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Voorwoord

Dit is de eindrapportage van de invulling van de doelsubsidie voor het professionaliseren van lera-
ren. Op  5 juli 2013 is het beschikbare subsidiebedrag voor 2014 vastgesteld op € 1,9 miljoen, waar-
bij de activiteiten die in het kader van deze subsidie worden uitgevoerd voor eind 2015 moesten 
zijn afgerond. Dit vormden de laatste activiteiten ten aanzien van docentprofessionalisering die in 
het verleden vanuit het Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) zijn uitgevoerd. Het 
feit dat de subsidie voor LOOK vanaf 2015 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap (OCW) zou worden stopgezet gaf aanleiding om het uitvoeren van onderzoek naar docent-
professionalisering binnen de Open Universiteit (OU) opnieuw te bezien. 
Binnen de OU zijn verschillende alternatieven voor de invulling van het subsidiebedrag overwogen 
en is tevens gekeken naar de organisatorische inbedding van onderzoek rondom het professio-
naliseren van leraren. Het College van bestuur heeft, mede gezien de vele, vele positieve reacties 
ten aanzien van de activiteiten van LOOK toen het stopzetten van de doelsubsidie werd bekend-
gemaakt, besloten de activiteiten die binnen LOOK plaatsvonden te behouden. Organisatorisch is 
het onderzoek naar het professionaliseren van leraren samen met het onderzoeksprogramma van 
CELSTEC (Center for Learning Sciences and Technologies) vanaf 1 januari 2014 samengevoegd in 
het Welten-instituut, het Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie. Het in de afgelo-
pen jaren door LOOK uitgevoerde onderzoek, de opgedane kennis en de opgebouwde samenwer-
king met het onderwijsveld in brede zin gingen hierdoor niet verloren. En dat is goed  want toen 
LOOK ruim vijf jaar gelden startte met dit type vraaggestuurd onderwijsonderzoek was het nog pio-
nierswerk. Inmiddels laten het nieuwe Standaard  Evaluatie Protocol (SEP) van de VSNU en de inrich-
ting van het Nationaal Regie Orgaan Onderwijsonderzoek (NRO)  zien hoe veel deze impact deze 
benadering met haar nadruk op valorisatie inmiddels gekregen heeft in Nederland. De activiteiten 
in het kader van het laatste subsidiebedrag zijn aan het Welten-instituut uitgevoerd, voornamelijk 
bij de vakgroep Doceren en docentprofessionalisering, die u op de foto op pagina 63 ziet staan. 
In 2014 en 2015 is de toegezegde subsidie onder meer ingezet om een aantal, nog niet gestarte, 
maar door de programmaraad van LOOK goedgekeurde vraagsturingsprojecten uit te voeren. Hier-
mee hebben we bewust gekozen voor continuering van de onderzoeksactiviteiten en de werkwij-
zen die door LOOK in gang zijn gezet.
De OU blijft op deze wijze een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de professionaliteit van 
de leraren. Zoals u kunt lezen in dit rapport is dat een rol die ook in de afgelopen periode weer zeer 
positief gewaardeerd  werd door het onderwijsveld.

Prof. dr. Saskia Brand-Gruwel | decaan faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen | Open Universiteit
Prof. Dr. Rob Martens | Vakgroepvoorzitter Doceren en docentprofessionalisering (Welten-instituut) en 
voormalig (wetenschappelijk) directeur LOOK | Open Universiteit
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Inleiding

In deze eindrapportage wordt nader ingegaan op de verschillende activiteiten van het Welten-
instituut in 2014 en 2015 die een uitvloeisel zijn van de activiteiten van LOOK, Wetenschappelijk 
Centrum Leraren Onderzoek, dat op 1 januari 2014 is opgegaan in het Welten-instituut.

Het eerste hoofdstuk besteedt kort aandacht aan het wetenschappelijk praktijkonderzoek dat 
vanuit LOOK is voortgezet in het Welten-instituut. Dit soort onderzoek houdt in dat in en met de  
onderwijspraktijk kennis wordt ontwikkeld die in de praktijk te gebruiken is en tegelijk aan degelijke 
wetenschappelijke criteria voldoet. Door kennis van die praktijk te gebruiken en generiek te maken, 
neemt de waarde van die kennis toe, met name in de zin van valorisatie. 

Dit soort wetenschappelijk praktijkonderzoek krijgt gestalte in vraagsturingsprojecten, die door het 
voormalige LOOK al een aantal jaren werden uitgevoerd. In het tweede hoofdstuk, Vragen van le-
raren centraal (valorisatie/co-creatie), wordt nader ingegaan op deze vraagsturingsprojecten, waar-
van er vijftien zijn uitgevoerd of in uitvoering waren in 2014-2015. Die projecten zijn overzichtelijk 
in een tabel op een rij gezet. De meer uitvoerige beschrijvingen van de verschillende projecten zijn 
opgenomen in een bijlage achterin deze rapportage.

In het derde hoofdstuk (Organisatie) komt de organisatorische integratie van LOOK in het nieuwe 
Welten-instituut en de overkoepelende faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de 
orde. 

We kunnen de uitgevoerde projecten evalueren door te kijken naar de wetenschappelijke output, 
of naar de vraag of projecten hebben opgeleverd wat de bedoeling was. Daarvoor verwijzen we 
naar de afzonderlijke eindrapportages en de samenvattingen elders in dit verslag. We kunnen ook 
kijken naar de beleving van de samenwerking met de onderzoekers van het Welten-instituut en de 
overall tevredenheid. Daar hebben we dit jaar de voorrang aan gegeven. In het vierde hoofdstuk, 
Evaluatie van de projecten, vindt u daar meer informatie over.

In de bijlage Samenvattingen per project zijn de vijftien projectbeschrijvingen te vinden. Die wor-
den voorzien van citaten over de samenwerking met het Welten-instituut van mensen uit het  
onderwijsveld die bij de projecten betrokken zijn (geweest).
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 Wetenschappelijk 
 praktijkonderzoek 

Waarom wetenschappelijk praktijk onderzoek in vraagsturingsprojecten?
Lange tijd is gedacht dat ‘wetenschappelijk’ onderzoek constaterend is, op afstand staat en bovenal 
gericht is op het produceren van wetenschappelijke publicaties. Van deze wetenschapsopvatting 
had het onderwijsonderzoek veel last. In onderwijsonderzoek, dat heel vaak pas betekenis krijgt 
in de complexe praktijkcontext van het onderwijs, waren strikt ‘wetenschappelijke eisen’ zoals 
het idee dat de experimentele randomized controlled trial de enig juiste onderzoeksbenadering 
zou zijn, vaak lastig en het onderwijsonderzoek had dan ook moeite zich staande te houden in het 
steeds zwaardere gevecht om (internationale) publicatiepunten (Martens, 2010).

Hier is echter sinds kort een belangrijke verandering in gekomen, die juist voor het onderwijsonder-
zoek veel positieve gevolgen kan hebben. De VSNU heeft de criteria voor de standaardevaluatie van 
universitaire onderzoeksgroepen aangepast. Dit Standaard Evaluatie Protocol (SEP) beschrijft de 
doelstellingen en methodiek van de belangrijke zesjaarlijkse evaluaties van het wetenschappelijk 
onderzoek dat aan de universiteiten wordt verricht. De belangrijkste veranderingen ten opzichte 
van het vorige SEP zijn aldus de VSNU: ‘Grotere en systematischere aandacht voor maatschappelijke 
relevantie’ en ‘Schrappen van productiviteit als zelfstandig criterium’ (hiermee worden publicatie-
punten bedoeld). Ook de Wetenschapsvisie 2025 (OCW, 2014) is helder: ‘De wetenschap richt zich 
steeds meer op grote maatschappelijke vraagstukken, daartoe uitgedaagd door overheden en de 
samenleving als geheel.’ (pag. 9). En: ‘Het idee dat kenniscirculatie en valorisatie pas aan de orde 
zouden zijn als de kennis uitontwikkeld is, is achterhaald. Wij vinden dat juist in het begin van de ke-
ten een bewustzijn nodig is van de behoefte aan kennis en van de mogelijke kennisgebruikers. Vol-
gens de principes van kenniscocreatie ontwikkelen wetenschappers samen met maatschappelijke  
partijen nieuwe kennis die aansluit bij de praktijk. Daarbij maken de wetenschappers gebruik van 
de unieke kennis en vaardigheden van de eindgebruikers.’ (pag. 39). En tot slot, ook de belangrijke 
financier van onderzoek, het NWO gaat mee in deze ontwikkeling. Ook het NWO meldt voor de 
strategieperiode 2015-2018 initiatieven te ‘nemen om sterkere verbindingen mogelijk te maken die 
van meerwaarde zijn voor maatschappelijke en economische uitdagingen’. Want: ‘Moderne weten-
schap is verbonden met onderwijs, met partijen in de samenleving en met het bedrijfsleven. Kennis 
delen en samenwerken met mensen en organisaties buiten de wetenschap behoort steeds meer tot 
het werk van de wetenschapper. Deze samenwerking legt de basis voor innovatie en maatschap-
pelijke impact van wetenschap.’ (pag. 7).

Juist voor het onderwijsonderzoek, dat als bijna geen ander in de sociale wetenschappen een  
opdracht heeft waar het valorisatie betreft, biedt dit kansen op meer en relevanter onderzoek. Deze 

1
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verandering zal ertoe kunnen leiden dat de onderwijswetenschap revitaliseert en veel meer op 
zoek zal gaan naar samenwerking met de onderwijspraktijk. In de komende jaren zal ook de Open 
Universiteit een stramien moeten ontwikkelen om juist die valorisatie als belangrijk onderdeel van 
het SEP aantoonbaar te maken. Deze rapportage kunt u dus ook in dat licht bezien. We proberen, 
misschien een beetje a l’improviste, te laten zien dat de hier beschreven vraaggestuurde onderwijs-
onderzoeksprojecten aantoonbare effecten en impact op de praktijk hebben gehad. In hoofdstuk 4 
vindt u meer informatie hierover.
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 Vragen van leraren centraal
 (valorisatie/co-creatie) 

In het hier beschreven onderzoek hebben leraren een belangrijke rol. Echte vragen uit de onder-
wijspraktijk zijn het startpunt en er wordt voortdurend gestreefd naar samenwerking. Dat wil niet 
zeggen dat docenten onderzoekers moeten worden. Van deze samenwerking wordt een belang- 
rijke meerwaarde verwacht op het gebied van docentprofessionalisering. We lichten dat hier kort 
toe.
Wanneer het gaat om de professionele kwaliteit van hoogopgeleiden wordt namelijk meestal ge-
dacht aan opleidingen, bevoegdheid en aanvullende cursussen. Het zogenaamde formele leren. 
Dat is belangrijk, maar uit onderzoek blijkt dat het informele leren, het leren dus dat plaatsvindt op 
de werkplek, vaak in interactie met collega’s of anderen, meer dan 80 procent van de professionele 
ontwikkeling van hoogopgeleiden zoals leraren verklaart. Denk hier bijvoorbeeld aan professionele 
leergemeenschappen (Imants & van Veen, 2010). Bovendien heeft veel formeel onderwijs, zoals ver-
plichte cursussen, helaas niet altijd de impact die ervan verwacht wordt. Na een cursus van enkele 
uren of dagen gaan docenten weer over tot ‘de orde van de dag’ en verandert er weinig. Ook wordt 
het soms gezien als een vorm van ‘protocolisering’ die echte professionalisering juist in de weg kan 
zitten (Onderwijsraad, 2014). In de afgelopen jaren is daarom steeds meer onderzoek gedaan naar 
het informele leren en de professionele kwaliteit van leraren (van den Berg, 2016). Van groot belang 
zijn hierbij ook motivationele processen zoals de bereidheid om waar nodig te innoveren (bijvoor-
beeld Klaeijsen, 2015). Helaas is het zo dat dit ‘innerlijke vuur’ niet vanzelfsprekend blijft branden, 
zo stelt de Onderwijsraad (2014) (cf. Jansen in de Wal, van den Beemt, Martens & den Brok, 2014; 
Martens, 2010).

Het bevorderen van de voortdurende bereidheid tot professionele ontwikkeling, het onderzoeks-
matig denken waarin gekozen benaderingen of methoden waar nodig ter discussie gesteld wor-
den, kortom de bereidheid tot professionele reflectie en dialoog, zijn dus cruciale voorwaarden 
voor het duurzaam verbeteren van kwaliteit van onderwijs. De Onderwijsraad vat het zo samen: 
‘Om aan te sluiten bij de complexe, veranderlijke beroepspraktijk kan de ontwikkeling van persoon-
lijke professionaliteit per definitie nooit stilstaan. Het is voor leraren zaak om steeds bij te blijven bij 
de ontwikkelingen in de maatschappij en op het gebied van vakinhoud en -didactiek. Daar komt 
bij dat het aan het leraarschap eigen is dat er zich regelmatig ingewikkelde kwesties en dilemma’s 
voordoen in de beroepspraktijk waar niet zomaar één ‘beste’ antwoord voor bestaat. Persoonlijke 
professionaliteit veronderstelt dat leraren (samen met collega’s, onderzoekers, en anderen) deze 
antwoorden regelmatig tegen het licht houden en steeds weer kritisch reflecteren of dit wel juiste, 
verantwoorde keuzes waren. Deze kritisch-onderzoekende houding van individuele leraren is on-
losmakelijk verbonden met hun professionaliteit.’ (pag. 8). 

2
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In veel onderwijssectoren wordt het belang hiervan steeds nadrukkelijker onderkend. Zo bepleitte 
de Onderwijsraad (2015) het actief bevorderen van een kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs. 
Eerder stelde de Raad (2014) al dat het nodig is de verbindingen tussen de drie kerntaken van het 
hoger beroepsonderwijs (onderwijs, onderzoek en innovatie van het beroepenveld) te versterken. 
De professionele ontwikkeling van leraren wordt bijvoorbeeld bevorderd via promotiebeurzen. 
Aan verschillende universiteiten zijn zogeheten academische onderwijswerkplaatsen ingesteld 
waarin onderzoekers en (vooral vo-) leraren samenwerken. Ook het Nationale Regieorgaan On-
derwijsonderzoek probeert de samenwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek te 
bevor-deren, bijvoorbeeld door consortiumvorming waarin wordt samengewerkt, financieel mo-
gelijk te maken. Tot slot, in De waarde(n) van weten, Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onder-
zoek 2015-2025 wordt deze van groot belang geachte samenwerking tussen onderzoek en praktijk  
bevorderd door het instellen van regelvrije zones voor onderwijsvernieuwing en door vijf miljoen 
euro structureel voor onderzoek naar het hoger onderwijs vrij te maken. 
De bedoeling van deze initiatieven is niet om van docenten onderwijsonderzoekers te maken. Waar 
het om gaat is dat docenten gemotiveerd en geëquipeerd raken om reflectief te handelen (van den 
Berg, 2016), bij voorkeur in gezamenlijke kennisontwikkeling om zo een professionele leercultuur 
te ontwikkelen (Brouwer, Hermanussen & van Kan, 2015). Om waar nodig afstand te nemen van de 
praktijk en gewoonten van alledag en meer systematisch na te gaan wat effecten van maatregelen 
zijn, wat belangrijke ontwikkelingen zijn of wat ervaringen van anderen zijn. Onderzoek kan dus bij 
uitstek professionele dialoog, reflectie en samenwerking mogelijk maken. Daarmee geldt dit als een 
van de belangrijkste vormen van professionalisering.

In 2015 is de oorspronkelijke focus van de werkwijze volledig gehandhaafd: vragen uit het onder-
wijsveld. Sinds 2007 konden instellingen en leraren elk jaar ondersteuning vragen bij het innovatief 
oplossen van professionaliseringsvraagstukken. In co-creatie met leraren werken aan praktische en 
tevens generaliseerbare oplossingen op basis van concrete (aan)vragen uit de onderwijspraktijk is 
een van de essentiële kenmerken van de werkwijze. Deze vraagsturingsprojecten dragen bij aan 
de beantwoording van concrete (lokale) professionaliseringsvraagstukken (met focus op samen  
professionaliseren op de werkplek) en de vraag hoe van daaruit een bijdrage wordt geleverd aan de 
ontwikkeling van generieke oplossingen. 

De vraagsturing krijgt vorm en inhoud in de verbinding tussen de vraagsturingsprojecten en de 
inhoudelijke thuisbasis: de vakgroep Doceren en docentprofessionalisering binnen het Welten-insti-
tuut. De projecten hebben als gemeenschappelijke focus het verbeteren van de onderwijspraktijk, 
meer in het bijzonder het identificeren van factoren die het professionaliseren van de leraar via le-
ren op de werkplek bevorderen of hinderen. Dit vaak ook met behulp van benaderingen die plaats- 
en tijdonafhankelijk zijn, zoals met ict. Zo probeert het Welten-instituut zoveel mogelijk relevant te 
zijn voor het Nederlandse onderwijs. We weten immers dat de leraar de belangrijkste factor is voor 
de kwaliteit van onderwijs, en dat het werkplekleren van leraren de belangrijkste weg tot profes-
sionalisering is.
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Voor dit laatste stuk van de looptijd van de subsidiegelden (2014-2015) is een aantal projec-
ten geselecteerd, in nauw overleg met, en na advisering door de externe Programmaraad. Deze  
programmaraad bestaat uit emeritus hoogleraar prof. Wim Jochems, prof. Perry den Brok (Techni-
sche Universiteit Eindhoven) en heeft als reservelid prof. Rob Poell (Tilburg University).

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de projecten die in 2015 zijn uitgevoerd. Het zijn deels 
projecten die al in de periode voor 2014 zijn gestart (blauw), en gecontinueerd werden. Het andere 
deel betreft nieuwe aanvragen, waarmee in 2014 een start is gemaakt (groen). 
In de bijlage achterin deze rapportage wordt per project een verslag van de behaalde resultaten 
gegeven. 
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Tabel 1    Overzicht vraagsturingsprojecten 

In de tabel is de sector per project aangegeven. Er is sprake van een redelijke spreiding van de 
projecten over de onderwijssectoren. 

project sector Aanvrager Titel van het project 

    

01 po Xpect Primair Netwerkleren op Xpect Primair 

02 po/vo/
mbo 

Onderwijscoöperatie Peer review 

03 hbo/po IJsselgroep Iselinge1* Dimensies van sociaal leren binnen een 
paboleernetwerk

04 hbo/po Iselinge Hogeschool2 Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabo-
studenten op de werkplek 

05 hbo/po IJsselgroep Iselinge  Faciliteren van paboleernetwerken op dimensies 
van sociaal leren 

06 hbo Iselinge Hogeschool Het creëren van een onderzoekende houding bij 
pabostudenten  

07 docenten en
leiding- 
gevenden

 

Algemene Vereniging Schoolleiders
(AVS) 

 
 

Ecologisch onderzoek docentprofessionalisering 
en schoolleiderschap: Anders kijken naar kinderen 

08 vo Stichting Onderwijs Midden Limburg 
 

Docentprofessionalisering en de rol van gespreid 
leiderschap in een Regionaal Leer Centrum 

09 hbo Zuyd Hogeschool/ Lectoraat opleiden 
in de School 
 

Het bevorderen van de onderlinge samenwerking 
tussen schoolgebonden Communities of Practice 

10 vo Academische Opleidingsschool Limburg 
(AOSL) 
 

Coachen met het oortje van leraren-in-opleiding 
en beginnende leraren 

11 po Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs 
Rotterdam (BOOR)  
 

Strategieën voor effectief taalonderwijs in het po 

12 po Stichting Swalm en Roer 
 

Synergie geeft synergie! 

13 vo Mundiumcollege  
 

Agora 

14 hbo Fontys Leraren opleiding Sittard 
 

Nieuwe aanpak ontwikkeling vaardigheden 
klassenmanagement 

15 vo OMO Kennisnetwerken nader onderzocht 

 

 

 

1 Dit project liep tot eind augustus 2014. Vanaf 1 september 2014 zijn de vervolgprojecten van start gaan (nummer 5 en 6 uit de tabel).
2 Idem 1
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 Organisatie 

In 2015 zijn de projecten uitgevoerd onder de vlag van de faculteit PenOW (Psychologie en on-
derwijswetenschappen), meer precies onder die van het Welten-instituut. Het voormalige LOOK is 
op 1 januari 2014 samen met CELSTEC, het wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor Onderwijs- 
wetenschappen van de OU, opgegaan in het Welten-instituut. De bedrijfsvoering van beide institu-
ten is succesvol geïntegreerd en ingepast in het grotere geheel, de faculteit PenOW. Deze integratie 
heeft een positieve uitwerking op de geboekte resultaten. Vooral de verbetering van de kwaliteit 
en verhoging van de periodiciteit van de interne rapportages maakte het mogelijk om tussentijds 
beter en gerichter op de te bereiken resultaten te sturen. 

Centraal staat steeds de aandacht voor het slaan van de brug tussen wetenschap, onderwijspraktijk 
en beleid. Door enerzijds de inhoudelijke versterking van het onderzoek naar professionalisering 
van leraren en anderzijds de vertaling van generieke kennis naar bruikbare oplossingen voor de 
onderwijspraktijk. Het onderzoek van voormalig LOOK en CELSTEC vullen elkaar op beide aspec-
ten mooi aan waardoor de opbrengsten van de projecten onder de invulling van de doelsubsidie  
professionaliseren van leraren, in hogere mate bruikbaar zijn. Inmiddels is het professionaliseren 
van leraren onderdeel van de missie van het Welten-instituut en het werken daaraan zal ook na 
afloop van de doelsubsidie volop onderwerp van onderzoek in brede zin blijven. 

3
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 Evaluatie van de projecten 

De uitgevoerde projecten kunnen op verschillende manieren geëvalueerd worden. Op de  
eerste plaats kunnen we kijken naar de afzonderlijke projecten in termen van ‘wetenschappe-
lijke output’. Of naar de vraag of projecten datgene hebben opgeleverd wat de bedoeling was. 
Daarvoor verwijzen we op de eerste plaats naar de afzonderlijke eindrapportages en de sa-
menvattingen elders in dit verslag (zie: bijlage Samenvattingen per project). Wat we in andere  
jaren wel gedaan hebben maar in 2015 maar zeer beperkt, was onderzoek op het gebied van 
professionaliseringseffecten bij docenten (zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit verslag).  
Tot slot kunnen we ook kijken naar de beleving van de samenwerking met de onderzoekers van 
het Welten-instituut en de overall tevredenheid. Daar hebben we dit jaar de voorrang aan gegeven, 
ook ingegeven door ontwikkeling van de nieuwe SEP-eisen die aan onderwijsonderzoek worden 
gesteld. In de volgende paragraaf vindt u daar meer informatie over. 

4.1 RESULTATEN WERKVELDONDERZOEK

Het wetenschappelijk praktijkonderzoek dat sinds jaren in nauwe samenwerking met het onder-
wijsveld wordt uitgevoerd, zal ook na afronding van de doelsubsidie worden voortgezet. Daarom 
vinden we het belangrijk om te zien of de ambities die worden beoogd met dit type onderzoek, 
worden behaald. 
Het in kaart brengen van de wetenschappelijke output die met dit onderzoek wordt gegenereerd, 
is relatief eenvoudig achteraf te berekenen. Of wij echter de praktijk op de juiste manier bedienen 
en of door middel van ons onderzoek de beoogde impact wordt behaald, is minder eenvoudig 
te zeggen. Op dit moment proberen universiteiten de impact van hun onderzoek in termen van  
valorisatie in kaart te brengen. Deze impact op de praktijk is niet eenvoudig vast te stellen. Ze vraagt 
onder andere om een actievere, positieve samenwerking met het praktijkveld. De hier gepresen-
teerde methode kan opgevat worden als een pilot om deze impact te meten, indachtig het nieuwe 
Standaard Evaluatie Protocol (SEP, VSNU, zie ook hoofdstuk 1).

In 2015 is gewerkt aan een ‘werkveldtevredenheidsonderzoek’, waarin aan onze samenwerkings- 
partners wordt gevraagd hoe zij de samenwerking met het Welten-instituut ervaren hebben, 
 en welke merkbare effecten zijn opgetreden in de organisatie.
Het werkveldtevredenheidsonderzoek is een online vragenlijst, verstuurd in december 2015 naar 
de centrale contactpersoon3 van alle vraagsturingsprojecten. 

3 De centrale contactpersoon is de persoon die als aanspreekpunt fungeerde tijdens de 
 samenwerkingsperiode. Bij enkele projecten betrof dit meer dan één persoon. 

4



16

Welten-instituut – Open Universiteit

De lijst is verstuurd naar 18 personen, verdeeld over de 13 samenwerkingspartijen (13 vraag- 
sturingsprojecten). 15 personen hebben de vragenlijst volledig ingevuld (respons: 83 procent). In 
deze paragraaf geven we een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten. Hierbij wordt ge-
bruikt gemaakt van de letterlijke vragen zoals gebruikt in de vragenlijst, de gemiddelde scores die 
daarop zijn gegeven, en de standaarddeviatie4. Van de gegeven antwoorden op de ‘open vragen’ 
en in de toelichtingsvelden worden steekwoorden en samenvattingen gegeven. Om privacyrede-
nen zijn antwoorden niet te herleiden naar individuele samenwerkingspartijen. 

4 De standaarddeviatie is een statistische maat voor de spreiding van de scores rondom het gemiddelde.

 Gemiddelde 
score  

Std. 
Deviatie  

Geef met een rapportcijfer van 1 tot 10 aan hoe tevreden u bent over  
de samenwerking met het Welten-instituut 

8,1 0.9 

 

Overall tevredenheid samenwerking 

Zou u opnieuw met het Welten-instituut willen samenwerken?

ja  93,33% 
(14/15) 

waarom wel? 
Samenvatting van de genoemde argumenten: 
- betrouwbare partner 
- sterk gericht op veld / praktijkgericht / verbinding wetenschap-praktijk 
- collegiale en productieve samenwerking 
- gelijkwaardig optrekken in het traject 
- onderzoeksperspectief 
 

nee  6,66% 
(1/15) 

waarom niet? 
Samenvatting van de genoemde argumenten: 
- duurzame personele projectbemensing vanuit Welten-instituut niet gegarandeerd  

 

Zou u samenwerking met het Welten-instituut aanraden aan anderen?

Tevredenheid op thema’s kwaliteit en deskundigheid

ja  100% 
(15/15)  

waarom wel?  
Samenvatting van de genoemde argumenten:  
- betrouwbare, kennisrijke partner  
- onderzoeksinstituut met praktijkgerichte focus / valorisatie  
- maatwerk / passende samenwerking mogelijk  
- het gezamenlijk realiseren van een opbrengst / praktijkopbrengst  
 

nee  0%  
(0/15)  

waarom niet?  
Samenvatting van de genoemde argumenten:  
- 

 

Geef  met een rapportcijfer  van 1 tot 10  aan hoe tevreden u bent over  
 

Gemiddelde 

score  
Std. 

Deviatie 

de  gekozen methodiek (plan van aanpak)  voor het onderzoek/project  7,5  0.5  
de  mate waarin het onderzoek nieuwe gezichtspunten heeft opgeleverd  7,3  0.9  
de mate waarin samen is opgetrokken in ontwerpen van het onderzoek  8,1  1.0  
de mate waarin samen is opgetrokken in de uitvoering van het onderzoek  8,1  1.1  
de toepasbaarheid van het resultaat van het onderzoek  7,9  1.0  
de kennis die medewerkers van het Welten -instituut hebben van de 

beroepspraktijk  
7,7  1.4  

 

Tevredenheid op thema’s communicatie en samenwerking 

Geef  met een rapportcijfer  van 1 tot 10  aan hoe tevreden u bent over  
 

Gemiddelde 

score  
Std. 

Deviatie  
de wijze waarop het project/onderzoek tot stand is gekomen  7,7  0.5  
de bereikbaarheid van de juiste medewerker als u een vraag had  8,3  1.5  
de tijdigheid van het door het Welten -instituut geleverde werk  8,3  1.3  
het door het Welten-instituut nakomen van afspraken in de uitvoering  8,4  1.2  
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Naast bovenstaande stellingen is in de vragenlijst, door middel van diverse ‘open vragen’ gevraagd 
naar de ervaren impact in de organisatie. Dit heeft per project veel bruikbare bevindingen op- 
geleverd. We kiezen ervoor om een samenvattende Wordcloud op te nemen, met kernwoorden 
uit de gegeven antwoorden. Enkele quotes uit deze vragen worden per project weergeven in de 
projectbeschrijvingen (zie bijlage Samenvattingen per project).

 
Terugkijkend op de afgelopen periode, wat heeft het project teweeggebracht? 

De resultaten van het werkveldonderzoek 2015 zijn bruikbaar in ons streven naar continue ver- 
betering. De samenwerking met het Welten-instituut wordt door de verschillende samenwerkings-
partijen positief beoordeeld. We hebben inzichten verworven in waar we goed in zijn, en ook wat 
we in de toekomst kunnen verbeteren. Op projectniveau hebben we handvatten om onze samen-
werking in de toekomst verder te optimaliseren. Daarnaast laten de resultaten zien dat er een dui-
delijke valorisatie-component aan het onderzoek heeft gezeten, die erkend en (zeer) positief ge-
waardeerd wordt door de onderwijspraktijk. 

Deze meting is een pilotmeting geweest. In 2016 zal de werkveldtevredenheidsmeting worden  
uitgebreid met:
 – het ondervragen van meerdere personen per samenwerkingspartij, om een 
  betrouwbaarder en completer beeld te krijgen 

– het verder uitbreiden van de meting van de praktijkimpact, met naast subjectieve impact  
 ook stellingen waarmee de objectieve impact gemeten kan worden  
– het meten op diverse momenten gedurende het proces, in plaats van alleen bij afronding  
 van het onderzoek. 

Leernetwerken
Inzicht Reuring

Inspiratie Re�ectie
Bewustwording

Enthousiasme
Interne discussie
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Bijlage

Samenvattingen per project 

01 Netwerkleren op Xpect Primair

Aanvrager De Borne

Betrokken partijen Welten-instituut, Xpect Primair, 

Soort onderwijs po

Doelgroep Leerkrachten

PROJECTDOEL
 
Na een succesvol verlopen samenwerkingsproject in 2011-2012 wendde stichting Xpect Primair in 
Tilburg zich tot het Welten-instituut voor voortzetting en opschaling. Het eerste project richtte zich 
op het stimuleren van een netwerklerende organisatie binnen één enkele school: De Borne. In het 
daaropvolgende project wilde Xpect Primair opschalen naar vijf scholen, waarmee ook de basis-
scholen Jeanne d’Arc, Triangel, Klinkers en Cleijn Hasselt zouden toetreden tot het netwerklerende 
samenwerkingsverband. De scholen wilden het stimuleren van de netwerklerende cultuur binnen 
de scholen zoveel mogelijk zelfstandig doen en vroegen het Welten-instituut om onderzoek en 
advies bij het trainen van zogenaamde netwerkcoaches: leerkrachten die netwerkleren in en tussen 
de scholen faciliteren en stimuleren. 
De vraag die centraal stond was: ‘Hoe kunnen leerkrachten worden gecoacht bij het faciliteren en 
stimuleren van schooloverstijgend netwerkleren?’

PROJECTAANPAK
 
De school opereerde vanuit een kernteam, bestaande uit leerkrachten, ib’ers en directeuren afkom-
stig van alle vijf scholen. Het kernteam voerde de transformatie uit. De rol van het Welten-instituut 
was adviserend op afstand, om niet te interfereren met de projectdoelstelling van zelfstandige 
transformatie. De samenwerking met het Welten-instituut omvatte de volgende elementen:
1 advies bij werving en coaching netwerkcoaches
2 onderzoek naar de opzet van de coaching netwerkcoaches 
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Het project startte met het werven van leerkrachten voor de rol van netwerkcoach, op basis van 
vrijwilligheid. Iedere school leverde één coach, voor optimale spreiding. Het Welten-instituut stelde  
vervolgens de coaching voor op basis van netwerktheorie, dat betekent dat het zoveel mogelijk 
informeel en bottom-up plaatsvond:

1 inventarisatie wensen en ambities
2 opzetten bijeenkomsten op basis van punt 1
3 inhoudelijke coaching op basis van netwerktheorie - train de trainer op de manier waarop 
 hij verwacht wordt te gaan trainen.

Flankerend werd onderzoek uitgevoerd naar de opzet van het coachingstraject op basis van input 
van de betrokken netwerkcoaches en het trainende kernteam en de ervaringen van de netwerk- 
coaches, door middel van interviews die kwalitatief geanalyseerd werden.

OPBRENGSTEN
 

Wetenschappelijke opbrengsten
Een bottom-up-proces bij het vormgeven van trainingen voor netwerkcoaches lijkt bij te dragen 
aan groter gevoel van eigenaarschap bij de trainees en daarmee aan een verhoogde motivatie bij 
het uitvoeren van in de training geleerde vaardigheden.

Makkelijker buiten je eigen 
school kijken en contacten 
leggen intern binnen de 
school, meer informeel leren. 
Leren van en met elkaar 
heeft meer vorm gekregen.

                    Monique Aben*
                         De Borne

Niveau van de aanvrager
De projectdoelstellingen op het niveau van 
de aanvrager zijn behaald. Het kernteam 
heeft potentiele netwerkcoaches aangetrok-
ken, een bottom-up-coachingstraject vorm-
gegeven en uitgevoerd.

Bredere onderwijspraktijk
De netwerkcoaches hebben netwerken be-
geleid en netwerkleren op hun scholen gesti-
muleerd waardoor netwerkleren een bredere 
basis heeft gekregen als professionaliserings-
vorm in het samenwerkingsverband.

* Deze en volgende quotes geven weer hoe projectpartners de samenwerking met het Welten-instituut 
 hebben ervaren.
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02 Peer review

Aanvrager Onderwijscoöperatie

Betrokken partijen Welten-instituut, Lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion Hogeschool en de 
Onderwijscoöperatie (OC)

Soort onderwijs po, vo en mbo

Doelgroep Leraren po, vo en mbo

PROJECTDOEL
 
Peer review wordt door het ministerie van OCW gezien als hét speerpunt van onderwijsbeleid. Bij 
peer review observeren leraren in teams elkaars onderwijspraktijk gericht en systematisch. Hierbij is 
de gedachte dat peer review bijdraagt aan het professioneel leren van de leraar en aan het verbete-
ren van het onderwijs in het algemeen. 
Een aantal rondes van vraagverheldering leidde tot de volgende onderzoeksvragen: 

Welke randvoorwaarden van peer review dragen effectief bij aan
1 de intentie van leraren om peer review te gebruiken?
2 de professionele ontwikkeling van leraren en ontwikkeling in het schoolbeleid?

PROJECTAANPAK
 
Dit project omvatte twee deelonderzoeken. Een onderzoek naar de randvoorwaarden en factoren 
die mogelijkerwijs bijdragen aan de intentie van leraren om peer review in te zetten stond centraal 
in het eerste deelonderzoek. In het tweede deelonderzoek is gekeken naar de relatie tussen het 
proces van feedback geven en de ervaren professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling. In 
beide deelonderzoeken hebben 6 scholenkoppels po (waarvan 1 trio), 5 koppels vo en 1 koppel 
mbo meegedaan (in totaal 25 scholen die 13 teamkoppels vormen). In de studies zijn verschillende 
onderzoeksmethoden en -instrumenten in samenhang gebruikt, om meer inzicht te krijgen in de 
relaties tussen de variabelen. Ten eerste zijn aan de hand van de data verkregen uit vragenlijsten va-
riabelen en relaties daartussen gekwantificeerd. Ten tweede zijn er semigestructureerde interviews 
afgenomen met leraren die aan de peer review hadden deelgenomen. Randvoorwaarden van peer 
review, intentie om peer review te gebruiken en aard en niveau van de feedback tijdens peer review 
zijn met behulp van valide en betrouwbare schalen in een vragenlijst gemeten. Deze kwantitatieve 
analyses werden aangevuld met gegevens uit de interviews. Een eerste conclusie die kan worden 
getrokken is dat indien voldaan is aan het effectueren van een positieve attitude en self-efficacy 
ten aanzien van peer review, dit bijdraagt aan het blijven toepassen van peer review voor de eigen 
professionele ontwikkeling van leraren. De feedback tijdens peer review bestond vooral uit discre-
pantiefeedback (taak-motivatieniveau). Dit houdt in dat leraren elkaar informeerden over tekortko-
mingen in het huidige niveau ten opzichte van een vooraf bepaalde standaard of doel. Deze kwan-
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leidraad voor het semigestructureerde interview opgesteld. De thema’s die aan bod kwamen 
zijn: kenmerken peer review, feedback, ervaren nut en eenvoud, zelfgedetermineerde motivatie, 
teamgerelateerde aspecten, attitude, subjectieve norm, self-efficacy, professionele ontwikkeling,  
kenmerkenontwikkeling, intentie, leerklimaat, leiderschap, empowerment en netwerken op de 
werkvloer.

Het Welten-instituut is hét 
onderzoeksinstituut dat 
werkelijk praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek 
realiseert, uitdraagt en 
valoriseert

                    Patrick Sins

titatieve gegevens worden grotendeels gecomple-
teerd door de verzamelde kwalitatieve gegevens. 
Verder gaven alle leraren in het interview aan dat af-
stand, tijd en inroostering van de peer review de groot-
ste struikelblokken vormen voor het uitvoeren van 
peer review. Uit de interviews kwam tot slot naar voren 
dat de feedback die werd gegeven en ontvangen tij-
dens de interscolaire visitaties een belangrijke bijdrage 
had geleverd aan de effectiviteit van de peer review.

Onderzoeksinstrumenten
Randvoorwaarden, professionele ontwikkeling, aard 
en niveau van feedback en intentie tot duurzaam  
gebruik van peer review werden bevraagd met behulp 
van vragenlijsten en/of interviews, die zijn gebaseerd 
op bestaande gestandaardiseerde instrumenten of op 
richtlijnen voor het ontwikkelen hiervan. Op basis van 
literatuuronderzoek en voorgaand onderzoek is een 

De contacten met de 

collega onderzoekers zijn 

uitmuntend, productieve 

en fijne samenwerking

                    Patrick Sins

Procesverloop
Het onderzoek is grotendeels conform planning uit-
gevoerd. De communicatie en inhoudelijke samen-
werking met onze collega’s bij de Onderwijscoöpe-
ratie is voorspoedig en productief verlopen.

OPBRENGSTEN

Niveau van de school/de aanvrager
Opbrengsten voor de Onderwijscoöperatie waren 
vragenlijsten t.b.v. de voormeting voor het meten 
van randvoorwaarden, intentie tot inzetten peer  
review, professionele ontwikkeling en aard en  
niveau feedback, die ook in de toekomst bruikbaar 
zijn. Verder heeft het Welten-instituut advies gege-
ven over hoe de peer-reviewtrajecten in te richten.
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De bredere onderwijspraktijk/beleidsniveau
Er zijn presentaties gegeven op het Leraren-
congres 2013 (Onderwijscoöperatie) en er 
is een keynote gegeven op de ECNAIS2015. 
Verder is er een artikel gepubliceerd in  
Didactief (met als titel Leren van de Buren).

Wetenschappelijke opbrengsten
Er is een korte literatuurstudie, resulteren-
de in twee conceptuele modellen voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen,  
opgeleverd. Er zijn twee presentaties gege-
ven op de ORD (in 2014 en in 2015).
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03 Dimensies van sociaal leren binnen een paboleernetwerk 

Aanvrager IJsselgroep Iselinge

Betrokken partijen Welten-instituut, IJsselgroep Iselinge

Soort onderwijs pabo

Doelgroep Pabostudenten, pabodocenten, leerkrachten PO

PROJECTAANPAK

In dit onderzoeksproject (looptijd tot eind augustus 2014) is een leernetwerk van pabodocenten,  
pabostudenten en leerkrachten primair onderwijs ondersteund door:
– de sociale ruimte van de groep op basis van dimensies en indicatoren in beeld te brengen
– te analyseren op welke wijze het beeld wel of niet past bij de doelen van de groep
– de groep te begeleiden in het ‘schuiven’ op de dimensies en indicatoren op basis van de 
 gewenste resultaten.

De groep kwam maandelijks bij elkaar voor verdere professionalisering op het gebied van het stel-
onderwijs. Naast deze face-to-face-ontmoetingen werd gecommuniceerd in een online Simulise-
omgeving.

Enthousiasme in de verschillende 

leernetwerken, inzichten in de 

manier waarop een leernetwerk 

zich dieper kan ontwikkelen en 

aanknopingspunten om het 

curriculum te verrijken met 

invoering van leernetwerken.

                    Eric Besselink

PROJECTDOEL
 
De laatste decennia is in onderwijspraktijk en onder-
wijsonderzoek veel aandacht besteed aan het samen-
werken van (aanstaande) leraren in groepen als een 
stimulans voor hun professionele ontwikkeling. Aan 
de hand van een theoretisch kader met vier dimen-
sies en elf indicatoren van sociaal leren is de sociale 
ruimte van een leernetwerk van pabodocenten, pabo-
studenten en leerkrachten primair onderwijs in kaart  
gebracht. Op basis van deze analyse is bekeken op 
welke wijze het sociaal leren van de groep kan wor-
den gefaciliteerd, passend bij de doelen van de groep. 
Hierbij is met name onderzocht welke inrichting van 
de sociale ruimte van de groep op dimensies en indi-
catoren ondersteunend kan zijn voor het optimalise-
ren van de rol van de student in een leernetwerk van 
experts.
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OPBRENGSTEN

Het project heeft geleid tot een overzicht van interventies die van belang zijn bij het mogelijk  
maken en faciliteren van een sociale leeromgeving waarin studenten volwaardig kunnen partici-
peren. 

Deze opbrengst is gepresenteerd tijdens de ORD en staat beschreven in een praktijkartikel:
Vrieling, E., Van den Beemt, A., & De Laat, M. (2014). Dimensies en indicatoren van sociaal leren in een 

pabo leernetwerk. Paper presented at the annual meeting for the ORD, June 11-13, in Groningen, 
the Netherlands.

Vrieling, E., De Laat, M., Besselink, E., & Ubbink, M. (2015). Dimensies van sociaal leren in een pabo-
leernetwerk. OnderwijsInnovatie, 17(1), 17-24.



28

Welten-instituut – Open Universiteit

04 Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek

Aanvrager Iselinge Hogeschool

Betrokken partijen Welten-instituut, Iselinge Hogeschool

Soort onderwijs pabo

Doelgroep Pabostudenten, pabodocenten, leerkrachten PO

PROJECTDOEL

In dit project (studiejaar 2013/2014) is onderzocht op welke wijze binnen pabocurricula de ont-
werpprincipes van zelfgestuurd leren (ZGL) kunnen worden geïntegreerd met de ontwikkelingen 
betreffende opleiden in de school (OIS). Op deze wijze zijn eerdere onderzoeksresultaten die uit-
sluitend betrekking hadden op de implementatie van mogelijkheden tot ZGL binnen de pabo als 
opleidingsinstituut, in verband gebracht met belangrijke elementen van het leren op de werkplek. 
Ook is onderzocht tot welke motivationele gedragsveranderingen bij pabostudenten deze werk-
wijze leidt en welke effecten zichtbaar zijn op de uiteindelijke prestaties van de studenten op de 
werkplek. 

PROJECTAANPAK

Vanuit het beleidskader OIS hebben 12 docenten van een lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), 
45 leerkrachten basisonderwijs en 2 onderzoekers gedurende een schooljaar samengewerkt aan 
het verhogen van de mogelijkheden tot ZGL van pabostudenten op de werkplek van 45 opleidings-
scholen. Hierbij is gebruik gemaakt van een begeleidingsaanpak waarbij de pabodocenten en leer-
krachten gedurende vier trainingsmomenten leerden werken met zeven ontwerpprincipes en een 
voor de werkplek ontwikkeld diagnostisch instrument. Gedurende 10 maanden zijn de studenten 
die stage liepen in opleidingsscholen (experimentele groep, N = 236) vergeleken met de studenten 
die stage liepen in reguliere stagescholen (controlegroep, N = 149). Hierbij is gebruik gemaakt van 
kwalitatieve en kwantitatieve data. De resultaten laten zien dat de aanpak effectief is geweest: de 
studenten in de experimentele conditie kregen significant meer zelfgestuurde leermogelijkheden 
op de werkplek dan de studenten in de controlegroep. Tevens lieten de studenten in de experi-
mentele groep significant meer zelfvertrouwen zien dan de studenten in de controlegroep. De 
eindbeoordelingen van de studenten uit de experimentele en de controlegroep verschilden niet 
significant van elkaar.
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OPBRENGSTEN

Concluderend blijkt het goed mogelijk ook op de werkplek de mogelijkheden tot ZGL voor stu-
denten vorm te geven. De beschreven aanpak biedt handreikingen voor de praktijk en kan, mits  
gefaseerd aangeboden binnen de vier opleidingsjaren, leiden tot meer zelfvertrouwen bij studen-
ten. Hierbij kunnen pabodocenten en opleiders op de werkplek in overleg bekijken wie daarbij 
welke rol krijgt. In dit implementatieproces kan het voor de werkplek ontwikkelde diagnostisch 
instrument in worden gezet. 

De projectresultaten hebben geleid tot presentaties tijdens twee conferenties:
Kicken, W., Vrieling, E., & Vandyck, I. (2013). How to support primary teacher educators to increase their 

students’ self-directedness and metacognition. Poster presented at the annual meeting for the 
EARLI, August 27 - 31, in Munich, Germany.

Vrieling, E. (2014). Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek. Paper 
presented at the annual meeting for the VELON, March, 10-11, Zwolle, the Netherlands. 
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05 Faciliteren van paboleernetwerken op dimensies van sociaal leren

Aanvrager IJsselgroep Iselinge 

Betrokken partijen Welten-instituut, IJsselgroep Iselinge 

Soort onderwijs pabo

Doelgroep Pabostudenten, pabodocenten, leerkrachten PO

PROJECTDOEL

Vanuit de omringende opleidingsscholen en de hogeschool is steeds meer behoefte ontstaan aan 
het werken in netwerken die de professionalisering van leerkrachten en studenten faciliteren. Het 
zelf actief analyseren van problemen en construeren van oplossingen, gerelateerd aan de lesprak-
tijk, versterkt de ontwikkeling van bekwaamheid bij leraren. Naarmate collega’s vaker samen leren, 
waarbij ze een actieve rol spelen bij het bepalen van de doelen, thema’s, inhoud, opzet en metho-
dieken, is de opbrengst groter. Iselinge Hogeschool vindt het belangrijk dat er niet alleen geprofes-
sionaliseerd wordt volgens een formeel professionaliseringstraject, maar dat er ook gezocht wordt 
naar informele ontmoetingen, waar ruimte is om in een ‘werkplaats’ ideeën te delen, te ontwikkelen 
en te evalueren.

Van daaruit is gezocht naar een manier waarop dit leren vanuit het perspectief van de leerkracht 
ondersteund kan worden. Doel was dat (aanstaande) leerkrachten geprofessionaliseerd werden op 
een eigentijdse en enthousiasmerende wijze. Er is gekozen voor het faciliteren van de leernetwer-
ken op basis van het eerder door ons ontwikkelde dimensieraamwerk. Door de sociale configura-
tie van leernetwerken op basis van dimensies en indicatoren te analyseren en de groep hierbij te  
faciliteren ontstond bewustwording van het groepsproces leidend tot verdieping van de profes-
sionele ontwikkeling. Ondanks deze positieve bevindingen gaven de deelnemers aan behoefte te 
hebben aan een verdere concretisering van de dimensies in een instrument.
Als onderzoeksdoel van deze studie hebben we ons vanuit die probleemstelling in studiejaar 
2014/2015 gericht op het ontwikkelen en valideren van een praktijkinstrument waarmee deel-
nemers aan leernetwerken de door hen ervaren kwaliteit en effectiviteit van het netwerk kunnen 
beschrijven en waar nodig aanpassen. 

PROJECTAANPAK

In studiejaar 2014/2015 werd gewerkt in vijf leernetwerken waarin derde- en vierdejaars studenten 
in de context van hun schoolontwikkelthema en afstudeerkring verbonden werden met de ont-
wikkelingen binnen de deelnemende basisscholen. Deze leernetwerken werden, naast de studen-
ten, bemenst door pabodocenten en basisschoolleerkrachten. Naast maandelijkse ontmoetingen 
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binnen Iselinge Hogeschool werd een digitale omgeving ingericht waarin de deelnemers hun op-
brengsten onder de aandacht konden brengen en op afstand met elkaar konden communiceren. 
Op basis van observaties van de netwerkbijeenkomsten en het uittesten in de praktijk werd het 
dimensieraamwerk geoperationaliseerd en gevalideerd tot een praktijkinstrument.

In het lopende studiejaar 2015/2016 worden de netwerkbijeenkomsten geanalyseerd op belangrijk 
(gebleken) dimensie-indicatoren voor verdieping en adaptie.

De resultaten van de retrospectieve interviews en de terugkoppeling in verschillende fasen van het 
proces hebben laten zien dat het dimensieraamwerk goed bruikbaar is om de ontwikkeling en kwa-
liteit van het leerproces in kaart te brengen vanuit de beoogde doelen van de netwerkleden. Deze 
opbrengst is in februari 2016 gepresenteerd tijdens de Velon-conferentie:
Vrieling, E., & Van den Beemt, A. (2016). Faciliteren van sociaal leren in de lerarenopleiding. Accept-
ed paper to be presented at the annual meeting for the VELON, February 4-5, in Brussel, Belgium.

Vanuit de bevindingen worden de netwerken tussentijds steeds op de hoogte gebracht zodat hier-
over discussie kan ontstaan, belangrijk voor de professionele ontwikkeling van de netwerkdeel- 
nemers. Op dit moment worden de bevindingen vertaald naar richtlijnen voor verdieping en adap-
tie vanuit dimensieperspectief. Tevens wordt een kwalitatief instrument ontwikkeld (onderverde-
ling van de dimensies en onderliggende indicatoren in kijkpunten).

OPBRENGSTEN

Deze werkwijze resulteerde in parallelle processen 
van enerzijds vertaling van indicatoren naar een 
in de praktijk bruikbaar instrument en anderzijds  
observaties van de dynamiek van leernetwerken op 
basis van het dimensieraamwerk. In beide proces-
sen werden op een iteratieve manier de resultaten 
besproken met de deelnemende leernetwerken. 
Dit heeft geleid tot een interviewleidraad die in 
de onderwijspraktijk in kan worden gezet voor het 
monitoren en faciliteren van netwerkleren. Deze in-
terviewleidraad staat  beschreven in onderstaande 
praktijkpublicatie:
Vrieling, E., Besselink, E., & Seinhorst, E. (2015). So-
ciaal leren van leraren faciliteren aan de hand van 
het dimensie interview. In Samen grensverleggend: 
Educatiejaarboek 2015 Iselinge hogeschool (pp. 73-
83). Doetinchem: Iselinge Hogeschool.

Laagdrempelig, klantvriendelijk 
en onderzoeksagenda Welten is 
relevant.

                   Eric Besselink
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06 Het creëren van een onderzoekende houding bij pabostudenten

Aanvrager Iselinge Hogeschool

Betrokken partijen Welten-instituut, Iselinge Hogeschool

Soort onderwijs pabo

Doelgroep Pabostudenten, pabodocenten, leerkrachten PO

PROJECTDOEL

Centraal binnen Iselinge Hogeschool staat de ontwikkeling van een vernieuwd flexibel curriculum 
dat tegemoet komt aan de kwaliteiten van studenten en gericht is op het opleiden van studenten 
tot (sociaal) ondernemende leraren. Onderliggend idee is dat studenten in zogenaamde ontwerp-
studio’s zowel in de opleiding als in de opleidingsscholen jaarlaagdoorbrekend, zelfgestuurd en 
met een onderzoekende houding samenwerken aan diverse ontwerp- en onderzoeksthema’s.

De doelstelling in studiejaar 2014/2015 was te onderzoeken op welke wijze pabostudenten onder-
steuning nodig hebben bij het zelfgestuurd leren in ontwerpstudio’s in de modelleerfase van de 
emulatie. Om dit doel te bereiken is in dit project toegewerkt naar de beantwoording van de vol-
gende onderzoeksvraag: Op welke manier kunnen zelfsturende studententeams worden begeleid 
tijdens de emulatiefase?

In het lopende studiejaar 2015/2016 ligt de focus op het gebruik van social media bij de begelei-
ding van zelfsturende studenten. Veel leraren experimenteren met de inzet van social media in 
hun lessen. Hierbij lijkt er een natuurlijke verbinding te zijn tussen de inzet van social media en het 
bevorderen van zelfsturing. Onderzoek tot nu toe heeft krachtige leerontwerpen gegenereerd voor 
de implementatie van zelfsturing in educatieve programma’s. De vraag hoe docenten hierbij social 
media in kunnen zetten blijft echter nog onbeantwoord. Daarom doelen we in deze studie op het 
formuleren van richtlijnen voor de inzet van social media geïntegreerd in een empirisch onder-
bouwde zelfsturingsaanpak.

PROJECTAANPAK

Aan doelstelling 1 is tussen september 2014 en juli 2015 gewerkt in een curriculuminnovatiegroep 
bestaande uit zeven pabodocenten die in samenwerking met drie basisschoolleerkrachten van 
drie basisscholen en een onderzoeker werkten aan een nieuwe module: de ontwerpstudio. In deze  
ontwerpstudio werd van studenten verwacht dat ze in zelfsturende studententeams ontwerp- 
gericht onderzoek uitvoerden.
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Er werd gewerkt volgens de principes van ontwerpgericht onderzoek. Hierbij werden de (tussen-
tijdse) onderzoeksbevindingen en opbrengsten steeds met de deelnemers besproken en tijdens de 
onderzoeksperiode op basis van de data in een iteratief proces verder ontwikkeld. In maandelijkse 
vergaderingen werden de stappen doorlopen.

Ter beantwoording van doelstelling 2 zijn in het lopende studiejaar 2015/2016 vanuit een litera-
tuurstudie (sept. 2015 – jan. 2016) richtlijnen voor het gebruik van social media ter bevordering 
van zelfsturing geformuleerd. Deze richtlijnen zijn besproken in een ontwerpteam bestaande uit 
pabodocenten en onderzoekers. In de komende periode (feb. 2016 – juli 2016) worden de richtlij-
nen verder geconcretiseerd in een pabomodule. In deze module participeren pabostudenten die 
in zelfsturende teams een ontwerpgericht onderzoek uitvoeren in hun stageschool, begeleid door 
zowel pabodocenten als basisschoolleerkrachten. Hierbij onderzoeken we bevorderende/belem-
merende factoren van het ontwerp en begeleiders- en studentpercepties betreffende studiebege-
leiding/studiemotivatie.

OPBRENGSTEN

Het project rondom doelstelling 1 heeft geleid tot het beschrijven van manieren waarop leraren- 
opleiders hun studenten kunnen begeleiden tijdens de emulatiefase, een belangrijke modelleerfase 
bij zelfgestuurd leren. 

Deze aanpak biedt handvatten voor het begeleiden van zelfsturende studententeams tijdens de 
emulatiefase. Er worden concrete suggesties beschreven voor het stellen van actie- en betekenis-
gerichte vragen als belangrijke begeleidingscategorie. Naast de categorie ‘vragen stellen’ zijn aan-
vullende begeleidingscategorieën beschreven zoals ‘denkstappen formuleren’ en ‘suggesties doen 
voor vervolg’.

Laagdrempelig, benaderbaar, 
betrouwbaar, inspirerend. De 
onderzoeksagenda van Welten 
heeft raakvlakken met die van 
Iselinge.

                  Eric Besselink

De aanpak is gepresenteerd tijdens de Velon-confe-
rentie 2015 en als artikel opgenomen in onderstaan-
de publicatie:
Vrieling, E., Stijnen, S., Besselink, E., Velthorst, G., & Van 
Maanen, N. (2015). Professionaliseren van lerarenop-
leiders: Modelleren kun je leren. In Samen grensver-
leggend: Educatiejaarboek 2015 Iselinge hogeschool 
(pp. 141-153). Doetinchem: Iselinge Hogeschool.
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07 Ecologisch onderzoek docentprofessionalisering en schoolleiderschap: 
 Anders kijken naar kinderen

Aanvrager Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

Betrokken partijen Welten-instituut, AVS

Soort onderwijs po

Doelgroep Docenten en leidinggevenden 

PROJECTDOEL

1 Wat zijn condities op het niveau van de docent, het docententeam en de school die de deel-
name aan leeractiviteiten van docenten en de effecten hiervan ondersteunen?

2 Hoe kunnen de effecten van leeractiviteiten van docenten zichtbaar gemaakt worden op het 
niveau van de docent, het docententeam en de school?

3 Welke effecten op het niveau van de docent, het docententeam en de school heeft de training 
‘Anders kijken naar kinderen’ en welke condities in de school zijn daaraan ondersteunend?

De projectdoelstellingen zijn ge-
haald, want er is zicht gekomen 
op het effect van de training 
‘anders kijken naar kinderen’ 
en op de wijze van invloed van 
het (gedeeld) leiderschap.

                 Roelf Willemstein

Het Welten-instituut en de Algemene Vereniging 
Schoolleiders (AVS) hebben samen de ambitie uit- 
gesproken om een onderzoek uit te voeren rondom 
het effect van professionalisering van docenten in rela-
tie tot de schoolcontext. De AVS is in het bijzonder ge-
interesseerd in het effect van ‘Anders kijken naar kinde-
ren’, een tweedaagse training over passend onderwijs 
voor docenten in het primair onderwijs (po). Voor het 
Welten-instituut is een praktische doelstelling van het 
onderzoek ook het versterken van de relatie met de 
beroepsgroep schoolleiders. Ongeveer 5400 schoollei-
ders zijn lid van de AVS, zij komen voornamelijk uit het 
po. Dit project is een uitgelezen kans geweest om het 
netwerk van schoolleiders uit te breiden, wat ook weer 
een goede voedingsbodem kan zijn voor nieuw op te 
starten onderzoeks- en valorisatieprojecten. Via een 
aantal rondes van vraagverheldering zijn de volgende 
onderzoeksvragen gedefinieerd:
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PROJECTAANPAK

De introductie van het passend onderwijs heeft grote implicaties voor scholen. Het programma 
van de training ‘Anders kijken naar kinderen’ beoogt leraren, teams en scholen te ondersteunen 
bij de invulling van hun nieuwe rol. De AVS verzorgt deze training in samenwerking met Intraverte, 
een aanbieder van paramedische preventie en hulp aan kinderen. De training heeft potentieel veel 
impact. AVS en Intraverte wilden graag de training wetenschappelijk evalueren en het effect van de 
training meten. Hiervoor heeft het Welten-instituut een algemeen kader ontwikkeld voor het meten 
van het effect van professionele ontwikkeling van docenten (zowel gedefinieerd als deelname aan 
een werk gerelateerde training als andere non- en informele leeractiviteiten), binnen de complexe 
context van de school. Daarbij heeft het Welten-instituut onder andere ook de rol van de school-
leider betrokken, omdat die een centrale rol speelt in het bevorderen van het leren van docenten. 
In dit onderzoek kwamen de ambities van de AVS en het Welten-instituut bij elkaar, aangezien er 
mogelijkheden lagen om de effecten van een specifieke professionaliseringsactiviteit te bestuderen 
in de context van de school, en in relatie tot de rol van de schoolleider. Om dit te onderzoeken zijn 
onder andere de volgende onderzoeksinstrumenten gebruikt:
– interviewleidraad ontwerpbijeenkomst rondom conceptueel model met schoolleiders en  

docenten
– effectmetingsinstrument voor de training ‘Anders kijken naar kinderen’
– observatieschema voor casestudie naar de training ‘Anders kijken naar kinderen’ en de rol van 

gespreid leiderschap
– interviewleidraad voor casestudie naar de training ‘Anders kijken naar kinderen’ en de rol van 

gespreid leiderschap.

Procesverloop

Met het Welten-instituut 
is maatwerk en passende 
samenwerking mogelijk. 
Goede kwaliteit. Open voor 
aanscherping en verbetering/
bijstelling.

               Petra van Haren

Het project is goed verlopen. Er was een goede 
samenwerking met de AVS. Er konden vlot af-
spraken worden gemaakt, die ook goed werden 
nagekomen. Het project is wel wat uitgelopen 
ten opzichte van  de oorspronkelijke planning. 
Dat had onder andere te maken met de (wat te 
brede) opzet van het onderzoek. 
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OPBRENGSTEN

Niveau van de aanvrager
Het onderzoek heeft de AVS input gegeven om nog beter het gesprek te voeren met verschillende 
stakeholders (denk aan VO-raad, PO-raad, het ministerie), als het gaat over docentprofessionalise-
ring en de rol van de schoolleider daarbij. Daarnaast hebben de bevindingen input geboden voor 
het AVS-congres dat op 18 maart heeft plaatsgevonden. Het onderzoek heeft Intraverte handvatten 
geboden om hun trainingen te verbeteren. 

Niveau van de bredere onderwijspraktijk
Er hebben ontwerpbijeenkomsten plaatsgevonden rondom het conceptueel model met school-
leiders en docenten (dit hielp scholen bij het vormgeven aan de professionele ontwikkeling in de 
school). Tevens hebben er vijf casestudies plaatsgevonden bij vijf scholen, waarbij de aanpak van 
het onderzoek (groepsinterviews, observaties, individuele interviews) scholen hielp bij het vorm-
geven van passend onderwijs binnen hun school. Het effectmetingsinstrument is in dit onderzoek 
specifiek toegepast op de training ‘Anders kijken naar kinderen’, maar in de toekomst kan het  
instrument ook gebruikt worden om een breed scala van zowel formele als informele leeractivitei-
ten in de context van de school te toetsen. Verder zijn er twee artikelen gepubliceerd in het vaktijd-
schrift: Kader Primair, en is er een eindrapport geschreven dat is gepresenteerd op het AVS congres 
van 18 maart.

Niveau van de wetenschap
Er is een effectmetingsinstrument ontwikkeld en gevalideerd voor het meten van professionele 
ontwikkeling van docenten in de context van de school. Dit effectmetingsinstrument meet profes-
sionele ontwikkeling en ondersteunende condities van professionele ontwikkeling op drie niveaus 
(dat van de docent, het docententeam en de school). De ondersteunende condities die het mo-
del betrekt zijn de rol van transformationeel leiderschap van de schoolleider, de waarde van ge-
spreid leiderschap in docententeams en de intrinsieke motivatie en het persoonlijk leiderschap van  
docenten. Het project heeft data opgeleverd om op zijn minst twee wetenschappelijke artikelen te 
publiceren. 
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08 Docentprofessionalisering en de rol van gespreid leiderschap in een 
 Regionaal Leer Centrum (Heyy)

Aanvrager Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML)

Betrokken partijen Welten-instituut, SOML

Soort onderwijs vo

Doelgroep Docenten en leidinggevenden

PROJECTDOEL

Het Regionaal Leer Centrum (RLC, met de naam Heyy) heeft tot doel vragen van docenten en het  
aanbod aan docentprofessionalisering (dat wil zeggen leeractiviteiten, vaak ontwikkeld door  
docenten, maar ook in samenwerking met overheidsorganisaties en het bedrijfsleven) bij elkaar te 
brengen. Uiteindelijk moet het RLC zich ontwikkelen tot een regionaal netwerk. SOML heeft aan het 
Welten-instituut gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van Heyy. Verder heeft SOML 
onder andere de volgende speerpunten benoemd:
Het bij leidinggevenden bevorderen van transformationeel leiderschap, wat een voorwaarde is 
voor het bij leraren bevorderen van
– gespreid leiderschap: wisselend leiderschapsrollen vervullen in het Regionaal Leer Centrum 

en daarbuiten, wat betekent: wisselend invloed uitoefenen, elkaar dit gunnen en hiervoor ook  
uitnodigen.

– innovatief gedrag: het verkennen, genereren, promoten en implementeren van nieuwe ideeën.
– netwerkleren: contacten in een netwerk raadplegen voor advies, bijvoorbeeld over een vraag-

stuk of om ideeën op te doen.

Naast deze speerpunten die worden gevoed door het implementeren van het RLC en die in zichzelf 
ook weer bijdragen aan de ontwikkeling van het RLC, is het voor SOML belangrijk leeractiviteiten 
binnen het RLC zelf te ontwikkelen, hoewel deze verantwoordelijkheid primair ligt bij SOML.
In dit project zijn de volgende onderzoeksvragen gedefinieerd:

1 In welke mate hebben docenten al deelgenomen aan docentprofessionalisering binnen het 
RLC (Heyy), wat is hun intentie en attitude om dat in de toekomst te gaan doen, en in welke 
mate worden zij hierin gefaciliteerd?

2 Welke randvoorwaarden zijn belangrijk voor het ontwikkelen van gespreid leiderschap, inno-
vatief gedrag, netwerkleren en hiermee de activiteiten binnen het RLC (Heyy)?

3 Draagt docentprofessionalisering via de Heyy aanpak bij aan gespreid leiderschap (en anders-
om draagt gespreid leiderschap bij aan docentprofessionalisering via de Heyy aanpak)?
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PROJECTAANPAK

In 2014 (van april tot en met juni 2014) is er een nulmeting (monitor docentprofessionalisering 
en gespreid leiderschap) afgenomen onder alle SOML-docenten. Dit leverde een respons op van 
295 ingevulde vragenlijsten. Eind 2014 heeft elke schoollocatie een voor haar specifieke rappor-
tage gekregen waarin de scores van de variabelen van de schoollocatie zijn gezet naast de SOML-
brede scores. Deze rapportage is ook besproken met elke scholengemeenschap apart (vier in to-
taal) in focusgroepinterviews met directie, teamleiders en docenten (trekkers persoonlijk leren). 
Voor de focusgroepinterviews is er een interviewleidraad docentprofessionalisering en gespreid 
leiderschap ontwikkeld. De interviews hebben plaatsgevonden in het najaar van 2015. In de focus- 
groepinterviews zijn de resultaten van de nulmeting verder uitgediept. Verder is er een terugkop-
peling gegeven van de nulmeting en de focusgroepinterviews in een Bendecafé (een bijeenkomst 
voor docenten) waar ongeveer 120 docenten bij aanwezig waren (ook van buiten SOML). Op basis 
van de focusgroepinterviews is er een rapportage opgeleverd over de ontwerpprincipes voor Heyy 
en gespreid leiderschap. Deze rapportage is 8 juli 2015 opgeleverd. Rond de zomer van 2015 is dit 
project afgerond en overgegaan in een langlopend project in het kader van de Educatieve Agenda 
Limburg (waar ook financiering van de provincie voor beschikbaar is gekomen), dat nog drie jaar zal 
blijven lopen. In september 2015 heeft in dat kader een vervolgmeting plaatsgevonden.

Procesverloop
Het project is goed verlopen. Er is een goede samenwerking met SOML. Er kunnen vlot afspraken 
worden gemaakt, die ook goed worden nagekomen. Het is erg positief te noemen dat we met dit 
project een subsidie hebben weten op te halen bij de Provincie Limburg. 

OPBRENGSTEN

Niveau van de school/aanvrager
De monitor docentprofessionalisering en gespreid leiderschap levert SOML belangrijke informatie 
op om zaken beleidsmatig bij te sturen. Daarnaast hebben de focusgroepinterviews belangrijke 
ontwerpprincipes opgeleverd voor de ontwikkeling van het Regionaal Leer Centrum (Heyy). Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld ook om het ontwikkelen van leeractiviteiten binnen het RLC (Heyy).

De bredere onderwijspraktijk/beleidsniveau
Het project is deel gaan uitmaken van de Educatieve Agenda Limburg, als een van de doorbraak-
projecten. In dit kader zijn we ook deel gaan uitmaken van de stuurgroep Educatieve Agenda  
Limburg. Resultaten uit het project worden op dit niveau gedeeld en zo breder kenbaar gemaakt. 
Ook participeren er steeds meer professionals van buiten in Heyy, via bijvoorbeeld Seats2Meets, die 
steeds beter begint te lopen. Er is een aantal praktijkpublicaties verschenen, onder andere op de 
website van de Educatieve Agenda Limburg.
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Wetenschappelijke opbrengsten

Het Welten-instituut is een 
betrouwbare, belangrijke, 
kennisrijke partner. Prima 
onderzoekers waar uitstekend 
mee samengewerkt kan worden. 
Instituut dat het belang van het 
werken voor de opdrachtgevers 
scherp ziet.

                       Jan Fasen

In een RLC wordt op het gebied van docentprofes-
sionalisering generieke kennis ontwikkeld en ver-
spreid, die een context vormt voor het ontstaan 
van gespreid leiderschap (Harris, 2008), innovatief 
gedrag (De Jong & Den Hartog, 2005) en netwerk- 
leren van docenten (De Laat & Diepstraten, 2013; 
Molenaar, 2010). Om dit te bewerkstelligen moet aan 
bepaalde condities worden voldaan (onder andere 
transformationeel leiderschap en de basisbehoeften 
van Deci & Ryan: competentie, autonomie en ver-
bondenheid). Verder is de hypothese onderzocht of 
gespreid leiderschap leidt tot innovatief gedrag dat 
op zijn beurt weer bijdraagt aan netwerkleren. Er is 
een voorstel ingediend bij het congres van de EARLI 
SIG Professional Learning met als titel: Distributed 
Leadership: sharing expertise to innovate.
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09 Het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen schoolgebonden 
 Communities of Practice

Aanvrager Zuyd Hogeschool/Lectoraat Opleiden in de school

Betrokken partijen Welten-instituut, Stichtingsbesturen van basisscholen en de Nieuwste Pabo

Soort onderwijs po

Doelgroep Leraren basisonderwijs

PROJECTDOEL

Aanleiding:
In de vorige projecten van Zuyd Hogeschool (ZHS) van 2011-2012 en 2012-2013, zijn er twee 
maal vijf Communities of Practices (CoPs) ontstaan op diverse Limburgse basisscholen. Deze CoPs  
bestonden uit een schoolopleider, een instituutsopleider, leraren en lio’s. Het ZHS project van 2011-
2012 en 2012-2013 richtte zich op de ontwikkeling van deze CoPs. Hierin werd onderzocht welke 
faciliterende en belemmerende factoren een rol speelden bij de opzet en verdere ontwikkeling van 
de CoPs. Uit het onderzoek van vorig jaar bleek onder andere dat de CoPs een zeer sterk intern 
gericht karakter hebben en weinig tot geen samenwerking zochten met andere CoPs of experts uit 
het vakgebied.

Het doel van dit project beoogde te onderzoeken hoe de 45 schoolgebonden CoPs samenwerking 
met elkaar zoeken. Dit werd gefaciliteerd door de inrichting van vijf overkoepelende CoPs die, ter 
onderscheiding van de schoolgeboden CoPs, met Community of Learning (CoL) worden aangeduid 
en die elk een specifiek thema onder hun hoede nemen. Per CoL zijn er negen CoPs verbonden die 
dit thema uitwerken.

Vraagverheldering:
De 45 CoPs en de vijf CoLs zouden daartoe een elektronisch platform ter beschikking stellen voor 
de communicatie, coördinatie en de samenwerking ten behoeve van de onderlinge samenwer-
king en de kennisuitwisseling. Wat betreft dit elektronisch platform: om 1) de kennisuitwisseling te  
bevorderen worden de mogelijkheden van een virtuele moderator onderzocht en om 2) een gezond 
samenwerkingsklimaat te bewerkstelligen worden ook tools (i.e., sociale widgets) onderzocht die 
dit bevorderen.
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Onderzoeksvragen: 
– In hoeverre hebben de vijf overkoepelende CoLs bijgedragen in het bevorderen van de  

onderlinge samenwerking in en tussen de schoolgebonden CoPs?
– In hoeverre heeft de virtuele moderator daaraan bijgedragen door mensen met elkaar te  

koppelen?
– In hoeverre hebben sociale widgets (en/of de sociale functionaliteiten van Simulise) daaraan 

bijgedragen door een gezond samenwerkingsklimaat te bewerkstelligen?
– Wat waren de belemmerende en faciliterende factoren aangaande het bevorderen van de on-

derlinge samenwerking in en tussen de schoolgebonden CoPs?

PROJECTAANPAK

Hierdoor werd in mei 2015 besloten een netwerkanalyse te maken van de nieuw opgerichte Com-
munities of Learning. Door middel van een vragenlijst werd het netwerk in beeld gebracht. De  
vragenlijst werd uitgestuurd naar 45 leden van de CoPs, en beantwoord door 21 van hen. 

Betrouwbare partner; ondanks 
vele veranderingen de afgelopen 
jaren sterk gericht op praktijk-
gericht onderzoek. Er is geen 
enkel Universitair instituut dat 
ik ken, dat zo sterk is gericht 
op echte samenwerking met het 
veld.

                   Paul Hennissen

Het onderzoek was onderhevig aan verscheidene ex-
terne en interne onverwachte belemmeringen. 
1 Het bedrijf Simulise (dat instond voor de techniek 

in het project) had aan het begin van het project 
onverwacht succes in de verkoop van zijn pro-
duct waardoor het geen veranderingen meer 
wenste te maken aan zijn elektronisch platform. 
Hierdoor konden de geplande ontwikkeling van 
de virtuele moderator en van de sociale widgets 
niet doorgaan. Op korte termijn kon er geen  
ander bedrijf aangesproken worden. 

2 Na het uitstappen van de technische partner 
waren er voortdurende verschillen in inzich-
ten tussen de partners over de inhoud van het 
project. Als gevolg daarvan werden de doelen 
van het project aangepast. Een netwerkanalyse 
van de CoLs bleek mogelijk maar met minimale  
bevraging van de leden van de CoLs.
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OPBRENGSTEN

De technische strubbelingen in het project tonen hoe moeilijk het is om een goede samenwerking 
te vinden rond de mainstreaming van technische innovaties binnen het onderwijsveld. De proble-
men zijn vooral te vinden in het duurzaam aanbieden van degelijke innovatieve technologie op een 
professioneel niveau. Dit maakt dat een technische partner zoals een bedrijf noodzakelijk is, maar 
zo’n partner is ook onderhevig aan de eigen (marktgerelateerde) prioriteiten die vaak tegenstrijdig 
zijn met praktijkdoelen en wetenschappelijke doelen. 
Samen met andere ervaringen is het voor de onderzoekspartners in dit project duidelijk dat een 
goed uitgedachte valorisatiestrategie en beleid moeten worden ontwikkeld om de oorspronke-
lijke technische doelen van dit project waar te maken. Dit wordt een belangrijk onderdeel van de  
opdracht van de OU. 

Wetenschappelijke opbrengsten
Het netwerk van de nieuw opgerichte CoLs werd in kaart gebracht. Er is een verschil merkbaar in 
de huidige structuren tussen de CoLs (september 2015). Mogelijk hebben deze te maken met de 
interne organisatie van de CoLs. 
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10 Coachen met het oortje van leraren-in-opleiding en beginnende leraren

Aanvrager Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL), Fontys Lerarenopleiding 
Sittard (FLOS)

Betrokken partijen Welten-instituut, FLOS, AOSL, KPC

Soort onderwijs vo

Doelgroep Leraren-in-opleiding
 

PROJECTDOEL

Aanleiding
De pilot synchroon coachen, waarbij een student via een oortje direct feedback krijgt van de do-
cent, is een vervolg op de twee promotieonderzoeken van Ralph Hooreman en Nele Coninx. Op 
basis van de resultaten van het onderzoek van Nele is het coachen met het oortje verder dooront- 
wikkeld: er is een app ontwikkeld waarmee docenten feedback kunnen geven door middel van 
een aantal (vooraf afgesproken) signaalwoorden die studenten via ‘een oortje’ ontvangen tijdens 
het lesgeven. Ook is de functionaliteit toegevoegd dat de docent een kort bericht kan inspreken 
(vrije modus). Het is de bedoeling dat de app zal worden gebruikt bij de stagebegeleiding van de 
studenten op de AOSL (en eventueel andere scholen), gericht op coaching ten aanzien van klassen-
management en activerende didactiek. Hiertoe is een pilot uitgevoerd, waarbij het oortje is ge-
bruikt tijdens klassenbezoeken van studenten tijdens de stage. Het flankerend onderzoek richt zich 
vooral op de adoptie/acceptatie van de app, waarbij de condities voor toekomstig gebruik van het 
oortje en de bijbehorende app centraal staan.

Vraagverheldering
De evaluatie van de pilot is vooral gericht op het toekomstig gebruik van coaching met het oor-
tje en de bijbehorende app. De theory of planned behaviour van Ajzen en Fishbein vormt in de  
evaluatie van de pilot een belangrijk interpretatiekader. De elementen daarvan zijn:
– outcome beliefs: attitude ten aanzien van het gebruik van het oortje
– normative beliefs & perceived norm: aansluiting van het gebruik van het oortje bij de visie van 

de school/opleiding op coaching
– control-beliefs & self-efficacy: inschatting van eigen capaciteiten bij gebruik van het oortje en 

de app en bij het oplossen van problemen die onverhoopt kunnen ontstaan.

Deze factoren zijn van invloed op de intentie tot gebruik van het oortje bij de docenten: het voor-
genomen feitelijke gebruik van het oortje en de app bij de coaching van studenten.

Voor het feitelijk gebruik van het oortje en de app speelt tevens het ervaren gebruiksgemak en  
effectiviteit een rol:
– gebruiksvriendelijkheid van het oortje en de app
– gevraagde extra tijdsinvestering door het gebruik van het oortje en de app
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– ervaren meerwaarde van het gebruik van het oortje en de app
– mogelijkheden om (het gebruik van) de app aan te passen aan de eigen wensen
– mate waarin de randvoorwaarden voor het werken met de app gerealiseerd zijn/kunnen  

worden.

De coaching met het oortje van docenten die zich willen ontwikkelen valt buiten dit onderzoek, wel 
zal de vraag worden gesteld naar mogelijkheden, mogelijke knelpunten en intenties ten aanzien 
van coaching met het oortje van collega’s.

Onderzoeksvragen
1 Hoe waarderen docenten de app en het oortje direct na training en welke verwachting hebben 

zij ten aanzien van het coachen van studenten?
2 Hoe ervaren studenten en docenten de coaching met behulp van het oortje?
3 Hoe waarderen docenten de app en het oortje na de pilot?

PROJECTAANPAK

De doelen van de training waren:
– het belang inzien van het coachen met het oortje
– het leren omgaan met de app
– het kunnen interpreteren van de gebruikte signaalwoorden
– oefenen met het coachen met het oortje
– toelichting en stappenplan wat betreft de begeleiding van de student met de apparatuur
– evaluatie van acceptatie app en intentie (toekomstig) gebruik.

Het Welten-instituut heeft 
kennis van zaken en is
gericht op toepassingen 
in de onderwijspraktijk.

            Frank Crasborn

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, 
is een pilot uitgevoerd door docenten van scholen  
behorend bij de AOSL met coachen met het oortje 
en de bijbehorende app. De docenten kregen een  
training die onder meer bestond uit een inleiding over 
het belang van synchroon coachen en het onderzoek 
hierover. Direct na de training werd hen een vragenlijst 
voorgelegd. In de maand na de training coachten zij elk 
twee studenten met behulp van het oortje en de app. 
Na de coaching vulden zowel de docent als de student 
een vragenlijst in met betrekking tot hun ervaringen. 
Na de pilot vulden de docenten tijdens een evaluatie-
bijeenkomst opnieuw een vragenlijst in, en werden zij 
opnieuw bevraagd over hun ervaringen, knelpunten 
en aanbevelingen voor verbeteringen voor de app.
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De opzet van de training was als volgt:
1 Inleiding over het belang van synchroon coachen en het onderzoek hierover.
 – Wat is coachen met het oortje? (synchroon versus asynchroon)
 – Waarom coachen met het oortje? (direct effect, zichtbare gedragsverandering, korte 
  nabespreking)
 – Hoe coachen met het oortje?

2 Toelichting bij de app en de gebruikte signaalwoorden:
 – gebruik van standaard signaalwoorden
 – toevoegen van eigen signaalwoorden
 – gebruik maken van ‘vrije modus’, een soort sms-bericht geven.

3 Zelf oefenen in tweetallen met het geven (en ontvangen) van feedback met het oortje en 
 de app.

4  Terugkoppeling, vragen.

5 Toelichting op procedure met student en oefening daarbij:
 – laten zien hoe coaching met het oortje gaat
 – demonstratie van de app
 – uitproberen door de student zonder echte klas
 – aanleren/interpretatie van de signaalwoorden
 – geven van feedback met oortje in de klas
 – evaluatieformulier invullen.

6 Afspraken.

7 Invullen van de vragenlijsten.

OPBRENGSTEN

Niveau van de school / aanvrager
In dit project zijn alle scholen betrokken die academische opleidingsschool (AOS) zijn (dit zijn de 
cluster-1-scholen) en scholen die weliswaar het predicaat AOS niet hebben maar wel opleidings-
scholen zijn (dit zijn de cluster-2-scholen). Andere betrokkenen zijn de studenten van FLOS (dit 
zijn de leraren-in-opleiding), de FLOS contact docenten (FCD’ers) en de opleidingsdocenten (= de 
OD’ers) bij de betrokken scholen.
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Wetenschappelijke opbrengsten
De beantwoording van de onderzoeksvragen in dit evaluatieonderzoek is gebaseerd op de resulta-
ten die met behulp van onderstaande vragenlijsten zijn verkregen.
1 Vragenlijst voor docenten, na de training (N=21)
2 Vragenlijst voor docenten na de coaching (N=11)
3 Vragenlijst voor studenten na de coaching (N=12)
4 Vragenlijst voor schoolopleiders, na de pilot (N=14)

De hoofdvraag van dit evaluatieonderzoek was: Hoe waarderen docenten en studenten het  
coachen met het oortje en de bijbehorende app? 
Na de training zijn vrijwel alle (21) docenten positief over de app en het oortje en onderschrijft de 
meerderheid de verwachting dat coachen met het oortje met de bijbehorende app kan leiden tot 
een betere begeleiding van studenten. Het lijkt verreweg de meeste docenten bovendien leuk om 
studenten met het oortje te coachen. De mogelijke voordelen van deze manier van coachen wor-
den overwegend (heel) belangrijk gevonden en de mogelijke nadelen worden als niet ernstig of 
onoplosbaar bestempeld. Docenten verwachten in meerderheid dat studenten positief en nieuws-
gierig zullen reageren en hen lijkt het coachen van studenten met het oortje niet moeilijk. De ge-
bruiksvriendelijkheid van het oortje en de app wordt door de meeste docenten dan ook het hoogst 
gewaardeerd. 
Omdat een aanzienlijk deel van de docenten door met name technische problemen de pilot niet 
heeft kunnen uitvoeren, zijn ervaringsgegevens over de coaching met behulp van het oortje slechts 
beperkt beschikbaar. Zowel docenten als studenten hebben de coaching overwegend als leuk,  
gemakkelijk, niet (ver-)storend en effectief ervaren. Na de pilot werd door de meerderheid van de 
(14) docenten bevestigd dat coaching met het oortje en de bijbehorende app leidt tot een betere 
begeleiding van studenten, zoals zij dit ook na de training hadden verwacht. Directe feedback en 
de mogelijkheid daarop ook direct te (kunnen) reageren werden zowel na de training als na de 
pilot door docenten als belangrijk(ste) voordeel genoemd. Directe feedback en het meteen kun-
nen reageren op de suggesties worden door het merendeel van de studenten ook genoemd als de 
belangrijkste voordelen van het werken met het oortje.

Op basis van de bevindingen en resultaten worden de volgende aanbevelingen gedaan met het 
oog op een succesvolle inzet van het oortje en de app bij de stagebegeleiding van studenten. 
– Het is van belang dat technische problemen snel en effectief worden opgelost.
– Aanpassing van signaalwoorden (kort, eenduidig, goede clustering).
– Handhaven van het zelf kunnen formuleren van signaalwoorden en het zenden van sms- 

berichten.
– Een korte voorbereiding van de student is voldoende, waarbij de student kennismaakt met het 

ontvangen van een gesproken bericht tijdens het lesgeven.
– Voorbespreking van signaalwoorden en nabespreking van de feedback is noodzakelijk en 

wordt zeer gewaardeerd.
– Duidelijkheid is nodig over welk type competenties/vaardigheden zich lenen voor coaching 

met het oortje en welke niet.
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11 Strategieën voor effectief taalonderwijs in het po

Aanvrager BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Betrokken partijen Welten-instituut, BOOR 

Soort onderwijs po

Doelgroep Docenten midden- en bovenbouw in het po

PROJECTDOEL

Als promovendi hebben Nicole Goossens en Jan Engelen bij BOOR onderzoek gedaan naar stra-
tegieën voor woordenschatverwerving (bijvoorbeeld het spreiden van oefening en het inzetten 
van toetsen als oefenstof) en begrijpend lezen (bijvoorbeeld het visualiseren van tekstinhoud). 
Naast een aantal wetenschappelijke publicaties is hier een praktische gids voor docenten uit voort- 
gekomen die binnen en buiten BOOR wordt ingezet. Hierover is BOOR tevreden, maar BOOR wilde 
het onderzoek graag uitbreiden naar de inzet van metacognitieve strategieën in de midden- en 
bovenbouw van het po.

In dit project is daarom onderzocht hoe de effectiviteit van leerling-docentinteracties verbeterd 
kan worden door het inzicht in het begripsniveau van de leerling te vergroten. Hulp tijdens docent- 
leerling-interacties is over het algemeen niet adaptief en suboptimaal omdat zowel docent als 
leerling te weinig kennis heeft over het huidige begripsniveau van de leerling. Het goed kunnen 
inschatten hiervan door de leerling zelf en het op basis daarvan reguleren van het studiegedrag 
versterkt de kwaliteit van en het inzicht in het eigen leerproces. Het goed kunnen inschatten van 
het huidige begripsniveau door de docent zorgt ervoor dat docenten instructie op maat kunnen 
geven en precies daar helpen waar dat nodig is.

Samenwerking met het 
Welten-instituut is prettig 
verlopen.

           Ria van Onna

Hoe kunnen de opbrengsten van het taal-
onderwijs in het po vergroot worden? Deze 
vraag kwam nadrukkelijk naar voren in overleg 
met kwaliteitszorgmedewerkers van BOOR en  
vertegenwoordigers van de scholen in het pri-
mair onderwijs (po) van BOOR. BOOR signaleert 
achterstanden in de ontwikkeling van de woor-
denschat en begrijpend lezen op hun scholen 
en geven aan dat er grote behoefte bestaat aan  
methoden om de effectiviteit van het taalonder-
wijs te vergroten. Deze lokale vraag is voor Neder-
landse basisscholen in het algemeen van groot 
belang, omdat een goede taalvaardigheid een be-
langrijke voorspeller is van levenskwaliteit en een 
grote invloed heeft op sociaaleconomisch succes.
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De volgende onderzoeksvragen zijn in het project onderzocht:
1 Zijn inschattingen die leerlingen en docenten maken over het begripsniveau van leerlingen 

met betrekking tot specifieke teksten accurater te maken met behulp van metacognitieve  
strategieën?

2 Zijn docenten in staat om op basis van door leerlingen gegenereerde metacognitieve cues 
hun instructie aan het begripsniveau van de leerling te passen en leidt dit tot een hogere leer- 
opbrengst?

3 Hoe kunnen wij de richtlijnen gebaseerd op metacognitieve strategieën zodanig vormgeven 
dat ze effectief door leerkrachten kunnen worden ingezet?

PROJECTAANPAK

Hieronder staat in tabelvorm aangegeven welke fasen en stappen doorlopen zijn tijdens het  
project. Deze komen grotendeels overeen met de planning in het projectplan. Uitzonderingen zijn 
dat Experimentele studie 1 langer heeft geduurd, waardoor later gestart is met Experimentele stu-
die 2 en deze langer is doorgelopen. 

Wanneer  Wat Specifieke rol 
aanvrager  

Specifieke rol 
Welten-instituut  

Juli-september 2014 Voorbereiden 
experimentele studies 

Advies over materialen 
en methode, inventari- 
satie deelnemende 
scholen, leerkrachten
en klassen

 
 
 

 

Ontwikkelen 
materialen en 
methode, planning 
experimenten 

September-december 
2014 

Experimentele studie 
1 

Door de betrokken 
docenten in co-creatie 
met onderzoeker 
interventie in de klas 
ontwerpen en 
uitvoeren. 

Door de betrokken 
onderzoeker in co-
creatie met de 
docenten interventie
in de klas ontwerpen,
uitvoeren en 
analyseren.  

april –september 2015 Experimentele studie 
2 

Door de betrokken 
docenten in co-creatie 
met onderzoeker 
interventie in de klas 
ontwerpen en 
uitvoeren. 

Door de betrokken 
onderzoeker in co-
creatie met de 
docenten interventie in 
de klas ontwerpen, 
uitvoeren en 
analyseren.  

September 2015  Disseminatie 
onderzoeksresultaten 

 

 Schrijven publicatie  
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De experimentele studies hebben plaatsgevonden in 12 scholen in het consortium. Daarbij ging 
het om 282 deelnemende leerlingen en 30 docenten. In deze studies is het effect onderzocht van 
metacognitieve strategieën op leerinschattingen, van zowel leerlingen als docenten, en op leer-
prestaties. Er is gebruikt gemaakt van 2x2-designs waarin het type metacognitieve strategie werd 
gemanipuleerd binnen leerlingen en docenten. Het onderzoek richtte zich op korte teksten voor 
midden- en bovenbouw van het po zoals die in bestaande methoden voorkomen. 
Het proces is goed verlopen: alle studies zijn voor het aflopen van het project succesvol afgerond. 
De vertraging in Studie 1 en Studie 2 ten opzichte van de oorspronkelijke planning is te verklaren 
door het feit dat het lastig bleek voldoende docenten te vinden die wilden meewerken aan het 
onderzoek. 

OPBRENGSTEN

De studies laten een interessant beeld zien. Leerlingen kregen metacognitieve strategieën aan-
gereikt om de inschatting van hun eigen leerproces te verbeteren. Deze strategieën bestonden uit 
het genereren van kernwoorden of het maken van een korte samenvatting van onderwijsteksten. 
De kwaliteit van de gegenereerde kernwoorden en samenvatting bleek diagnostisch te zijn voor 
de latere prestatie op een toets van deze leerlingen. Vreemd genoeg heeft het beoordelen van 
deze producten van leerlingen door docenten niet geleid tot een betere inschatting van de docen-
ten van de prestatie van leerlingen. Wij hebben daarvoor een aantal mogelijke verklaringen die in  
toekomstig onderzoek zouden moeten worden onderzocht. Mogelijk wisten docenten bijvoor-
beeld niet naar welke onderdelen van de producten ze moesten kijken om de kwaliteit goed te 
kunnen beoordelen, hebben ze wellicht de producten niet voldoende intensief bekeken of werden 
ze in hun inschatting gestuurd door a priori inschattingen van hun leerlingen. Wij concluderen dat 
inschattingen van docenten niet eenvoudig te verbeteren zijn en dat nader onderzoek nodig is om 
in kaart te brengen onder welke omstandigheden deze inschattingen wel kunnen verbeteren. Als 
dit duidelijk is, kan deze kennis worden gebruikt om docenten met behulp van concrete richtlijnen 
hun instructies op basis van deze inschattingen aan te laten passen.
Docenten geven aan dat de overzichten die zij hebben gezien, waarin zij zien hoe hun eigen  
inschatting verschilt van de daadwerkelijke prestatie van de leerling, erg inzichtelijk zijn en een 
vernieuwende kijk geven op hoe goed ze hun eigen leerlingen kunnen inschatten.
Het onderzoek dat is uitgevoerd zal leiden tot een wetenschappelijke publicatie, omdat de data die 
zijn verzameld een interessant beeld laten zien dat wetenschappelijke relevantie heeft. Een aantal 
andere praktische en wetenschappelijke doelstellingen in het projectplan zijn niet haalbaar geble-
ken, omdat zoals hierboven beschreven nader onderzoek nodig is om te komen tot concrete richt-
lijnen voor docenten. 
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12 Synergie geeft synergie!

Aanvrager Schoolbestuur Swalm & Roer

Betrokken partijen Welten-instituut, Synergieschool (Basisschool St. Alfonsus en Speciale Basis-
school De Balans) en onderwijsadviesbureau Irisz

Soort onderwijs po

Doelgroep Teams van basis- en speciaal basisonderwijs

PROJECTDOEL

De Synergieschool in Roermond is een school voor primair onderwijs waarin regulier basisonder-
wijs en speciaal basisonderwijs zijn geïntegreerd. Het samengaan van twee typen onderwijs en van 
de teams werd in 2014-2015 aangegrepen om een ‘nieuwe school’ te ontwerpen, gebaseerd op 
een gezamenlijk ontwikkelde onderwijsvisie, waarin uitdrukkelijk de leerling centraal staat. Hierbij 
worden kinderen van basis- en speciaal onderwijs op maat begeleid bij hun leertraject, onder meer 
met behulp van ict. Hierbij had Synergie zelf twee doelen: 
1 Het vormgeven van een gezamenlijk onderwijsteam, waarbij sprake is van een cultuur van  
 openheid en samenwerking en leren van elkaar. 
2 Het bevorderen van zelfsturing van de leerkrachten onder meer door het inzetten op gespreid  
 leiderschap. 

Na een aantal ronden van vraagverheldering stonden de volgende onderzoeksvragen centraal in 
het project:
1 Aan welke innovatiecriteria moet worden voldaan bij een grootscheepse onderwijsinnovatie in 

het po?

Dit project heeft geleid tot het 
ontwerp en de vormgeving van 
een “nieuw” onderwijsconcept, 
gedragen door gezamenlijk 
ontwikkelde kernwaarden, 
missie en visie.

           Juliette van Dijk

2 Welke organisationele, relationele en persoonlijke 
factoren belemmeren of bevorderen leraren in 

 – zelfsturing in leren, innoveren en organiseren?
 – hun gespreid-leiderschapsgedrag?
3 Op welke manier en met welke interventies kunnen 

deze organisationele, relationele en persoonlijke 
factoren aangepast worden om onderwijsinnovatie 
door een zelfsturend team van leraren, op basis van 
gespreid leiderschapsgedrag teweeg te brengen?
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PROJECTAANPAK

In het projectvoorstel waren drie fasen in het onderzoek voorzien:
Literatuurstudie
Op basis van literatuur zijn succesfactoren voor onderwijsinnovatie verzameld.
Procesevaluatie
Deze succesfactoren worden getoetst en gecontextualiseerd via het monitoren van het Synergie-
onderwijsinnovatieproces en het bijstellen van dat proces op basis van de monitoruitslagen.
Productevaluatie
Via participatief onderzoek van leerkrachten vaststellen of leerkrachten in staat zijn passend onder-
wijs met behulp van ict te verzorgen en daarbij hun eigen professionele ontwikkeling (samen met 
collega’s) kunnen oppakken.

Het proces is als volgt gelopen: 
Augustus 2014
Literatuurstudie voor vaststelling succesfactoren onderwijsinnovatie. Nulmeting door afname on-
derwijsinnovatiemonitor: vragenlijst succesfactoren innovatie opgevolgd door presentatie van re-
sultaten aan de groep en een focusgroepgesprek (november 2014).
December 2014 – juni 2015
Interventies op basis van resultaten nulmeting: de resultaten van de nulmeting was input voor  
interventies in de vorm van individuele gesprekken, groepsgesprekken, en studiedagen.
Augustus 2015
Nameting door afname onderwijsinnovatiemonitor: vragenlijst succesfactoren innovatie op- 
gevolgd door presentatie van resultaten aan de groep en een focusgroepgesprek (februari 2016 – 
na afloop project)

De productevaluatie is in het kader van dit project niet afgerond. Dit heeft voornamelijk te maken 
met het feit dat het samengaan van de scholen in één fysiek gebouw is uitgesteld met een jaar. Dit 
zal nu gebeuren in het najaar van 2016. Dit heeft vertragingen veroorzaakt in het ontwikkelen van 
de onderwijsinnovatie. 
De productevaluatie met participatief onderzoek waarbij leerkrachten elkaar via interviews en/of 
observaties bekijken als het gaat om verzorgen van passend onderwijs, is nu het onderwerp van een 
nieuw onderzoeksvoorstel waarvoor financiering wordt gezocht. 

OPBRENGSTEN

De opbrengst voor de Synergieschool is drievoudig: 
– De directie heeft samen met het lerarenteam een visie en vormgeving van het nieuwe onder-

wijs ontwikkeld, daarbij ondersteund door het Welten-instituut Dit proces gaat door na de  
afloop van dit project. 
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– Het lerarenteam heeft een door het Welten-instituut wetenschappelijk begeleid onderwijs-
innovatieproces doorlopen, waarin het gezamenlijke ontwikkelproces getoetst werd aan de 
wetenschappelijk gekende literatuur en aan de praktische aspecten van het onderwijsinnova-
tieproces. 

Deze reflectiemomenten bleken erg waardevol voor de school.
– De gepleegde interventies waren steeds gestoeld op de resultaten van de vragenlijsten die  

werden teruggekoppeld in een rapport voor de school. Hierdoor konden de interventies gericht 
worden op de rechtstreekse behoeften van het team in het huidige stadium van het ontwikkel-
proces, wat ze effectiever maakte.

De volgende wetenschappelijke opbrengsten zijn in 
dit project ontwikkeld: 
1 Model met ontwerpcriteria van succesvolle 
 onderwijsinnovatie, opgesteld op basis van een state-of-the-art-literatuurstudie. Dit model 

wordt onderverdeeld in een initiatie-, implementatie- en institutionaliseringsfase en per fase 
worden clusters van succesfactoren onderscheiden.

2 Procesmonitor om succesfactoren te meten, op basis van bestaande meetinstrumenten die nu 
ook bij onderdelen van het onderzoeksprogramma Doceren en docentprofessionalisering wor-
den ingezet. Deze procesmonitor wordt aangevuld met kwalitatieve informatie vanuit docu-
mentenanalyse (notulen vergaderingen projectgroep) en focusgroepen waarin resultaten van 
de vragenlijst uitgediept worden en gezamenlijk de leergeschiedenis verteld wordt.

3 Op basis van dit project is een NRO-aanvraag ingediend om op deze wijze het onderzoeks- 
project voort te kunnen zetten.

Het Welten-instituut is gericht op 
het gezamenlijk (met stakeholders) 
realiseren van een opbrengst door 
het doen van relevant onderzoek.
                            
                           Hans Leistra

Het project heeft bewustwording,  
professionalisering teweeggebracht.

                           Hetty Belgers

Dit project heeft ook opbrengsten voor de bredere 
onderwijspraktijk: 
– Het instrument van onderwijsinnovatiemoni-

tor kan bij andere onderwijsinnovaties en bij 
andere onderwijsorganisaties ingezet worden. 

– De ervaring van de Synergieschool loopt vóór 
op andere vergelijkbare onderwijsinnovatie-
trajecten. Dit zorgt ervoor dat de partners van 
dit consortium relevante expertise opgebouwd 
hebben binnen dit project dat nuttig kan zijn 
voor het onderwijslandschap in Nederland en 
daarbuiten.
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13 Agora

Aanvrager Mundiumcollege als cluster van scholen waar Niekee deel van uitmaakt

Betrokken partijen Welten-instituut, CvB van SOML, directies, leraren, leerlingen 

Soort onderwijs vmbo t/m vwo

Doelgroep 34 brugklassers met niveau van vmbo tot en met gymnasium in schooljaar 
2014-2015

PROJECTDOEL

VRAAGVERHELDERING

Agora is een grensverleggend concept met een hele grote mate van open planning. De stip op de 
horizon was er, maar de weg waarlangs stond open. In het eerste jaar heeft de projectleider van het 
Welten-instituut het project op de voet gevolgd.

Onderzoeksvragen
Twee vragen stonden centraal in het onderzoek:
– De mate van implementatiegetrouwheid van de Agora-bouwstenen uit de conceptualiserings-

fase: denkcirkel van de Nieuwste school / seven habits van Covey / agile-achtige aanpak met 
scrum / Opeduca / visualisatie van leerroutes via Target Process / ouders als partner.

– Procesverloop in het eerste jaar met enerzijds de fricties in de uitvoering en anderzijds de door-
braakmomenten en oplossingen.

Het project heeft het reguliere 
onderwijs op zijn kop gezet. 
Laten zien dat je vanuit een 
afwijkende onderwijsvisie een 
werkbaar concept kunt ontwik-
kelen en vervolgens ook uitvoert. 
Veel publiciteit, maar ook veel 
nieuwe inzichten rondom het 
leerproces van leerlingen in 
heterogene groep.

                      Guido van Dijk 

Agora is een baanbrekend onderwijsconcept voor 
het vo waarbij beoogd wordt dat iedere leerling 
zijn eigen leerroute kan volgen en waarbij tege- 
lijkertijd een diplomagarantie wordt gegeven mini-
maal op niveau van advies basisschool. Dit concept 
is door een werkgroep van leraren in 2013-2014 
ontwikkeld. 

In de voorbereidingsperiode van Agora (schooljaar 
2013-2014) ontstond er een contact: het Welten-
instituut was op zoek naar grensverleggende on-
derwijsinnovaties en Agora was op zoek naar een 
instelling die wilde meedenken en die ook bereid 
was om - in volledige autonomie en onafhankelijk-
heid - de biografie van het eerste jaar van Agora op 
te tekenen.
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PROJECTAANPAK

Het partnerschap tussen Welten-instituut en Agora leidde onderzoeksmatig tot een unieke samen-
werking waarbij  de onderzoeker van het Welten-instituut 
– wekelijks observerend en luisterend aanwezig was binnen Agora (veelal de woensdagmiddag) 

in het unieke gebouw van Niekée te Roermond
– het wekelijkse woensdagmiddagoverleg van de coaches na afloop van het onderwijs bijwoon-

de
– vrij inzage had in het dagelijkse verslag wat de coaches na afloop van iedere dag opstelden (de 

zogeheten “dagelijkse bijzonderheden”; in totaal ruim 60 pagina’s tekst)
– zeven van de negen evaluatie/reflectie/herijkingssessies van de coaches gedurende het school-

jaar bijwoonde
– vrij inzage had in de interne en externe mails over Agora gedurende 2014-2015
– veelal aanwezig was bij het overleg van de coaches met de directie van Niekée en het Mundium 

College
– aanwezig was op twee van de vier avondbijeenkomsten gedurende het schooljaar 2014-2015 

met de ouders van de Agora-leerlingen.

Naast deze directe informatie uit eigen hand zijn additioneel de volgende onderzoeksactiviteiten 
uitgevoerd:
– een beschrijving van de herkomst van de Agora-leerlingen op enkele achtergrondkenmerken
– een interview met de coaches
– een vragenlijst onder de leerlingen van Agora over hun ervaringen
– een onderzoek onder de leerlingen van Agora én van de brugklas van Niekée over autonomie 

en sociale cohesie.

OPBRENGSTEN

Het eerste jaar is afgesloten met het rapport Tegels van Agora. Verslag van het eerste jaar van een 
grensverleggende onderwijsinnovatie. 
Dit rapport is openbaar. Begin 2016 heeft de presentatie ervan plaatsgevonden op Niekée / Agora.

De beide onderzoeksvragen (Productevaluatie en Procesevaluatie) konden adequaat worden  
beantwoord:
– de bouwstenen uit de conceptualiseringsfase zijn in overgrote meerderheid ook uitgevoerd en 

de doelen daarvan gerealiseerd.
– uit de procesmatige beschrijving wordt duidelijk dat een dergelijke grensverleggende innova-

tie met een relatief open doelstelling met hoge ups en diepe downs gepaard gaat. Deze lessen 
uit de onderwijspraktijk vormen misschien wel het meest leerzame deel uit het rapport.
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Door de aanvrager/school/coaches is het partnerschap met het Welten-instituut als zeer waardevol 
en bruikbaar ervaren.
Voor het rapport bestaat een brede belangstelling bij andere scholen en beleidsinstanties. Via een 
actieve presentatie in de pers, lezingen en presentaties op verzoek, bijdragen in Didactief, Van 
Twaalf tot Achttien, vakbladen voor onderwijsgevenden enzovoort, worden de ervaringen van 
Agora verder uitgedragen.

Verkend wordt of het rapport van Agora mogelijk deel kan gaan uitmaken van een OU-cursus over 
Onderwijsinnovaties binnen de OU-master Onderwijswetenschappen.
Aan de opzet van een artikel in een erkend tijdschrift wordt gewerkt.



56

Welten-instituut – Open Universiteit

14 Nieuwe aanpak ontwikkeling van vaardigheden in klassenmanagement

Aanvrager Fontys Lerarenopleiding Sittard

Betrokken partijen Welten-instituut en Fontys Lerarenopleiding Sittard

Soort onderwijs hbo lerarenopleiding

Doelgroep Leraren-in-opleiding
  

PROJECTDOEL

De vraagstelling van dit onderzoek komt voort uit een jarenlange samenwerking tussen Fontys 
Lerarenopleiding Sittard (FLOS), de Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL) en de Open 
Universiteit (OU). In twee AiO-trajecten gefaciliteerd door Fontys en de OU werd onderzocht hoe 
beginnende en ervaren leraren klassensituaties waarnemen en interpreteren. De beide onderzoeks-
projecten riepen de vraag op of, en zo ja, hoe deze bevindingen omgezet kunnen worden in effec-
tieve strategieën om deze vaardigheden in een eerder stadium van de lerarenopleiding, versneld, 
aan te leren. 

Dat leidt tot de volgende onderzoeksvraag:
(Hoe) kunnen we nieuwe leraren helpen met het bouwen van een basis voor effectief opmerken 
van signalen relevant voor klassenmanagement voordat ze voor de klas staan?

De onderzoeksvragen zijn onderverdeeld in activiteiten gericht op:
– ontwikkeling van een categorieënsysteem voor observatie van klassensituaties met bijhorende 

domein-specifieke cues
– overzicht van praktijkcases waarover ervaren, resp. nieuwe leraren beschikken
– overzicht van de samenhang tussen deze praktijkcases
– overzicht van (visuele) cues die leraren gebruiken als teken dat zich een casus voordoet.

PROJECTAANPAK

De volgende fasen zijn doorlopen:
– December 2014: Heranalyse materiaal; categorieënsysteem, gespreks- en observatierichtlijnen, 

opmaak van vragenlijst i.v.m. met bekijken/analyseren video 
– Data zijn op enkele verschillende momenten verzameld. In december is een voormeting  

uitgevoerd bij leraren-in-opleiding, gebruikmakend van geselecteerde en geannoteerde  
video’s en een vragenlijst. De nameting is uitgevoerd in mei 2015. Dezelfde procedure is gehan-
teerd met een nieuwe groep van leraren-in-opleiding: de voormeting vond plaats in december 
2015 en een nameting is gepland voor februari 2016. 
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– In oktober 2015 zijn instructievideo’s vervaardigd die zijn gebaseerd op onderzoek naar visuele 
waarneming van expert en beginnende leraren. Deze video’s zullen gebruikt worden bij Fontys 
Sittard. In eerste instantie in een pilot studie en later als vast onderdeel van de introductiecursus 
binnen de lerarenopleiding, waarmee duidelijk moge zijn dat het project wordt voortgezet in 
2016.

 
PROCESVERLOOP

Overall is het proces goed gelopen ondanks diverse tussentijdse aanpassingen. Zo is de planning 
een aantal keren aangepast vanwege mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de roosters van 
Fontys. De aard van de afspraken is bijgesteld om tegemoet te komen aan veranderende moge-
lijkheden/behoeften bij Fontys. Er trad vertraging op door de langdurige ziekte van de projectlei-
der en de afronding van het proefschrift door de PhD-onderzoeker. Toch is het plan vrijwel geheel 
uitgevoerd en wordt de samenwerking in 2016 voortgezet. De aanvrager bij Fontys Sittard (Frank 
Crasborn) blijft tevreden met de samenwerking. 

Het project heeft indicaties 

opgeleverd voor de vormgeving 

van een trainingsopzet voor 

aanstaande leraren om beter 

en sneller klassensituaties waar 

te nemen.

                    Frank Crasborn

De volgende interventies, onderzoeksinstru-
menten enzovoort zijn gebruikt:
– Een coderingschema is gebouwd om de 

voor- en nametingen te coderen. In 2016 
worden medewerkers van Fontys leraren-
opleiding getraind om dit coderingschema 
te gebruiken om hun studenten te ‘profile-
ren’

– Instructievideo’s zijn vervaardigd op basis 
van echte klassensituaties en resultaten van 
onderzoek bij de OU. Deze instructievideo’s 
gaan deel uitmaken van het regulier curri-
culum van de lerarenopleiding.

– In het kader van het project is een theore-
tisch model voor klassenmanagement (cog-
nitieve) scripts. Het model is beschreven in 
een wetenschappelijk manuscript en is in-
gediend bij een internationaal tijdschrift. 
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OPBRENGSTEN

Niveau van de school/de aanvrager
– De instructievideo’s zijn en blijven beschikbaar voor Fontys Sittard en kunnen gebruikt worden 

in cursussen op het gebied van vakdidactiek en klassenmanagement.
– Het ontwikkelde coderingschema is verder uitgewerkt naar een voor docenten hanteerbare 

vorm waarmee ze een profiel bij kunnen houden van hun studenten (qua kennis, waarneming, 
interpretaties, en behandeling van problematische klassensituaties).

– Mogelijkheden voor samenwerking in gezamenlijke vak- en academische presentaties en publi-
caties zijn gepland.

Bredere onderwijspraktijk/beleidsniveau 
Door publicaties en presentaties proberen we onze inzichten te delen en op die manier ook de 
onderwijspraktijk buiten Fontys Sittard te stimuleren.

Wetenschappelijke opbrengsten 
– Een theoretisch wetenschappelijk artikel.
– Andere presentaties en publicaties worden in 2016 voorbereid.
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15 Kennisnetwerken nader onderzocht

Aanvrager OMO (namens OMO Marga van der Zanden, Saskia Barends)

Betrokken partijen Welten-instituut en OMO 

Soort onderwijs vo

Doelgroep Docenten

PROJECTDOEL

Aanleiding
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en LOOK, de voorganger van het huidige Welten-
instituut (WI) van de Open Universiteit, hebben in de periode 2011-2014 samengewerkt aan onder-
zoek in het kader van Koers 2016, het beleidsplan van OMO. Basisgedachte van Koers 2016 is dat de 
kwaliteit van de leraar cruciaal is voor het realiseren van goed onderwijs voor leerlingen. Uitgangs-
punt is de ambitie om de lerende en onderzoekende houding van leerlingen, leraren en overige 
medewerkers van de school te versterken. Leraren zijn cruciale kantelpunten in de organisatie en in 
de onderwijskwaliteit, ze vormen de sleutelvariabele van het beleid van OMO. 
Aansluitend op het vorige project heeft OMO eind 2014 het Welten-instituut gevraagd om onder-
zoek te doen naar de motivatie van docenten om deel te (blijven) nemen aan kennisnetwerken.

Vraagverheldering
De uitkomsten van het eerdere onderzoek (nulmeting 2011) leidden niet alleen tot inzichten, maar 
ook tot nieuwe vragen. Deze vragen zijn verkend in twee gesprekken eind 2014 met verschillende 
vertegenwoordigers van het OMO-bureau en de Raad van Bestuur. Besloten is om samen verder 
vorm te geven aan onderzoek naar opzet, bemensing en voortgang van de kennisnetwerken.  
Reden is dat het delen van kennis onder leraren een weerbarstige materie blijkt te zijn; leraren delen 
hun kennis binnen en buiten de schoolorganisatie niet vanzelfsprekend.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag is als volgt opnieuw geformuleerd: ‘Hoe percipiëren OMO medewerkers de 
kennisnetwerken, wat zijn volgens hen de opbrengsten, de voordelen en wat hebben zij nodig om 
hun deelname voort te zetten?’

PROJECTAANPAK

De planning van 2015 voorzag in een gefaseerde projectaanpak met vier stappen waarin een  
herhaalde meting was opgenomen.
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Fase 1: start (april 2015)
Netwerken selecteren en aan de hand van gesprekken in combinatie met schriftelijke (online) be-
vraging de kenmerken van kennisnetwerken in kaart brengen. De volgende deelvragen worden 
beantwoord:
– Wie participeert (kenmerken participanten - onder andere motivatie, bevlogenheid, met welke 

frequentie, met welk doel en verwachting enzovoort?
– Hoe zijn de netwerken actief geworden, wat stimuleert en motiveert het netwerk (interne en 

externe factoren)? 
– Zijn er belemmerende factoren en hoe worden die verholpen?

Fase 2: een of meerdere herhaalde bevragingen, na overleg en indien zinvol en mogelijk (voorstel: evt. 
juni 2015 en okt 2015)
– Zijn er wisselingen in participanten? (herhaling van bovenvermelde: dataverzameling – wie 

participeert (kenmerken participanten), met welke frequentie, met welk doel en verwachting 
enzovoort)

– Wat maakt dat zij actief blijven (volgens de participanten), wat stimuleert en motiveert het net-
werk (interne en externe factoren)?

– Wat levert het op (volgens participanten en de schoolomgeving)?
– Zijn er belemmerende factoren en hoe worden die verholpen?

Door periodiek op dezelfde wijze informatie te verzamelen kunnen uitkomsten vergeleken worden. 
Wanneer de uitkomsten uit eerdere rondes daartoe aanleiding geven, kan in volgende rondes de 
vragen aangevuld worden om verdieping van de uitkomsten mogelijk te maken. 

De deelnemers aan het trainings-
traject netwerkleren zijn enthou-
siast over de wijze waarop zij 
periodiek geïnspireerd werden en 
geënthousiasmeerd werden door 
het Welten Instituut in samenwer-
king met het OMO-bureau. 
Zij hebben meer handvatten 
gekregen om hun aanvoerdersrol 
in te kunnen (blijven) vullen, en 
zijn wat zekerder.
                     Saskia Barendse 

Fase 3: data-analyse (na elke ronde)
De casussen zullen worden geanalyseerd volgens 
de methode van ‘within and between’ casussen. 
Dat wil zeggen dat op basis van de omschrijvingen 
eerst binnen de casussen wordt vastgesteld welke 
aspecten samenhangen met de bevlogenheid voor 
het netwerk en dan gekeken wordt naar overeen-
komsten en verschillen in die samenhang tussen 
de casussen. Vergelijking op uitkomsten van moti-
vatie/bevlogenheid per casus levert een rangvolg-
orde van casussen op waar meer en minder bevlo-
genheid aanwezig is, waardoor analyse tussen de 
casussen eenvoudiger kan plaatsvinden.
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Fase 4: rapportage
Beknopte (tussentijdse) rapportage vindt plaats halverwege 2015. Naast een schriftelijke notitie zal 
waar mogelijk ook een terugkoppelactiviteit in overleg met de netwerken plaatsvinden. Dit met de 
bedoeling om de inzichten uit het onderzoek samen met hen bruikbaar te maken, zodat de ken-
nisnetwerken geoptimaliseerd kunnen worden, maar ook om de bevindingen te valideren en meer 
toepasbaar voor de praktijk te maken.
Daarnaast wordt ook een bespreking met medewerkers van het OMO-bureau voorgesteld (novem-
ber 2015) zodat in gezamenlijkheid de ‘lessons learned’ getrokken kunnen worden. In december 
wordt het geheel aan resultaten en ‘lessons learned’ in een schriftelijke rapportage teruggekoppeld. 

PROCESVERLOOP

De projectaanpak bleek in de loop van 2015 niet goed te verwezenlijken. Tijdens de eerste fase 
van het project (zes mensen geïnterviewd) bleek dat de meeste netwerken nog in de kinderschoe-
nen stonden en er slechts enkele medewerkers bij betrokken waren. Het praktijkprobleem was veel 
meer de vraag hoe leraren bij netwerken te betrekken dan de vraag hoe leraren gemotiveerd te 
houden voor netwerken.

Dat betekende dat de onderzoeksvraag moest worden aangepast. Ook moest een eenvoudiger 
aanpak worden voorgesteld: een telefonisch interview en geen herhaalde meting. 
Dat interview met 17 OMO-medewerkers (leraren, locatiedirecteuren en medewerkers van het  
stafbureau) heeft plaatsgevonden in december 2015.

De nieuwe onderzoeksvraag werd: ‘Wat motiveert docenten mee te gaan doen aan een OMO-net-
werk?’ 

Daarbij hoorden nieuwe deelvragen: 
– Wie neemt deel (kenmerken deelnemers - o.a. motivatie, bevlogenheid, met welke frequentie, 

met welk doel en verwachting enzovoort)?
– Hoe zijn de netwerken actief geworden, wat stimuleert en motiveert het netwerk (interne en 

externe factoren). 
– Zijn er belemmerende factoren en hoe worden die verholpen?
– Verwachten de participanten actief te blijven, waarom wel of waarom niet en wat is er voor 

nodig? 
– Wat levert het op (volgens participanten en de schoolomgeving)?
– Zijn er ondersteunende of belemmerende factoren en hoe kunnen die laatste verholpen  

worden volgens de deelnemers?

Behalve de interviewleidraad is ook een beknopte vragenlijst gemaakt, waarin de netwerkscan 
wordt afgenomen en gestandaardiseerde vragen over self-efficacy, motivatie en andere dispositio-
nele variabelen zijn opgenomen.
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OPBRENGSTEN

Door de kleine hoeveelheid medewerkers betrokken bij kennisnetwerken, bleek het niet moge-
lijk de originele aanpak en plannen uit te voeren. De aangepaste planning levert in ieder geval 
inzichten op in waarom mensen meedoen aan de kennisnetwerken en hoe die verder gestimuleerd  
kunnen worden. 

De data van de interviews van december 2015 zijn in januari 2016 beschikbaar gekomen, zodat de 
opbrengsten nog niet in kaart zijn gebracht bij het verschijnen van dit rapport. Analyse vindt plaats 
in de eerste helft van 2016, de rapportage zal halverwege 2016 verschijnen. 
Naast een beknopte schriftelijke notitie is ook een bespreking met medewerkers van het OMO-
bureau voorgesteld om in gezamenlijkheid de ‘lessons learned’ te trekken, indien de resultaten daar 
aanleiding voor geven. 
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De vakgroep Doceren en docentprofessionalisering van het Welten-instituut, verantwoordelijk voor de 
vraagsturingsprojecten.
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