (zie tabel 7).  

 

Tabel 7 

Invulling begrip werkplekleren door docenten 

Werkplekleren Total aantal UM’s* Aantal participanten ** 

Leren van interactie met collega’s  15 10 

Nieuwe dingen toepassen in de les 11 7 

Scholing/studiedag 8 8 

Leren door ervaring 7 6 

Reflecteren op de les 6 4 

Lesbezoek  5 5 

Intervisie  3 3 

Bronnen/ literatuur raadplegen 3 3 

*In totaal zijn er 58 UM’s gecodeerd **Aantal participanten dat de vraag beantwoord heeft, is 18 

 

Docenten verstaan hieronder alle activiteiten die zij ondernemen waarvan zij zeggen te leren, zoals de 

activiteiten die zij alleen of samen met collega’s uitvoeren en die gerelateerd zijn aan de lespraktijk. 

Deze activiteiten zijn leren van interactie, het volgen van nascholing en studiedagen, het gebruik van 

bronnen, het uitproberen van nieuwe technologieën of ideeën in de les, het reflecteren op de les en het 

aanpassen en verbeteren ervan.  

‘Ik vind eigenlijk als jij het klaslokaal uitloopt... na een uur lesgeven moet jij al hebben 

gereflecteerd aan jezelf wat wel of niet goed gaat.’ (Francien van den Heuvel, Westwaard 

College, 14 januari 2019).  

 

3.2 Self-efficacy 

Na de vragen die betrekking hebben op de achtergrond van de docenten, zijn in de volgende fase van 

het interview de vignetten aan de docenten voorgelegd. Deze vignetten schetsen een hypothetische 

situatie; de docenten hebben op de vignetten gereageerd door hypothetisch te beschrijven wat ze 

denken te zullen gaan doen en leren en hoe ze hun eigen bekwaamheid in dergelijke situaties zouden 

inschatten.  
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De code self-efficacy bestaat uit de codes: herkenbaarheid van de vignetten (zie bijlage D), de 

ingeschatte bekwaamheid in de situatie, hoe zeker een docent ervan zou zijn dat hij/zij met de situatie 

kan omgaan en deze kan afmaken, of hij/zij nieuwsgierig is of het hem/haar lukt de taak af te maken 

en welke stappen (leeractiviteiten) hij/zij gaat ondernemen (zie bijlage E). In het algemeen laten de 

docenten een hoge mate van self-efficacy zien. Wanneer de docenten gevraagd wordt of ze 

nieuwsgierig zijn of ze met de in het vignet beschreven situatie om kunnen gaan, dan gaan de docenten 

in meer dan de helft van de gevallen ervan uit, dat ze bekwaam genoeg zijn om met de situatie om te 

gaan en de taak af te maken. Vooral docenten met een lange onderwijservaring geven aan zich 

bekwaam te voelen.  

‘Toen ik net begon, had ik hier heel veel moeite mee en op een gegeven moment merk je toch 

dat, naarmate je wat meer ervaring krijgt, je ook een beetje weet hoe je het beter kan 

aanpakken en hoe je collega’s kan aanspreken. Dus dat groeit met de ervaring’ (Gwen 

Boshuis, Oostduin College, 8 januari 2019). 

Een aantal docenten voelt zich ten dele bekwaam en wijt dit aan een gebrek aan ervaring, expertise of 

ondersteuning.  

‘Ik heb enige kennis en enige ervaring. Maar ik ben niet de specialist op dit gebied, zeg maar.’ 

(Max van der Plas, Zuiderland College, 27 december 2018). 

Vervolgens hebben docenten beschreven welke stappen ze denken te zullen gaan ondernemen in de 

in het vignet geschetste situatie. De stappen die docenten zeggen te ondernemen, zijn enerzijds 

leeractiviteiten zoals het experimenteren, het geven en krijgen van feedback en het raadplegen van 

bronnen. Bij het experimenteren noemen docenten ook vaak het ontwikkelen van materialen voor de 

les, dat in de helft van de gevallen samen genoemd werd met experimenteren in de les.  

‘Wij ook bezig met leren van elkaars experimenten en het uitproberen van nieuwe dingen. Het 

is eigenlijk de bedoeling om continu jezelf te verbeteren en om continu je eigen onderwijs 

onder de loep te houden en ook te kijken van: wat ik doe, werkt dat? Of werkt het juist niet?’ 

(Hanneke van der Horst, Oostduin College, 15 januari 2019). 

Tot slot hebben de docenten aangegeven wat ze denken te leren van de stappen die ze zouden 

zetten naar aanleiding van de in het vignet beschreven situatie (zie tabel 8). De leeropbrengst wordt 

omschreven als nieuw verworven kennis, vaardigheden en inzichten die samenhangen met 

experimenteren in de les, het raadplegen van bronnen of het reflecteren op de les.  

‘Je krijgt andere ideeën. Dat kan zijn dat ik een bepaald idee heb, dat iets op een bepaalde 

manier moet en als je dan in overleg gaat met collega’s, dat ik dan bijdraai. Dat ik denk van: 

ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet zo belangrijk. Nieuwe ideeën, nieuwe inzichten en ik vind 

het altijd prettig om met een aantal collega’s te ontwikkelen.’ (Gwen Boshuis, Oostduin 

College, 8 januari 2019). 
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Ook valt op, dat niet alle activiteiten die docenten noemen te categoriseren zijn als leeractiviteiten: 

docenten zeggen stappen te ondernemen voor het ‘regelen van facilitering’ voorafgaand aan het 

uitvoeren van een taak.  

  ‘Ik zou dan wel een gesprek aangaan met mijn direct leidinggevende, omdat ik dit niet 

realistisch vind qua tijd. Als ik denk: ik moet echt een nieuwe leerlijn ontwikkelen, daar gaat 

veel tijd en voorbereiding in zitten en ik heb het contact met de collega’s daarbij ook nodig.’ 

(Olivia van der Zande, Zuiderland College, 22 januari 2019). 

 

Tabel 8 

Verwachte leeropbrengst (hypothetisch) volgens docenten 
Verwachte leeropbrengst Total aantal UM’s* Aantal participanten ** 

Verwerven nieuwe kennis, vaardigheden, inzichten  46 15 

Experimenteren in de les 8 6 

Ontwikkelen door gebruik bronnen 7 4 

Niets leren 6 6 

Reflecteren 5 2 

*In totaal zijn er 72 UM’s gecodeerd **Aantal participanten dat de vraag beantwoord heeft, is 18 

 

3.3 Ondersteuning 

Docenten geven aan dat zij tijd en gelegenheid nodig hebben om taken samen met de collega’s uit te 

voeren; iets waarin door de schoolleiding niet altijd in wordt voorzien. Daarnaast wordt praktische 

ondersteuning gewenst om beter in te kunnen spelen op het omgaan met zorgleerlingen. In de 

volgende paragrafen wordt beschreven welke ondersteuning docenten aangeven nodig te hebben. 

3.3.1 Situationele tijd en structurele tijd 

Docenten geven aan facilitering van tijd nodig te hebben voor het uitvoeren van taken. Om het begrip 

‘tijd’ nader te duiden, is het belangrijk om te weten hoe de werkzaamheden van docenten in de 

normjaartaak worden weergegeven. Een normjaartaak is een persoonlijk plan van inzet dat elke docent 

aan het begin van het schooljaar krijgt met daarin alle werkzaamheden met de bijbehorende tijd. Een 

fulltime docent in het voortgezet onderwijs heeft op school een normbetrekking van 1659 uur, 

waarvan de lessen maximaal 750 klokuren per schooljaar uit maken. In de normjaartaak is een 

onderscheid gemaakt in lessen (inclusief voorbereiding en nawerk), deskundigheidsbevordering (83 

uren binnen het persoonlijk budget, 83 uur nader door de school in te vullen) en verder de overige en 

algemene schooltaken (Algemene Onderwijsbond, 2017). Voor lesgebonden taken, zoals de voor de 

ontwikkeling van lesmaterialen, speelt facilitering van tijd voor docenten geen rol: 

‘Het is niet iets van wat bij mij leeft van ‘geef me er nou tijd voor.’ (Jens Dijkstra, Oostduin 

College, 8 januari 2019).  
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Echter, docenten geven aan dat zij er niet zeker van zijn dat ze lukt om een taak af te maken of vol te 

houden als er geen tijd in de normjaartaak opgenomen wordt of gelegenheid voor de uitvoering 

gefaciliteerd wordt.  

‘Ze [=de leidinggevenden] willen heel graag iets van mij, maar ze bieden me geen 

mogelijkheid om succesvol te zijn.’ (Daan de Vaart, Westwaard College, 4 januari 2019). 

Uit de data blijkt, dat docenten twee soorten tijd beschrijven: de gelegenheid om collega’s te treffen 

voor collegiaal overleg en de tijd om de taken uit te voeren. Hiervoor worden in de volgende 

paragrafen de begrippen situationele tijd en structurele tijd geïntroduceerd. 

 

a. Situationele tijd 

Docenten geven aan dat ze graag ondersteuning willen van de schoolorganisatie in het vinden van een 

gezamenlijk overlegmoment: het is door lesroosters erg lastig is om zelf een moment te vinden waarop 

ze met de collega’s kunt afspreken, want  

‘dat rooster is al belast is met al die dingen die leerlingen moeten.’ (Quinten van der Poel, 

Zuiderland College, 15 januari 2019).  

Met het begrip situationele tijd wordt in dit onderzoek tijd bedoeld als ‘gelegenheid’ die de school 

biedt aan docenten bij elkaar te komen door deze tijd in het lesrooster te faciliteren, zodat  

‘het rooster faciliteert dat jij aan het project kan werken.’ (Daan de Vaart, Westwaard 

College, 4 januari 2019). 

Als docenten een gezamenlijk moment willen gebruiken voor het ontwikkelen van onderwijs met hun 

collega’s, dan geven zij aan, dat dit moment idealiter op een ‘prominent’ moment op de dag geplaatst 

wordt.  

‘Dit kan je niet altijd maar donderdag een achtste uur doen. Want dat gaat natuurlijk 

regelmatig zo: je krijgt een ontwikkeluur en dat wordt dan ergens aan het eind van de dag, als 

verder iedereen weg is, gepland. Dan is het maar de vraag of dat inderdaad uitkomt op het 

moment dat je zeven uur les hebt gegeven en dan moet je nog even gaan zitten ontwikkelen. En 

ja, daar ben ik gewoon niet zo van gecharmeerd. Het is altijd het ondergeschoven kindje. Het 

staat nooit voorop, terwijl er wel altijd mee geschermd wordt: we gaan dit doen! En als het 

puntje bij paaltje komt, dan gaan de lessen altijd voor. En dat is logisch, want dat is onze core 

business, maar er is ook geen visie op: hoe gaan we dat nou veranderen?’ (Kim van den Burg, 

Oostduin College, 22 januari 2019). 

 

b. Structurele tijd 

Een tweede vorm van ondersteuning die docenten graag zouden willen, is het krijgen van tijd voor de 

uitvoering van een taak die nog niet opgenomen is in de normjaartaak. Docenten geven aan, dat als zij 
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een taak aanvaarden, dat er dan niet per definitie uren beschikbaar worden gesteld om deze taken uit te 

voeren. 

‘Een aantal mensen moet de input uitwerken. Dat gaat dan eigenlijk ten koste van je vrije tijd, 

want dat wordt niet gefaciliteerd en daar zou eigenlijk iets tegenover moeten staan. Het moet 

in je PIP [=normjaartaak] komen of wat dan ook. Dus als me gevraagd wordt: ‘Wil je iets 

extra’s doen?’ dan zeg ik: ja, maar ik doe nu dit allemaal, wat valt er dan voor weg? Wat 

staat er tegenover? Maar dat gebeurt dus niet.’ (Bram van Duijn, Westwaard College, 9 

januari 2019). 

Docenten zouden in dit geval ‘structurele tijd’ willen: hiermee wordt in dit onderzoek tijd bedoeld die 

nodig is voor de taakuitvoering en die wordt opgenomen in de normjaartaak van de docent; dit 

betekent dat dit tijd is waarin een docent werk verricht waarvoor hij/zij betaald wordt. 

3.3.2 Verbondenheid  

Uit de data komt naar voren, dat docenten zich op sociaal-emotioneel gebied gesteund voelen door 

collega’s met wie zij zich verbonden voelen. Dit gevoel van verbondenheid is van positieve invloed op 

het gevoel van self-efficacy en op de uitvoering van de werkzaamheden, omdat de docent vertrouwt op 

zijn/haar collega’s voor de uitvoering van een taak. Docenten geven aan, dat ze nieuwe inzichten en 

nieuwe ideeën opdoen en dat het fijn is om te sparren met collega’s. Op de vraag of het lukt de in het 

vignet beschreven taak uit te voeren, zegt Quinten van der Poel (Zuiderland College): 

‘Dat het me meestal wel lukt komt niet alleen door mezelf, maar ook door de mensen met wie 

ik in een groepje zit.’ (Quinten van der Poel, Zuiderland College, 15 januari 2019).  

Niet in alle gevallen leidt de door docenten ervaren sociaal-emotionele steun tot een gevoel van 

bekwaamheid. In een situatie zoals in vignet vijf, waarin een docent een mentorklas heeft met 28 

leerlingen van wie zes met een zorgvraag, twijfelen docenten aan de eigen bekwaamheid.  

‘Het ontbreekt mij aan tijd, kennis, middelen, om het echt goed aan te pakken.’ (Max van der 

Plas, Zuiderland College, 27 december 2018). 

Zo beschrijft Hanneke van der Horst een situatie die zij vorig jaar zelf meemaakte met een 3-mavoklas 

met veel zorgleerlingen. Aan het begin van het schooljaar voelde zij zich wèl bekwaam genoeg om 

met een dergelijke, complexe klas om te gaan, maar ondanks alle ondersteuning en samenwerking 

blijkt deze klas te moeilijk om te hanteren. Ze voelt zich echter wel gesteund door de teamleider en de 

collega’s die aan dezelfde klas lesgeven. 

‘Ja, dat is het gekke…ik achtte mezelf daarvoor heel bekwaam om dat te doen, maar ik moet 

eerlijk zeggen dat ik me zelden zo incompetent heb gevoeld als toen, want dat kon ik gewoon 

niet handelen, maar dat kon niemand ook handelen. En dan heb je zoiets van: als ik met al 

m’n jaren ervaring dit niet kan handelen. Ik vond het vooral ook heel vervelend voor de 
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gewone leerlingen die in die groep zaten. Ik heb me wel gesteund gevoeld, maar dat hielp niet 

aan het feit dat je toch elke keer die groep in moet. Wij hebben een orthopedagoog in dienst, 

die zat erop, we zaten er met alle docenten op, we probeerden één lijn, één strak plan te 

trekken. Ja, je kunt je wel bijscholen hiervoor, dat hebben we ook gedaan, je kunt je wel 

proberen te ontwikkelen hierin, maar het blijft het feit dat je gewoon maar vijftig minuten hebt 

en je hebt gewoon achtentwintig leerlingen van wie er zoveel extra zorg nodig hebben.’ 

(Hanneke van der Horst, Oostduin College, 15 januari 2019). 

Andere docenten geven ook aan, dat zij in een dergelijke situatie collegiale steun ervaren en onderling 

overleg voeren, maar daarnaast willen ze praktische ondersteuning in de klas, waarin niet wordt 

voorzien. Francien van den Heuvel schetst een situatie waarin ze een examenprogramma moet 

behandelen in een klas met leerlingen die veel zorg vragen. 

‘Ik word gesteund. Mijn teamleider, die weet echt wel van, als het Francien het te hoog zit, dan 

zit het dus echt te hoog. Als ik er een uitstuur of er is wat, dan vangt hij het op. In zo’n klas had 

ik liever meer uren of dat kinderen een uur minder krijgen, maar dat de klassen kleiner zijn. Dat 

je echt één op één aandacht kan geven of in kleine groepjes. Ik denk dan dat het leerrendement 

veel groter is. Ik ben wel voor passend onderwijs en natuurlijk weet ik wat autisme is en 

natuurlijk heb ik handvatten gekregen hoe ik ermee moet omgaan, maar ik moet achtentwintig 

leerlingen bedienen met examenstof. Dus het is allemaal weer mooi bedacht, maar ik vind de 

praktijk toch wel soms heel anders.’ (Francien van den Heuvel, Westwaard College, 14 januari 

2019). 

3.3.3 Gewenste ondersteuning 

Docenten geven aan zich gesteund te voelen door hun collega’s, maar in de helft van de situaties 

voelen docenten zich juist niet of gedeeltelijk gesteund door de schoolorganisatie (zie tabel 9). De 

collega’s met wie docenten zich verbonden voelen, helpen de docent om op sociaal-emotioneel vlak 

met situaties in de klas om te gaan. Gebrek aan praktische ondersteuning, zoals de voorziening van tijd 

en ruimte in een volle klas waarin veel leerlingen met een zorgvraag zitten, ervaren docenten als een 

struikelblok.  

In het algemeen geven docenten aan dat zij vooral situationele of structurele tijd voor het uitvoeren 

van taken missen. Als een docent door de schoolorganisatie niet gefaciliteerd wordt in situationele tijd 

of structurele tijd om een taak uit te voeren, dan kunnen er spanningsvelden ontstaan. In de volgende 

paragraaf worden deze spanningsvelden beschreven. 
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Tabel 9 

Ervaren en gewenste ondersteuning 

Code Wordt er steun ervaren? Totaal aantal UM’s* Aantal participanten** 

Ja, argument 41 17 

Sociaal-emotionele steun 18 14 

Praktische steun bij uitvoering/ontwikkeling 13 9 

Door situationele tijd 4 4 

Door structurele tijd 2 2 

Geen argument genoemd 4 4 

Nee, argument 29 16 

Geen structurele tijd beschikbaar 9 8 

Geen situationele tijd beschikbaar 6 4 

Geen praktische ondersteuning 4 4 

Geen tijd beschikbaar (situationeel en/of structureel) 4 3 

Geen sociaal-emotionele ondersteuning 2 2 

Geen argument genoemd 4 4 

Deels/twijfel, argument 10 6 

Sociaal-emotionele ondersteuning 5 5 

Beschikbare tijd (situationeel en/of structureel) 3 3 

Praktische ondersteuning 1 1 

Geen argument genoemd 1 1 

Code Gewenste ondersteuning 111 18 

Situationele tijd 36 17 

Structurele tijd 32 17 

Praktische ondersteuning 22 14 

Sociaal emotionele ondersteuning 21 12 

Geen ondersteuning nodig, in voorzien 7 4 

*In totaal zijn er 191 UM’s gecodeerd **Aantal participanten dat de vraag beantwoord heeft, is 18 

 

3.3.4 Spanningsvelden  

In deze paragraaf komen de spanningsvelden in de schoolorganisatie aan bod. Deze spanningsvelden 

tussen docenten en organisatie hangen samen met de situationele en structurele tijd. Er lijkt een cultuur 

op school te heersen waarin er onuitgesproken verwachtingen zijn ten aanzien van docenten, waardoor 

een aantal spanningsvelden ontstaat. 

 

Spanningsveld 1: Intrinsiek gemotiveerde docenten en gebrek aan structurele tijd. 

Allereerst is er een spanningsveld tussen hetgeen de schoolorganisatie wil bereiken in het ontwikkelen 

van de school en de tijd die de schoolorganisatie daarvoor beschikbaar stelt. Wanneer een docent 

interesse heeft in een bepaalde cursus, dan wil dat niet zeggen, dat school tijd beschikbaar stelt om 

deze taak uit te voeren.  
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‘Er wordt een beetje vanuit gegaan van: ja, iemand heeft een vinger opgestoken en die wil 

daar wat meer van weten of daarin tijd investeren, maar dat wordt niet verrekend ergens. En 

dat vind ik eigenlijk een beetje frustrerend en dan is het eigenlijk afhankelijk van goodwill en 

van vrijwillige inzet van gemotiveerde docenten en dat moet het eigenlijk niet zijn. Ik denk dat 

het niet specifiek voor onze school geldt, maar dat het een onderwijsprobleem is dat veel taken 

niet de vergoeding krijgen in tijd die daar eigenlijk bij hoort.’ (Bram van Duijn, Westwaard 

College, 9 januari 2019). 

In het bovenstaande fragment wordt geïllustreerd hoe de schoolleiding uitgaat van de interesse en de 

‘vrijwillige’ inzet van de docenten, terwijl het vooraf onduidelijk is hoeveel tijdsinvestering de cursus 

van docenten vergt. Vervolgens vertelt Bram hoe hij moet lobbyen om die tijd in zijn normjaartaak 

vergoed te krijgen, zeker als hij erachter komt dat er met het volgen van de cursus ook een aantal extra 

bijeenkomsten gepaard gaat:  

‘Bij de cursus werd niet verteld hoeveel bijeenkomsten het waren of hoeveel tijd het kostte. 

Acht bijeenkomsten en acht bijeenkomsten waarvan twee bijeenkomsten ’s avonds met de 

ouders en acht keer met de leerlinggroep. Toen zeiden we: ‘Ho, wat staat daar tegenover?’ Er 

zijn een paar docenten afgehaakt die op een gegeven ogenblik zien, dat het zo’n berg werk is, 

die zoveel inzet vereist. Ja, en uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen dat er toch… 

niet elke les, niet elk uur, maar dat er een redelijke hoeveelheid taakuren tegenover gesteld 

werd. Maar ik vond dit ook interessant en, moet ik zeggen, ook nuttig. Maar zo werkt het 

normaliter.’ (Bram van Duijn, Westwaard College, 9 januari 2019). 

Interesse en inzet van de docent kunnen ertoe leiden, dat docenten onbetaald werk verrichten, 

omdat er een ongeschreven norm lijkt te zijn in de schoolorganisatie, dat interesse voldoende 

motivatie en beloning voor een docent is om een taak uit te voeren. Bram geeft aan, dat hij er 

genoegen mee neemt dat niet alle tijd vergoed wordt, omdat hij de cursus ‘interessant en nuttig’ vindt. 

Deze ongeschreven regel lijkt dus ook bij docenten te leven. Zo zegt Quinten van der Poel:  

‘Ik hoef niet overal uren voor, want sommige dingen zijn wel interessant of leuk, dus.’ 

(Quinten van der Poel, Zuiderland College, 15 januari 2019). 

Er lijkt dus bij zowel de organisatie als de docent een ongeschreven norm te zijn, dat wanneer een taak 

leuk of interessant is, uren voor de uitvoering geen vereiste zijn. Echter, docenten zien niet altijd hoe 

zij deze extra taken moeten uitvoeren zonder tijd ervoor te hebben gekregen. 

‘Nee. je vraagt best wel veel van iemand zonder dat er ook maar iets tegenover staat.’ (Kim 

van den Burg, Oostduin College, 22 januari 2019). 
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Spanningsveld 2: Geen situationele tijd door tegengestelde lesroosters. 

Omdat scholen werken met lesroosters, is het voor docenten niet gemakkelijk om een moment te 

vinden voor gezamenlijk overleg. Lesroosters sluiten niet goed aan en docenten werken niet altijd op 

dezelfde dagen. Docenten spreken de wens uit, dat zij ondersteuning willen in de vorm van facilitering 

van situationele tijd in het lesrooster.  

‘Dat het dus niet in een pauze hoeft of niet in je eigen tijd hoeft. Dan merk je ook dat het 

gewaardeerd wordt door de organisatie waar je werkt als daar dus echt tijd voor ingeruimd 

kan worden.’ (Max van der Plas, Zuiderland College, 27 december 2018). 

In onderstaand fragment wil docent Quinten van der Poel een lesprogramma ontwikkelen samen met 

ICT-gerichte collega’s; hij wil een moment laten inroosteren voor overleg. De schoolleiding vindt dat 

hij dat zelf moet regelen: 

‘Ik vind gewoon niet tof dat je helemaal zelf moet uitzoeken wanneer je die mensen ooit bij 

elkaar kan krijgen. Dus ik zou graag willen dat ze [=de leidinggevenden] dan zeggen: we 

roosteren jou en die drie mensen elke maandagochtend de eerste twee uur uit. Ja zoiets. Ik heb 

vaak gevraagd: ‘Mag ik aan het begin van een toetsweek een of twee dagen uitgeroosterd 

worden, zodat ik met andere digitaliseringsmensen kan gaan zitten werken en als we een 

probleem hebben, dat we het aan elkaar kunnen vragen?’ En dan krijg je altijd teruggespeeld: 

‘Nou, dat moet je zelf maar zien te regelen.’ En daar komt dus daadwerkelijk niks van. Ik ben 

wel eens geneigd om ’s avonds af te spreken met mensen, maar daar heb ik toch van gezegd: 

dat gaan we never nooit doen. Maar ja, het is meer een strijd om tijd dan een strijd om geld. 

Zo zie ik het.’ (Quinten van der Poel, Zuiderland College, 15 januari 2019). 

Zelfs als school tijd faciliteert in de normjaartaak, dan kan het voor docenten lastig zijn om een 

gezamenlijk overlegmoment te vinden. Hiervoor is de facilitering van situationele tijd gewenst, zodat 

er ruimte in het rooster gereserveerd wordt voor docenten om elkaar te treffen.  

 

Spanningsveld 3: De ‘strijd om tijd’ bij het regelen van facilitering van tijd. 

Een schoolorganisatie is niet altijd transparant over de uren die er beschikbaar zijn voor het uitvoeren 

van een taak. Docenten moeten dan eerst de facilitering van structurele of situationele tijd regelen om 

bepaalde leeractiviteiten te kunnen ondernemen. De moeite die docenten moeten doen om structurele 

of situationele tijd gefaciliteerd te krijgen wordt door Quinten van der Poel ‘strijd om tijd’ genoemd.  

‘Wat altijd ook speelt is: ‘Maar die heeft daar uren voor gekregen en anderen weer niet.’ Dus 

ik ben nu gammacoördinator en ik ga naar die bijeenkomsten. Maar ik heb al gehoord dat de 

bètacoördinator daar al jaren uren voor heeft. Nou, niemand is nog ooit voor uren bij mij 

geweest, dus ik ben eigenlijk al van plan om eens bij een directeur te gaan vragen van: ‘Hallo, 

ik ga daar wel mee bezig en ik doe daar al dingen voor, maar zijn er ook uren voor?’ Maar ik 
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vind het een heel schlemielig en irritant gedoe om uren eigenlijk. En ik zou willen dat 

leidinggevenden daar eerlijk en open en transparant mee omgingen en dat er gewoon een 

groot bord in de personeelskamer hangt waar precies op staat wie voor welke dingen allemaal 

uren krijgt. Dat zou ik gewoon relaxter vinden.’ (Quinten van der Poel, Zuiderland College, 

15 januari 2019). 

Een gebrek aan transparantie wordt niet alleen ervaren in de toekenning van uren, maar ook in de 

voortzetting van de toekenning ervan. Als de schoolleiding wel tijd in de normjaartaak van de docent 

opneemt om bepaalde taken uit te voeren, dan kunnen deze gefaciliteerde taken het schooljaar daarna 

opeens uit de normjaartaak of het rooster verdwenen zijn. Dit illustreert het onderstaande fragment.  

‘Het begeleiden van leerlingen is de mentortaak. Eigenlijk wilden we die begeleiding anders 

invullen. Nou, dat kwam het eerste jaar toevallig heel goed uit in de verdeling van de uren, 

dus waren ze [=de leidinggevenden] heel enthousiast en vervolgens, afgelopen jaar, was het 

zo weer weg. En toen hadden wij zoiets van…ho even! Maar dit werkt, althans, afgelopen 

jaar. We willen het project verder perfectioneren en dan moet daar ook gewoon tijd voor zijn. 

En het voordeel is dat drie klassen hetzelfde programma hebben, dus daarvoor heb je niet per 

se extra voorbereidingstijd nodig om dat curriculum op te zetten, maar het moet wel natuurlijk 

in je rooster gezet worden. Dus het was een heel gesoebat om dat uiteindelijk voor elkaar te 

krijgen. Daar hebben we ons met het hele team, dus met elf man, hard voor moeten maken om 

dat voor elkaar te krijgen.’ (Kim van den Burg, Oostduin College, 22 januari 2019). 

Als structurele tijd in een volgend schooljaar niet meer gefaciliteerd wordt, dan leidt dit tot 

discontinuering van bepaalde onderwijskundige ontwikkelingen. Dit zorgt voor een weinig stabiele 

manier van professionaliseren, waarbij het voor docenten voelt alsof hun investering verspilde moeite 

is.  

‘Ik ben het eigenlijk allemaal zat. Al die hele, tijdelijke dingen die in de lucht gegooid worden 

en na tijdje weer uit de lucht gehaald worden, want de energie van ontwikkelaar en docent 

wordt op die manier door de wc getrokken. En dat ben ik er heel erg zat. Ik doe daar altijd wel 

aan mee en ik probeer er altijd wat uit te halen, maar ik zal graag willen dat schoolleidingen 

didactische lange termijnvisies ontwikkelen en die ook gaan faciliteren, daar achter gaan 

staan, maar dan ook volhouden daarachter te staan. Van docenten wordt verwacht dat ze 

dingen volhouden over de langere termijn en ja, ik zou ook graag de andere kant op die 

verwachting willen uitspreken.’ (Quinten van der Poel, Zuiderland College, 15 januari 2019). 

Wanneer de organisatie het professionaliseren door leren van collega’s wil bevorderen, dan moet 

hiervoor structurele tijd gefaciliteerd worden in de normjaartaak. Als Kim van den Burg gevraagd 

wordt door het brugklasteam om dat team te trainen in het geven van de door haar ontwikkelde 

studievaardigheidslessen, dan zou zij daar graag structurele tijd voor willen in haar normjaartaak. Haar 
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normjaartaak zit al vol en het delen van de expertise wil ze niet in haar eigen tijd doen, waardoor haar 

expertise beperkt blijft tot het eigen team. 

 ‘De mentoren van de brugklas hebben ook al aangegeven dat ze eigenlijk op deze manier 

willen gaan werken. Dan komen ze bij mij: hoe gaan we dan aanpakken? En daar heb ik geen 

tijd voor om dat ook nog te gaan begeleiden en dat zou natuurlijk ideaal gezien wel moeten.’ 

(Kim van den Burg, Oostduin College, 22 januari 2019). 

Wanneer de docenten werken aan taken die ze uitvoeren op verzoek van de schoolleiding, maar waar 

ze geen uren voor krijgen, terwijl de school zich wel met het nieuw te ontwikkelen onderwijsconcept 

profileert, dan wordt de wens van docenten om facilitering van tijd groter.  

‘Als je dan iets aan het ontwikkelen bent en je merkt op een gegeven moment dat het heel 

belangrijk is voor de school of dat het opeens heel veel aan gewicht gaat toenemen door een 

bepaalde maatschappelijke ontwikkeling of er wordt op een open dag goede sier meegemaakt, 

dan zou het ietsje anders komen te liggen. Niet naar de mensen met wie ik samenwerk, maar 

naar de schoolleiding. Als je het nou echt zo belangrijk vindt, rooster me dan ook een uurtje 

uit.’ (Lars de Water, Oostduin College, 30 januari 2019). 

Docenten geven aan, dat zij waardering voor het werk willen dat zij verzetten in de vorm structurele, 

dus betaalde tijd. Een verklaring hiervoor is, dat een docent erkenning wil van zijn/haar eigenaarschap 

over de processen op het moment dat school dit eigenaarschap ‘overneemt’ door zich er naar te 

buitenwereld mee te profileren.  

‘Vooral waardering in uren. Als de school vindt dat dit belangrijk is, dan moet er ook iets 

tegenover staan. Met name in tijd en dus in uren.’ (Anne van Beek, Westwaard College, 15 

januari 2019). 

Als een schoolorganisatie situationele of structurele tijd faciliteert, wordt hiermee dit eigenaarschap 

erkend: het wordt dan geregistreerd en gezien.  

‘Dat geeft je wel voldoening: dat het ergens wordt gezien en ook wordt geregistreerd. Niet 

alleen met een schouderklopje, maar ook met echte uren.’ (Bram van Duijn, Westwaard 

College, 9 januari 2019). 

 

Spanningsveld 4: Benodigde collegiale samenwerking, uren voor slechts één docent. 

Bij het ontwikkelen van bepaalde taken stellen schoolorganisaties uren ter beschikking, zodat een 

docent gefaciliteerd wordt om de taak uit te voeren. 

Docenten geven aan, dat zij het lastig vinden om als enige van de collega’s uren in de normjaartaak 

krijgen, omdat zij voor de ontwikkeling en uitvoering van de taken wel de hulp en expertise van hun 

collega’s nodig hebben. Dit zien docenten als een slechte basis voor de samenwerking; zij geven aan, 

dat zij in zulke gevallen liever situationele tijd hebben dan structurele tijd, omdat ze dan met hun 
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collega’s bij elkaar kunnen komen voor overleg zonder zich schuldig te voelen. Quinten van der Poel 

(Zuiderland College) zegt over de toekenning van structurele uren aan een docent met een 

voortrekkersrol: 

‘Ik zou het zelf niet zo willen. Ik zou niet willen dat ik daar uren voor krijg en al die andere 

mensen niet. Ik zou dat niet een goede beginsituatie vinden, want daar krijg je wrijving over, 

daar krijg je gezeur over. Dan zou ik zeggen: doe ons allemaal maar geen uren, maar maak 

ons wel allemaal tijdvrij. Dit is geen goede situatie om gelijkelijk met elkaar een klus te 

klaren, vind ik. Ik vind het onaangenaam, zo komt het bij mij over. Want het moet toch 

collegiaal. Ook al geef ik leiding daaraan, je doet het toch collegiaal.’ (Quinten van der Poel, 

Zuiderland College, 15 januari 2019) 

Docenten voelen zich sociaal-emotioneel verbonden met de collega’s met wie zij nauw samenwerken; 

als er één docent van de schoolorganisatie uren krijgt voor taakuitvoering of -ontwikkeling, dan wordt 

hiermee het gevoel van verbondenheid doorsneden.  

‘Ja, je krijgt dan ook scheve gezichten als er eentje er uren voor krijgt en ondertussen word je 

wel als collega gevraagd om daar ook in te springen. Ik zou dan eerst zorgen dat iedereen zich 

wel tevreden voelt met de situatie. Dat ze wel het idee hebben dat ik daar ook wel genoeg tijd 

in stop. Hoe ik ze het beste erbij kan betrekken zonder dat ze het gevoel hebben dat ze voor 

een karretje worden gespannen.’ (Rosan Poldervaart, Zuiderland College, 15 januari 2019). 

Kortom, als er slechts een docent gefaciliteerd wordt, dan doet dit afbreuk aan het gevoel van 

saamhorigheid. Een gevolg kan zijn dat de docent die als enige in structurele tijd gefaciliteerd wordt, 

door collega’s gevoelsmatig als onderdeel van de schoolorganisatie wordt beschouwd, waardoor een 

gevoel ontstaat dat een gezamenlijk project niet bottom-up maar een top-down georganiseerd wordt. 

 

Spanningsveld 5: Het gevoel van waardering voor taken die niet gezien worden.  

Taken die niet in de normjaartaak zijn opgenomen en die de docenten uitvoeren en tijd kosten, zijn 

niet goed zichtbaar in de schoolorganisatie. Een voorbeeld hiervan is de hoeveelheid tijd die docenten 

steken het gebruik van ICT in de les, terwijl de tijd voor het regelen van de randvoorwaarden niet 

gezien en vergoed wordt. Zo werken Kim van den Burg (Oostduin College) en Quinten van der Poel 

(Zuiderland College) met WikiWijs of zelfgemaakte filmpjes op Youtube. Als Kim gevraagd wordt 

naar het volledig digitaal lesgeven, zoals in vignet acht beschreven staat, dan zegt ze: 

‘Als je echt met allemaal digitale licenties gaat werken, dan is het ook belangrijk dat dat 

werkt. Dus hoe is de structuur op school qua licenties bestellen, bijvoorbeeld. Werken die 

allemaal, zijn die allemaal gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem? Et cetera. Dat hebben we 

dus wel meegemaakt, dat dat in eerste instantie niet zo was. Sowieso, is er dan voor iedere 
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leerling een computer? Hoe gaan we daar mee om? Dat zijn allemaal dingen waar veel tijd in 

gaat zitten, weet ik uit ervaring en je wordt daar op geen enkele wijze voor beloond. 

ICT-beheer is vaak nu heel erg los van de onderwijspraktijk, moet daar niet iemand tussen 

zitten? Of een aantal mensen met wie regelmatig overleg is: joh, we lopen hier tegenaan, hoe 

kunnen we dat nou aanpakken? De onderwijsondersteuners hebben vaak geen enkel idee wat 

hun beslissingen voor effect sorteren in de lespraktijk. Want dan wordt er ergens een keer een 

wachtwoord ingesteld op een wifi-verbinding en vervolgens kun je dus de helft van je les niet 

draaien, omdat de helft van de leerlingen niet op de wifi kan.’ (Kim van den Burg, Oostduin 

College, 22 januari 2019).  

Voor de inzet van ICT in de les moet Kim eerst een aantal randvoorwaarden regelen en controleren 

voordat ze daadwerkelijk digitaal aan de slag kan en dit kost in de praktijk veel tijd, die niet in de 

normjaartaak opgenomen is en niet zichtbaar is in school. Praktische ondersteuning of facilitering van 

tijd zou recht doen aan de hoeveelheid werk die verzet wordt en bovendien stimuleert het ICT-gebruik 

onderwijskundige ontwikkelingen en vernieuwingen.  

 

4 Conclusie 

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: ‘Wat is het perspectief van docenten in het voortgezet 

onderwijs op de factoren die het ontplooien van informele leeractiviteiten op de werkplek 

beïnvloeden?’ Hiertoe zijn de onderstaande deelvragen beantwoord. 

Q1.  Hoe beoordelen docenten hun self-efficacy en wat is hun opvatting over het eigen leren?  

Q2.  Welke activiteiten ontplooien docenten op de werkplek? 

Q3.  Hoe ziet de context eruit waarbinnen de leeractiviteiten plaatsvinden volgens docenten? 

In de volgende paragrafen worden deze vragen beantwoord. 

 

Self-efficacy 

In het algemeen laten de docenten een hoge mate van self-efficacy zien; de docenten zijn er meestal 

zeker van dat ze bekwaam genoeg zijn om met de situatie om te gaan, ook al is deze situatie nieuw.  

De docenten voelen zich in het algemeen bekwaam door de eigen, onderliggende overtuigingen: de 

positieve verwachtingen ten aanzien van de taak op grond van de eerdere ervaringen en successen en 

de behoefte die de docent voelt om nieuwe inzichten te verwerven. De docenten die meer 

onderwijservaring hebben, geven vaker aan zich bekwaam te voelen. Docenten voelen zich niet of 

minder bekwaam wanneer zij een gebrek aan ervaring of expertise op een bepaald terrein hebben; 

scholing is dan een oplossing om de benodigde kennis op te doen. 

Ten tweede voelen docenten een grote mate van verbondenheid met hun collega’s. Dit gevoel van 

verbondenheid is van positieve invloed op de self-efficacy van docenten. Docenten zijn er in driekwart 
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van de gevallen zeker van dat ze een taak te kunnen volbrengen; zij geven aan te kunnen vertrouwen 

op de collega’s die zij kunnen raadplegen. 

Ten derde lijken docenten zich minder bekwaam te voelen in situaties waarin minder tijd en 

ruimte is om bepaalde taken uit te voeren. Docenten hebben dan het gevoel dat zij er niet goed in 

zullen slagen, omdat het aan structurele of situationele tijd ontbreekt om een taak naar behoren uit te 

voeren. 

 In een situatie waarin docenten een volle mentorklas hebben met een aantal zorgleerlingen, 

geven docenten aan, zich gesteund te voelen op sociaal-emotioneel vlak door hun collega’s en de 

collega’s van het zorgteam. Dit helpt in het trekken van één lijn en het maken van afspraken over de 

klas, maar in dergelijke situaties geven docenten aan meer behoefte te hebben aan praktische 

ondersteuning; ondersteuning die de docenten in hun huidige klassensituatie niet of niet afdoende 

ervaren. Dit zorgt ervoor, dat docenten er niet zeker van zijn of zij een dergelijke situatie kunnen 

hanteren en zich minder bekwaam voelen. Het beeld van de eigen competentie kan zelfs kantelen. 

Kortom, docenten laten in het algemeen hoge mate van self-efficacy zien en ze geven aan dat ze 

zich voldoende bekwaam voelen met een situatie om te gaan. De docenten voelen zich in het algemeen 

bekwaam door hun eerdere ervaring en successen en door de steun en verbondenheid die ze ervaren 

van en met collega’s. Wanneer het aan kennis of kunde ontbreekt, willen docenten zich verder 

ontwikkelen en scholen om zich meer te bekwamen. In klassensituaties waarin veel leerlingen met een 

zorgvraag zitten, is praktische ondersteuning gewenst.  

 

Opvattingen over leeractiviteiten en activiteiten op de werkplek 

Docenten hebben in de interviews aangegeven welke stappen ze denken te gaan ondernemen in de in 

het vignet geschetste situatie. De stappen die docenten zeggen te zullen ondernemen, zijn enerzijds het 

ondernemen van leeractiviteiten zoals het experimenteren in de les, het geven en krijgen van feedback 

en het raadplegen van bronnen. Bij het experimenteren noemden docenten ook vaak het ontwikkelen 

van materialen, dat in de helft van de gevallen samen genoemd werd met experimenteren.  

Niet alle stappen die docenten zeggen te gaan ondernemen zijn leeractiviteiten; docenten zeggen 

facilitering te regelen in de vorm van tijd (structurele tijd in de normjaartaak) of gelegenheid 

(situationele tijd in het rooster om collega’s te treffen) voorafgaand aan het uitvoeren van een taak, 

wat zij zien als voorwaardelijk om te kunnen slagen in de taakuitvoering.  

Tot slot hebben docenten aangegeven wat ze denken te zullen leren van de stappen die ze zouden 

zetten naar aanleiding van de in het vignet beschreven situatie. Docenten benoemen nieuwe verworven 

kennis, vaardigden en inzichten als gevolg van het experimenteren in de klas, het raadplegen van 

bronnen of het reflecteren op de les.  
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Wat is het perspectief van docenten in het voortgezet onderwijs op de factoren die het ontplooien van 

informele leeractiviteiten op de werkplek beïnvloeden? 

In het algemeen beschouwen docenten zichzelf als bekwaam genoeg om taken uit te voeren, alleen of 

samen met collega’s: het gevoel van verbondenheid draagt bij aan het gevoel van self-efficacy van 

docenten. In situaties waarin docenten met volle klassen met zorgleerlingen moeten kunnen omgaan 

draagt de ervaren sociaal-emotionele steun niet bij aan het gevoel van bekwaamheid: in deze situaties 

wordt praktische ondersteuning in de klassensituatie gewenst.  

Docenten voelen zich minder bekwaam in situaties waarin het aan tijd of gelegenheid ontbreekt 

om taken uit te voeren als daar niet door de schoolleiding in wordt voorzien. Voor lesgebonden taken, 

zoals de voor de ontwikkeling van lesmaterialen, speelt facilitering van tijd voor docenten geen rol: 

hierin wordt voorzien in de normjaartaak. Docenten willen de gelegenheid om collega’s te treffen voor 

collegiaal overleg (situationele tijd) en de tijd om de taken uit te voeren (structurele tijd) die niet in de 

normjaartaak zijn opgenomen, maar waarvan wel verwacht wordt dat zij deze uitvoeren. 

Als in structurele of situationele tijd niet wordt voorzien door de schoolleiding, dan voelen docenten 

zich niet of gedeeltelijk gesteund, omdat zij niet verwachten te slagen in het uitvoeren van de taak. 

Er lijkt een cultuur op school te heersen waarin er onuitgesproken verwachtingen zijn ten aanzien 

van docenten en de wijze waarop er verwacht wordt dat zij hun taken uitvoeren. Dit resulteert in een 

aantal spanningsvelden die samenhangen met de situationele en structurele tijd. 

Het eerste spanningsveld ontstaat wanneer er geen structurele tijd in de normjaartaak wordt 

opgenomen wanneer een docent interesse heeft in het uitvoeren van een taak: er lijkt een ongeschreven 

norm lijkt te zijn in de schoolorganisatie, dat interesse voldoende motivatie en beloning voor een 

docent is om een taak uit te voeren en dat tijd hiervoor niet nodig is. Deze cultuur wordt ook door 

docenten gedragen: zij geven aan, dat ze voor taken die ze interessant of leuk vinden niet altijd uren 

hoeven te hebben.  

Ten tweede hebben docenten moeite met het vinden van een gezamenlijke gelegenheid voor 

overleg (situationele tijd) voor de uitvoering van taken. De facilitering van structurele tijd biedt de 

docenten nog geen garantie voor het vinden van situationele tijd voor de uitvoering, doordat docenten 

tegengestelde roosters en verschillende werktijden of -dagen hebben, waardoor afspreken lastig is. 

Docenten willen deze facilitering op een ‘prominent’ moment op de dag, zodat zij de energie hebben 

om gezamenlijk nieuwe ideeën te kunnen ontwikkelen. 

Het derde spanningsveld betreft de ‘strijd om tijd’. Docenten hebben het gevoel te moeten 

lobbyen om facilitering van structurele of situationele tijd te krijgen. Zij ervaren een gebrek aan 

transparantie, waarin de ene docent wel tijd krijgt voor taken en de ander niet. Een nieuwe strijd om 

tijd kan ontstaan, als uren die in het ene schooljaar toegekend zijn, het schooljaar daarop ineens weer 

uit de normjaartaak of het rooster verdwenen zijn. Dit leidt tot discontinuïteit van onderwijskundige 
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ontwikkelingen en teleurstelling bij docenten over de verspilling van hun geïnvesteerde tijd en moeite. 

Docenten staan op facilitering van tijd als zij bezig zijn met de ontwikkeling van zaken waarmee de 

school zich naar buiten toe profileert: hier speelt de erkenning van eigenaarschap van docenten een rol. 

Tot slot geven docenten aan ook van elkaar te willen leren, maar voor het delen van expertise wordt 

geen extra tijd vrijgemaakt. Docenten passen er echter voor dit in hun eigen tijd te doen. 

Ten vierde vinden docenten situaties waarin zij als enige uren hebben voor de taakuitvoering of -

ontwikkeling, terwijl zij wel van de expertise en inzet van de collega’s gebruik moeten maken 

indruisen tegen het gevoel van collegialiteit. Ook lijkt de docent die als enige in structurele tijd 

gefaciliteerd wordt, door collega’s als deel van de schoolorganisatie beschouwd te worden, waardoor 

het gevoel ontstaat dat een gezamenlijk project niet bottom-up maar een top-down georganiseerd en 

ontwikkeld wordt. 

Ten vijfde zijn er taken die docenten uitvoeren die niet zichtbaar zijn in de school, zoals het 

regelen van de randvoorwaarden voor het gebruik van ICT in de les. Het ontwikkelen van lessen en 

het regelen van de randvoorwaarden is niet zichtbaar en kost veel tijd, die niet vergoed wordt, terwijl 

ICT-gebruik in de les wel een aanjager is voor onderwijskundige vernieuwingen. Docenten investeren 

daardoor veel (eigen) tijd die niet zichtbaar is in school, waarvoor zij geen waardering krijgen. 

 

5 Discussie en aanbevelingen 

Door dit onderzoek is inzicht in het perspectief op de factoren die van invloed zijn op het ondernemen 

van informele leeractiviteiten op de werkplek. Uit het onderzoek blijkt, dat docenten zich sterk 

verbonden voelen met hun collega-docenten en dat zij een grote mate van self-efficacy hebben. Deze 

self-efficacy is vooral gebaseerd op de (eigen) eerdere ervaringen, successen en verwachtingen ten 

aanzien van de eigen prestaties en de feedback en overtuigingen van de collega’s (Bandura, 1977; 

Durksen et al., 2019). Dit kan te maken hebben met de ervaring die de docenten hebben in het 

lesgeven; volgens Durksen et al. (2017) gaat de mate van self-efficacy gelijk op met de lengte van de 

ervaring. 

Volgens Bandura (1977) kunnen de successen van collega’s in het uitvoeren van een taak een 

bron van inspiratie zijn voor de docent om nieuwe taken aan te pakken en daarnaast kunnen docenten 

zich laten overtuigen door anderen om juist bepaalde taken op zich te nemen (Bandura, 1977). 

Bovendien maakt juist de samenwerking met collega’s het leren intentioneler en structureler, omdat 

overleg over de effecten van de nieuwe lesvorm of de nieuw toegepaste theorie door samenwerking 

inzichtelijk gemaakt kunnen worden (Snelbecker, 1999; Kwakman, 2003; Zwart et al., 2008 & 

Doppenberg et al., 2012). Schoolorganisaties zouden daarom het samenwerkend leren moeten 

stimuleren en faciliteren door structurele of situationele tijd te bieden. Voor samenwerkend leren is het 
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doorbreken van het isolement van docenten en het stimuleren van informele ontmoetingen tussen 

collega’s voorwaardelijk.  

De schoolleiding speelt ook een belangrijke rol in het stimuleren van de opvattingen ten aanzien 

van self-efficacy, omdat collegiale nabijheid en steun vanuit de organisatie de self-efficacy positief 

beïnvloeden (Jansen in de Wal et al., 2014; Durksen et al., 2017. De door Bandura (1977) geduide 

emotional arousal speelt ook een rol bij docenten als het gaat om het beoordelen van de 

schoolorganisatie. Er lijkt bij leidinggevenden maar ook bij docenten zelf het idee te bestaan dat 

docenten taken uitvoeren uit intrinsieke motivatie, zodat er geen structurele, betaalde tijd tegenover 

hoeft te staan. Docenten ervaren hierdoor een gebrek aan ondersteuning door de schoolleiding als er 

van hen verwacht wordt dat ze taken uitvoeren zonder dat er iets tegenover staat of dat ze tijd en 

moeite investeren in taken die het schooljaar erna niet gecontinueerd worden. De negatieve emotie die 

dan opgeroepen wordt, heeft dan een negatief effect op de self-efficacy, waardoor een bepaalde taak 

niet of met tegenzin uitgevoerd wordt, zoals de theorie van Bandura (1977) ook laat zien.  

Ook kan de schoolleiding meer gebruik maken van de expertise van de docenten door hen te 

faciliteren in het delen van kennis. Voor studiedagen en nascholing worden doorgaans experts van 

buitenaf aangetrokken, terwijl er op school ook de nodige kennis bij docenten in huis is op het gebied 

van ICT of zorgondersteuning. De schoolleiding zou van de bij de docenten aanwezige kennis en 

expertise gebruik kunnen maken door hen te vragen deze kennis op school te delen; docenten zouden 

hiervoor vergoed kunnen worden door hen structurele uren in de normjaartaak te bieden uit het 

nascholingsbudget of het budget waar externe docenten of scholing uit betaald worden.  

Ten aanzien van de facilitering van veranderingsprocessen zou het raadzaam zijn een nieuwe blik 

op het taakbeleid te werpen. Docenten zijn verantwoordelijk voor een aantal niet-lesgebonden taken 

dat zij uitvoeren gedurende een schooljaar. Wanneer de school een andere koers besluit te varen, dan 

kunnen docenten in een opvolgend schooljaar hun taak kwijtraken, waardoor al hun moeite en inzet 

verspilde energie lijkt. Bovendien leidt deze dit een weinig stabiele vorm van 

docentprofessionalisering. 

Daarnaast krijgt de docent die een bepaalde onderwijskundige visie gaat ontwikkelen hier 

individueel taakuren voor, terwijl docenten aangeven dat zij in dergelijke situaties de hulp en expertise 

van collega’s nodig hebben om het plan uit te werken. Zodra het plan er ligt, is er geen tijd meer 

beschikbaar na de ontwikkelfase voor de implementatie en lukt het niet om de overige collega’s ervoor 

warm te laten lopen, waardoor het innovatieproces mogelijk stagneert. Bergen en Van Veen (2005) 

geven hierbij als mogelijke verklaring aan dat een proces dat bottom-up begon  

‘wordt omgezet in een top-down benadering en daarmee haar leerpotentieel verliest.’ 

(Bergen & Van Veen, p. 37). 

Meestal komt een dergelijke onderwijskundige vernieuwing daarom ook niet echt goed stand. 
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De organisatiecultuur is een van de factoren die het informeel leren van docenten beïnvloeden; 

een open schoolcultuur met goed leiderschap steunt de reflectie en de interactie tussen collega’s 

(Durksen et al., 2017). Als er ingezet wordt op de expertise van de docenten zelf en als school het 

faciliteert om van elkaar te leren, dan zou dat een opbrengst kunnen hebben die in de hele school 

zichtbaar is. Ook leeft er bij de schoolleiding mogelijk het idee dat docenten weinig 

veranderingsbereid of -vernieuwingsbereid zijn, terwijl docenten niet zien hoe zij tijd in iets nieuws 

kunnen investeren zonder hiervoor gefaciliteerd te worden of zonder de garantie te krijgen dat ze tijd 

en moeite steken in een proces, dat het schooljaar daarna prolongeert. 

Daarnaast verzetten docenten een hoop extra werk, dat niet in de vorm van concrete, meetbare 

resultaten zichtbaar is in school, zoals bijvoorbeeld de tijd die docenten kwijt zijn aan het de 

randvoorwaarden zie samenhangen met ICT-gebruik in de les. Een nadelig gevolg hiervan, is dat 

leidinggevenden geen volledig beeld hebben van de werkzaamheden van hun docenten, waardoor 

docenten overvraagd worden, met mogelijk burn-out tot gevolg. De schoolleiding zou zich een beter 

beeld van zowel de zichtbare als de minder zichtbare werkzaamheden moeten vormen, zodat er 

facilitering op maat geboden kan worden: gelegenheid voor onderwijsontwikkeling op een prominent 

moment van de dag, structurele betaling voor taken die docenten die docenten uitvoeren en voor taken 

die met het leren van elkaars expertise te maken hebben. Dit vraagt van de onderwijsorganisatie een 

langetermijnvisie, waardoor het informele leren van docenten leidt tot een stabiel en continu proces 

van docentprofessionalisering.  

Tot slot de beperkingen van het onderzoek. Door het type onderzoek, waarbij docenten gevraagd 

wordt hoe zij zouden reageren in een hypothetische situatie, kan het zijn dat de reactie anders is dan in 

werkelijkheid, hetgeen van invloed op de validiteit zou kunnen zijn.  

 De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op achttien interviews die in de periode december 

2018-januari 2019 bij docenten van drie middelbare scholen in de provincie Zuid-Holland zijn 

afgenomen. De scholen zijn vergelijkbaar voor wat betreft onderwijsniveau en leerlingpopulatie, maar 

de geïnterviewde docenten zijn wellicht niet representatief voor alle docenten van de drie scholen, 

omdat zij zich vrijwillig aanmeldden en veelal aangaven, mee te doen uit nieuwsgierigheid of omdat 

ze iets van het onderzoek wilden leren. Wellicht hebben zij misschien al een hogere self-efficacy dan 

gemiddeld of zijn ze meer gericht op en zich meer bewust van het informeel leren op de werkplek.  

Daarnaast verschillen de scholen in aantal leerlingen en daarmee ook het aantal collega’s; een van 

de drie scholen is bijna de helft kleiner dan de andere twee. De resultaten van dit onderzoek zijn 

wellicht niet toepasbaar op andere situaties, omdat de context van elke school verschillend is. Verder 

onderzoek zou zich kunnen richten op de manier waarop leiderschap in het voortgezet onderwijs kan 

bijdragen aan de ondersteuning van docenten of op de inrichting van een schoolorganisatie die 

samenwerkend leren door docenten aanmoedigt.  



 

40 

 

 

 

6 Referenties 

Algemene Onderwijsbond (2017). Richtlijnen AOB taakbeleid VO. Verkregen op 13 mei, 2019, 

van https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2017/07/Richtlijnen-AOb-Taakbeleid-vo- 

2017.pdf 

Baert, H., De Rick, K., & Van Valckenborgh, K. (2006). Towards the conceptualisation of learning  

climate. In R. Vieira de Castro, A. V. Sancho, & P. Guimaraes (Eds.), Adult education: New 

routes in a new landscape (pp. 87–111). Braga, Portugal: University of Minho.  

Bakkenes, I., Vermunt, J. D., & Wubbels, T. (2010). Teacher learning in the context of educational  

innovation: Learning activities and learning outcomes of experienced teachers. Learning And 

Instruction, 20(6), 533-548. 

Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change.  

Psychological Review, 84(2), 191-215 

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V.S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior 

(Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. Reprinted in H. Friedman (Ed.), Encyclopedia 

of mental health. San Diego: Academic Press, 1998. Verkregen op 15 oktober, 2018, van 

https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanEncy.html. 

Beckett, D., & Hager, P. (2000). Making judgments as the basis for workplace learning: towards an  

 epistemology of practice. International Journal Of Lifelong Education, 19(4), 300-311.  

Bergen, T., &Vermunt, J. (2008). Het leren van leraren op de werkplek. Tijdschrift voor  

lerarenopleiders. Themanummer onderzoek, 29(4), 45-53. Verkregen op 2 april, 2018, van 

http://www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/2008/12/29_4_6BergenVermunt.pdf. 

Borko, H. (2004). Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain. Educational  

 Researcher, 33(8), 3-15. 

Boud, D., & Middleton, H. (2003). Learning from Others at Work: Communities of Practice and  

 Informal Learning. Journal Of Workplace Learning, 15(5), 194-202. 

Cohen, J. (1960). A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. Educational and Psychological  

Measurement, 20, 37-46.  

Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative  

 and Qualitative Research, Fourth Edition. Lincoln (NE): Pearson Education, Inc.  

Doppenberg, J. J., Den Brok, P. J., & Bakx, A. W. E. A. (2012). Collaborative teaching across foci of  

collaboration: Perceived activities and outcomes. Teaching and Teacher  

Education, 28(6), 899-910 

Durksen, T. L., Klassen, R. M., & Daniels, L. M. (2017). Motivation and collaboration:  



 

41 

 

 

The keys to a developmental framework for teachers’ professional learning. Teaching And 

Teacher Education, 67, 53-66.  

Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace. Studies in Continuing Education, 26(2),  

247-273.  

Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid  

Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development. International Journal of 

Qualitative Methods, 5(1), 80–92.  

FitzGerald, F., Seale, N.S., Kerins, C.A., & McElvaney, R. (2008). The Critical Incident  

Technique: A Useful Tool for Conducting Qualitative Research. Journal of Dental 

Education, 72(3), 299-304. 

Flanagan, J. C. (1954). The critical incident technique. Psychological Bulletin, 51(4), 327–358.  

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts,  

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112. 

Hodkinson, P., & Hodkinson, H. (2004). The significance of individuals' dispositions in workplace  

 learning: a case study of two teachers. Journal Of Education And Work, 17(2), 167-182. 

Hoekstra, A., Korthagen, F., Brekelmans, M., Beijaard, D., & Imants, J. (2009). Experienced Teachers'  

Informal Workplace Learning and Perceptions of Workplace Conditions. Journal Of 

Workplace Learning, 21(4), 276-298. 

Hughes, R. (1998). Considering the vignette technique and its application to a study of drug injecting 

 and HIV risk and safer behaviour. Sociology of Health & Illness, 20(3), 381–400. 

Jansen in de Wal, J., den Brok, P. J., Hooijer, J. G., Martens, R. L., & van den Beemt, A. (2014).  

Teachers' engagement in professional learning: Exploring motivational profiles. Learning And 

Individual Differences, 36(1), 27-36. 

Jones, W., & Dexter, S. (2014). How teachers learn: the roles of formal, informal, and independent  

 learning. Educational Technology Research And Development, 62(3), 367-384. 

Jurasaite-Harbison, E. (2009). Teachers' Workplace Learning within Informal Contexts of School  

 Cultures in the United States and Lithuania. Journal Of Workplace Learning, 21(4), 299-321. 

Jurasaite-Harbison, E., & Rex, L. A. (2010). School Cultures as Contexts for Informal Teacher  

Learning. Teaching And Teacher Education: An International Journal Of Research And 

Studies, 26(2), 267-277. 

Kwakman, C. H. E. (2001). Leren van professionals: Onderzoek naar leren-op-de-werkplek van  

 docenten. [Professional learning: Research into teachers’ learning at the workplace].  

 Pedagogische Studiën, 78, 106-119. 

Kwakman, K. (2003). Factors affecting teachers’ participation in professional learning activities.  

 Teacher and Teacher Education, 19, 149-170. 



 

42 

 

 

Kyndt, E., & Baert, H. (2013). Antecedents of Employees' Involvement in Work-Related Learning:  

A Systematic Review. Review Of Educational Research, 83(2), 273-313. 

Kyndt, E., Gijbels, D., Grosemans, I., & Donche, V. (2016). Teachers' Everyday Professional  

Development: Mapping Informal Learning Activities, Antecedents, and Learning Outcomes. 

Review Of Educational Research, 86(4), 1111-1150. 

Lam, S. (2001). Educators’ opinions on classroom observation as a practice of staff development and  

 Appraisal. Teacher and Teacher Education, 17, 161-171. 

Landis, J.R., & Koch, G.G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. 

 Biometrics, 33(1),159-174. 

Lohman, M. C. (2000). Environmental inhibitors to informal learning in the workplace: A case study  

 of public school teachers. Adult Education Quarterly, 50(2), 83-101. 

Lohman, M. C. (2003). Work Situations Triggering Participation in Informal Learning in the  

Workplace: A Case Study of Public School Teachers. Performance Improvement Quarterly, 

16(1), 40-54. 

Maguire, N., Beyens, K., Boone, M., Laurinavicius, A., & Persson, A. (2015). Using vignette  

 methodology to research the process of breach comparatively. European Journal of Probation, 

 7(3), 241-259 

Marsick, V. J., & Volpe, M. (1999). The Nature of and Need for Informal Learning. In V. J. Marsick  

 and M. Volpe (Eds.), Informal Learning on the Job, Advances in Developing Human  

 Resources. San Francisco: Berrett Koehler. 

Marsick, V.J., & Watkins, K. E.(2001). Informal and Incidental Learning. New Directions for Adult  

 And Continuing Education, 89, 25-34. 

Marsick, V. J., Watkins, K. E., Callahan, M. W., & Volpe, M. (2006). Reviewing Theory and  

Research on Informal and Incidental Learning. Online Submission. Verkregen op 2 april, 

2018, van https://eric.ed.gov/?id=ED492754. 

Mawhinney, L. (2010). Let's lunch and learn: Professional knowledge sharing in teachers' lounges  

and other congregational spaces. Teaching & Teacher Education, 26(4), 972-978. 

Mertova, P., & Webster, L. (2009). Critical Event Narrative Inquiry in Higher Education.  

Quality Approaches in Higher Education 3(2), 15-21. 

Putnam, R. T., & Borko, H. (2000). What Do New Views of Knowledge and Thinking Have to Say  

 About Research on Teacher Learning? Educational Researcher, 29(1), 4-15. 

Richardson, V., & Placier, P. (2001). Teacher Change. In: Handbook of Research on Teaching.  

Washington (DC): American Educational Research Association. Verkregen op 9 september, 

2018, van https://www.researchgate.net/publication/285213391/download. 

Runhaar, P., & Sanders, K. (2007). P&O als intermediair tussen management en leraren? 



 

43 

 

 

Tijdschrift voor HRM (10), 54-77. Verkregen op 8 september, 2018, van 

https://tijdschriftvoorhrm.nl/po-als-intermediair-tussen-management-en-leraren/. 

Schei, V., & Nerbø, I. (2015). The invisible learning ceiling: Informal learning among preschool  

teachers and assistants in a Norwegian kindergarten. Human Resource Development 

Quarterly, 26(3), 299-328. 

Schoenberg, N. E., & Ravdal, H. (2000). Using vignettes in awareness and attitudinal research.  

 International Journal of Social Research Methodology, 3, 63-74.  

Schugurensky, D. (2000). The forms of informal learning. Towards a conceptualization of the field.  

WALL Working Paper (19). Toronto, ON: Centre for the Study of Education and Work 

Department of Sociology and Equity Studies in Education. Verkregen op 2 april, 2018, van 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/2733/2/19formsofinformal.pdf. 

Shanks, R., Robson, D., & Gray, D. (2012). New Teachers' Individual Learning Dispositions: A  

 Scottish Case Study. International Journal Of Training And Development, 16(3), 183-199. 

Silins, H.C., Mulford, W.R., & Zarins, S. (2002). School as learning organizations: The case for  

system, teacher and student learning. Journal of Educational Administration, 40(5), 425-446.  

Snelbecker, G.E. (1999). Some thoughts about theories, perfection and instruction. In Ch. M.  

 Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models (pp. 31-46). Mahwah, NJ: Erlbaum.  

Stoll, J., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., & Thomas, S. (2006). Professional learning  

communities: A review of the literature. Journal of Educational Change,7(4), 982-1002. 

Tschannen‐Moran, M., & McMaster, P. (2009). Sources of Self‐Efficacy: Four Professional  

Development Formats and Their Relationship to Self‐Efficacy and Implementation of a New 

Teaching Strategy. The Elementary School Journal 110(2), 228-245. 

Thurlings, M., Evers, A. T., & Vermeulen, M. (2015). Toward a Model of Explaining Teachers’ 

Innovative Behavior: A Literature Review. Review Of Educational Research, 85(3), 430-471. 

Turner, C. (2006). Subject leaders in secondary schools and informal learning: towards a conceptual  

 framework. School Leadership & Management, 26(5), 419-435. 

Tynjälä, P. (2008). Perspectives into learning at the workplace. Educational Research Review,3(2),  

130-154.  

Van Eekelen, I. M., Boshuizen, H. A., & Vermunt, J. D. (2005). Self-regulation in Higher Education  

 Teacher Learning. Higher Education, 50(3), 447-471.  

Van Staa, A.L, & Evers, J.C. (2010). ‘Thick analysis’: strategie om de kwaliteit van kwalitatieve 

data-analyse te verhogen. KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in 

Nederland, 43(1), 5–12.  

Veenma, K., Batenburg, R., & Breedveld, E. (2004). De vignetmethode. Een praktische handreiking 



 

44 

 

 

bij beleidsonderzoek. Tilburg: IVA. Verkregen op 14 september, 2018, van  

https://www.researchgate.net/publication/241862480_De_vignetmethode_Een_praktische_han 

dleiding_bij_beleidsonderzoek. 

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice,  

  41(2), 64. 

Zwart, R. C., Wubbels, T., Bolhuis, S., & Bergen, T. (2008). Teacher learning through reciprocal 

peer coaching: An analysis of activity sequences. Teacher and Teacher Education, 24(4), 982-

1002. 

 



Bijlage A Beschrijving van de participanten en de deelnemende scholen 

 

 Beschrijving van de participanten en de deelnemende scholen 

Participant (alias) School (alias) Geslacht Leeftijd FTE  Jaren ervaring Jaren deze school 

1 Anne van Beek Westwaard College V 30 0.6 8.5 8.5 

2 Bram van Duijn Westwaard College M 54 1.0 16 16 

3 Claire van der Meer Westwaard College V 47 0.7 5.5 5.5 

4 Daan de Vaart Westwaard College M 30 1.0 6 4 

5 Erik Hegge Westwaard College M 64 1.0 40 10 

6 Francien van den Heuvel Westwaard College V 56 0.7 20 11 

7 Gwen Boshuis Oostduin College V 52 0.6 26 25 

8 Hanneke van der Horst Oostduin College V 49 0.8 24 8 

9 Ivo van den Bosch Oostduin College M 53 1.0 30 27 

10 Jens Dijkstra Oostduin College M 57 1.0 25 21 

11 Kim van den Burg Oostduin College V 35 0.8 12 11 

12 Lars de Water Oostduin College M 44 1.0 20.5 20 

13 Max van der Plas Zuiderland College M 52 1.0 7 0.3 

14 Nadine Stam Zuiderland College V 29 0.82 5.5 4 

15 Olivia van der Zande Zuiderland College V 30 0.8 4 4 

16 Paul Terpstra Zuiderland College M 60 1.0 38 23 

17 Quinten van der Poel Zuiderland College M 60 1.0 35 20 

18 Rosan Poldervaart Zuiderland College V 30 0.88 9 4 



Bijlage B Vignetten 

 

Vignet 1 (verbondenheid+, tijd en ruimte +) 

Er is een mooi vakoverstijgend project in de brugklas waaraan de docenten geschiedenis, 

aardrijkskunde en kunst hebben samengewerkt. In dit weekproject werken de leerlingen in 

themagroepjes door alle brugklassen heen aan verschillende culturele en geschiedkundige aspecten. 

Aan jou wordt gevraagd de organisatie van dit project over te nemen. In de normjaartaak wordt er 50 

uur voor vrijgemaakt en je kunt gebruik maken van de materialen die er nog liggen van vorig jaar. 

 

Vignet 2 (verbondenheid -, tijd en ruimte +) 

Je hebt uren in je rooster en in je normjaartaak gekregen om een plan te ontwikkelen voor de 

bovenbouw havo voor ondernemerschapsonderwijs. In je werkgroepje werk je samen met je vier 

collega’s economie, maar jij hebt als enige uren gekregen. Het is lastig om iedereen bij elkaar te 

krijgen.  

 

Vignet 3 (cultuur +, tijd en ruimte +) 

Uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat je school goed scoort op het gebied 

van waardering en samenwerking tussen collega’s. Vacatures blijven nooit lang open staan, omdat er 

een prettige werksfeer heerst. Je school organiseert een dag waarbij je met collega’s de tijd krijgt om 

andere scholen te bezoeken.  

 

Vignet 4 (cultuur -, tijd en ruimte +) 

Samenwerkend leren is belangrijk; gezamenlijke doelen stellen ook, vindt de directie. Daarom besluit 

de directie dat elke sectie elke week op dinsdag om half vier bij elkaar moet komen om een kwartiertje 

de leerdoelen te bespreken: wat wil je leren en hoe? Om de vijf weken staat er een langere sessie op 

het programma. Je sectie wiskunde is een hechte en prettige groep om mee samen te werken. Je bent 

dinsdag al om half twaalf klaar met lesgeven. 

 

Vignet 5 (verbondenheid +, tijd en ruimte -) 

De Wet op het Passend onderwijs is een feit en je hebt in je mentorklas 3 mavo 28 leerlingen zitten 

van wie zes leerlingen met een hulpvraag op het gebied van autisme en ADHD. De 

voorlichtingsbijeenkomst van het zorgteam met het mavo-team was nuttig. Je hebt met de collega’s 

van andere vakken gebrainstormd en doelen opgesteld voor deze leerlingen. Echter, in de praktijk is je 

lesdag behoorlijk gevuld en de zes leerlingen met een zorgvraag vergen nogal wat van jou in de les. 

Extra tijd of gelegenheid wordt er niet gefaciliteerd. 

 



Vignet 6 (verbondenheid -, tijd en ruimte -) 

Je geeft Nederlands en je hebt net een uitgebreide instructie gegeven in de klas over de eisen die je aan 

verslagen stelt. Niet alleen de inhoud is belangrijk, ook de opbouw (inleiding-kern-slot), formulering 

en de spelling zijn van belang. Bovendien stel je ook eisen aan de lay-out en de wijze van inleveren. In 

je les kom je erachter dat er bij de vakken geschiedenis en aardrijkskunde verslagen gemaakt moeten 

worden, maar de eisen die de collega’s stellen zijn anders dan jouw eisen. Helaas zie je je collega’s 

niet veel, omdat ze niet bij jouw lokaal in de buurt lesgeven. Bovendien zit je lesweek aardig vol met 

vergaderingen en lessen. 

 

Vignet 7 (cultuur +, tijd en ruimte -) 

Binnen de sectie is er gezamenlijk besloten een nieuwe leerlijn te ontwikkelen voor jouw vak 

lichamelijke opvoeding. Je hebt veel expertise op je vakgebied. Toen de directie van jullie besluit 

hoorde, reageerde zij erg enthousiast. De directie ziet jou hierin als de aangewezen persoon. Het is fijn 

om te horen dat je zo gewaardeerd wordt! Helaas is er geen tijd in je normjaartaak voor beschikbaar. 

Een ander punt is dat je je collega’s zo weinig ziet, omdat ze in blokuren ook tijdens de pauzes 

lesgeven in gymzalen op andere locaties. 

 

Vignet 8 (cultuur -, tijd en ruimte -) 

De directie heeft een bijeenkomst van Gepersonaliseerd Leren bijgewoond en is enthousiast over het 

concept: leerlingen werken in het eigen tempo op de computer en ze hebben helemaal geen boeken 

meer nodig. De directie wil de verantwoordelijkheid van het leren bij de leerlingen leggen en ‘het 

systeem kantelen.’ Het idee is, dat je als docent als coach fungeert en je de leerlingen op weg helpt 

met niet alleen je eigen vak Engels, maar ook met de andere vakken. Per sectie moet een docent in 

deze pilot stappen. Je weet dat het ontwikkelen van materiaal voor een pilot veel tijd zal gaan kosten. 

Er staan geen extra ontwikkeluren tegenover, want je hebt al een opslag voor het voorbereiden van je 

lessen



 

Bijlage C Interviewleidraad 

1.1 Informatie 

 Over de interviewer 

 Over toestemming voor het opnemen van audio, het afdrukken van interviews, het gebruik van 

citaten eruit 

 Over tutoyeren 

 Over vertrouwelijkheid en anonimiteit 

 Over de tijd: ongeveer een uur 

 Over de opzet van dit interview: de algemene vragen. Daarna wat introducerende vragen over 

het leren op de werkplek. Daarna de vignetten die ik voorleg en de vragen die ik erbij stel. Of 

er vragen van de kant van de geïnterviewde zijn. 

 Bedankt voor je aanwezigheid 

1.2 Persoonlijke informatie 

 (Geslacht) 

 (Leeftijd) 

 (Vak) 

 (Jaren ervaring) 

 (Jaren ervaring deze school) 

 Over werkgelegenheid en werkplek (FTE, aantal dagen, taken). 

 Over achtergrond / ervaring 

2.1 Introductievragen 

 Wat versta je onder het leren op de werkplek van docenten? 

 Zou je een voorbeeld kunnen noemen van leren op de werkplek?  

 Hoe zou je jezelf typeren? (Persoonlijkheidskenmerken) 

 Kun je iets vertellen over de taken die je hebt naast het lesgeven? 

 

3. Vragen bij de vignetten 

1. Heb je zelf wel eens een dergelijke situatie meegemaakt?  

Vervolgvraag: Nee? Kun je dat toelichten/ kun je dat verklaren? 

Vervolgvraag: Ja, kun je me de situatie vertellen en vertellen wat u 

gedaan heeft?  

Vervolgvraag: Stel eenzelfde situatie zou zich nu weer voor 

doen, zou je dezelfde stappen nemen? 

2. Stel: je hebt te maken met zo’n situatie. Hoe ga je hiermee om?/Wat ga je ondernemen?  

   Vervolgvraag: waarom zou je dit niet doen?



 

Vervolgvraag: wat zou maken dat je het wel zou doen? 

3. Ben je benieuwd of je dit kunt? (niet bij vignet 3, 4) 

4. Hoe bekwaam acht je jezelf hierin? (niet bij vignet 3, 4) 

5. Hoe zeker ben je ervan dat je dit kunt? 

6. Zou je het kunnen of willen afmaken?  

Vervolgvraag: hoe komt het dat je dat wel wilt/niet wilt? 

7. Zou je je gesteund voelen in deze situatie? Waarom wel/niet? 

8. Welke ondersteuning of hulp zou je erbij willen hebben? 

Vervolgvraag: welke tijd/ruimte/middelen/mensen? 

9. Wat denk je ervan te leren? 

 

3. Sluiting 

 Is er iets wat nog besproken moet worden, maar nog niet aan bod gekomen is? 

 Bedankt voor het beantwoorden van de vragen en je hulp bij mijn onderzoek (boekenbon). 



 

 

 

Bijlage D Tabel herkenbaarheid vignetten 

 

 Herkenbaarheid vignetten 

Vignet 

Participant 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anne nee ja     ja nee 

Bram   ja  ja nee  ja 

Claire nee   ja  ja deels  

Daan nee   ja   nee deels 

Erik  deels nee ja Ja    

Francien  nee deels  ja ja   

Gwen ja ja    ja  ja 

Hanneke ja  ja  ja  nee  

Ivo  nee  ja ja   ja 

Jens   deels ja  ja deels  

Kim ja     ja ja deels 

Lars  nee ja ja ja    

Max nee  nee  ja  nee  

Nadine   deels ja deels  ja  

Olivia   ja   ja nee nee 

Paul  nee  ja ja deels   

Quinten deels ja    nee  ja 

Rosan ja nee  nee    ja 



Bijlage E Tabel Self-Efficacy  

  Total aantal UM’s Aantal participanten  

Self-efficacy  Self-efficacy 409 18 

Herkenbaarheid  Totaal 72 18 

 Ja 49 18 

 Nee 20 12 

 Deels 3 3 

Bekwaamheid Totaal 57 17 

 Ja 33 17 

 Door onderliggende overtuiging docent 21 13 

 Geen argument genoemd 5 4 

 Door sociaal-emotionele steun 4 4 

 Door praktische ondersteuning 3 2 

 Nee 2 2 

 Door onderliggende overtuiging docent 1 1 

 Door ontbreken praktische ondersteuning 1 1 

 Deels 20 14 

 Door onderliggende overtuiging docent 15 13 

 Door praktische ondersteuning 2 2 

 Door sociaal-emotionele steun 2 1 

 Geen argument gegeven 1 1 

 Weet niet; geen argument 2 2 

Zeker van kunnen Totaal 63 18 

 Ja 45 18 

 Nee 3 3 

 Twijfel 15 8 

 Missing values/geen antwoord 9 7 

Nieuwsgierigheid Totaal 50 18 

 Nee, want ik kan dit 28 14 

 Ja, want ik weet niet of het me lukt 22 13 

Taak volhouden Totaal 74 18 

 Ja 58 18 

 Nee 10 7 

 Deels 6 5 

Stappen ondernemen Totaal 93 18 

 Feedback vragen 30 14 

 Facilitering regelen 23 17 

 (Ontwikkelen en) experimenteren 22 15 

 Bronnen raadplegen 14 10 

 Reflecteren 1 1 

 Missing values/geen antwoord 3 3 

 


