
Open Universiteit 
www.ou.nl 

Leraren en hun professionele ruimte (Empowerment in a
Teachers’ Learning Environment)
Citation for published version (APA):

Diepstraten, I., Evers, A., Kessels, J., Prinsen, F., Ketelaar, E., Aben, A., & Kuijpers, M. (2013). Leraren en hun
professionele ruimte (Empowerment in a Teachers’ Learning Environment). In LOOK Jaarboek 2012:
Onderwijsonderzoek via het leren van leraren (2012 ed., pp. 125-138). Open Universiteit.

Document status and date:
Published: 01/01/2013

Document Version:
Peer reviewed version

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between
the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the
final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
https://www.ou.nl/taverne-agreement

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23 May. 2023

https://research.ou.nl/en/publications/88671b1f-80a8-443f-865b-b73ff77a9bb8


Programma 4: Leraren en hun professionele ruimte   

Isabelle Diepstraten, Arnoud Evers, Joseph Kessels, Fleur Prinsen, Evelien Ketelaar, Aukje Aben en 

Marinka Kuijpers 

Korte omschrijving van het onderzoeksprogramma 

Het is een breed gedragen idee in het publieke debat dat leraren meer professionele ruimte zouden 

moeten krijgen. Professionele ruimte heeft betrekking op de mogelijkheid om invloed uit te oefenen 

op de inhoud en de inrichting van het werk. Het is de ruimte die de leraar heeft om te beslissen over 

onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en zijn 

professionele ontwikkeling. Professionele ruimte kan ook breder opgevat worden als de ruimte 

waarbinnen een leraar werkt en zich ontwikkelt. Professionele ruimte is direct gekoppeld aan 

vraagstukken rond de professionele ontwikkeling van leraren. In dit onderzoeksprogramma staan de 

volgende onderzoeksvragen centraal:  

Hoe wordt de professionele ontwikkeling van leraren beïnvloed door de leeromgeving ofwel 

professionele ruimte van de leraar en door de manier waarop de leraar deze ruimte beleeft en inzet? 

Wat is een krachtige leeromgeving die rekening houdt met de loopbaan- en identiteitsontwikkeling 

van de leraar en die leraren voldoende ruimte voor ontwikkeling biedt? Hoe kan een leraar zelf deze 

leeromgeving beïnvloeden? 

Kernconcepten zijn: professionele ontwikkeling, professionele ruimte en beleving van die ruimte. 

Hieronder geven we aan welke betekenis wij aan deze kernconcepten geven. We onderzoeken de 

leeromgeving van de leraar op twee manieren. Enerzijds vatten we deze leeromgeving op als een 

sociaal netwerk dat de leraar leermogelijkheden biedt door de hulpbronnen die het bevat en de 

verhalen en manieren van reageren (discursieve praktijken) die erin dominant zullen zijn. Anderzijds 

gaat het om de schoolorganisatie waarvan kenmerken als schoolcultuur, schoolstructuur en 

leiderschap de ontwikkeling van de leraar faciliteren. De perspectieven van waaruit we de 

professionele ruimte analyseren, maken duidelijk dat de professionele ontwikkeling van een leraar 

wordt ‘voorgestructureerd’ door het sociale netwerk en de schoolorganisatie van de leraar en de 

verhalen en praktijken die zich in dat netwerk en die schoolorganisatie afspelen. Naast deze 

‘voorstructurering’ van professionele ontwikkeling is ook van belang hoe de leraar deze 

voorgestructureerde ruimte beleeft, gebruikt, beïnvloedt en verandert. Hiermee zijn concepten als 

‘agency’, leerconceptie en leergedrag aan de orde. Daarbij is belangrijk om te onderzoeken hoe een 

leraar zelf zijn professionele ontwikkeling proactief kan vormgeven en hoe de omgeving zo ingericht 

kan worden dat leraren zoveel mogelijk ‘agency’ ervaren om hun ontwikkeling en eigen loopbaan aan 

te sturen. Sociale media kunnen hierbij ook een belangrijke rol (gaan) spelen. Juist in en door die 

wisselwerking tussen de voorgestructureerde omgeving van een leraar en de beleving daarvan door 

de leraar krijgt de professionele ontwikkeling van de leraar vorm. Professionele ontwikkeling gaat 

dan om het ontwikkelen van specifiek leergedrag (bijvoorbeeld leren door onderzoek te doen), maar 

ook om loopbaan- en nog breder, om identiteitsontwikkeling. Loopbaan en identiteit vatten we 

daarbij op als biografische verhalen die zich continu en in voortdurende wisselwerking met de 

omgeving en de professionele ruimte ontwikkelen. 

Zie voor het hele hoofdstuk: 

https://www.researchgate.net/publication/261948327_Onderwijsonderzoek_via_het_leren_van_ler

aren_Jaarboek_LOOK_2012 

 


