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Inleiding 

 

Situering, doelstelling en opzet van het project praktijkgericht 
onderwijsonderzoek 

Van februari tot eind december 2009 werd op vraag van de minister van Onderwijs door de 
Vlor een project uitgevoerd over praktijkgericht onderwijsonderzoek. Met het project wenst 
de Vlor een antwoord te formuleren op de vraag hoe een onderzoeksprogramma voor 
praktijkgericht onderwijsonderzoek in Vlaanderen vorm kan krijgen. Voor u ligt de weergave 
van het verloop en de uitkomsten van dit project.  

In dit eerste hoofdstuk situeren we het ontstaan van het project en geven we een beknopt 
overzicht van de centrale vragen die werden geformuleerd bij de aanvang van het project. 
Daarnaast beschrijven we het conceptueel kader en de projectactiviteiten die in functie van 
de projectvragen werden opgezet. We ronden af met de verdere opbouw van het 
eindrapport. 

1 Situering van het project 

1.1 Het Advies ten gronde over onderwijsonderzoek 

De Vlor ontving op 22 oktober 2008 vanwege de minister het ‘Antwoord op het ‘Advies ten 
gronde over onderwijsonderzoek’’. In dat advies (dec. 2007) (zie bijlage 1) had de Vlor 
gewezen op de bestaande leemte wat betreft praktijkgericht onderzoek en gepleit voor de 
oprichting van een afzonderlijk fonds voor praktijkgericht onderzoek (naast de middelen die 
beschikbaar zijn voor beleidsgericht onderzoek). Praktijkgericht onderzoek beschouwt de 
Vlor immers als een inherente taak van onderwijsonderzoek, dat niet enkel gericht moet zijn 
op kennisvermeerdering, maar ook op een vertaling van de inzichten naar de 
onderwijspraktijk.  

Het zwaartepunt van het praktijkgericht onderzoek zal volgens dat Vlor-advies liggen op 
thema’s waarvoor de onderwijsverstrekkers verantwoordelijk zijn: didactische werkvormen, 
de onderwijskundige ondersteuning van grote vernieuwingen, omgaan met nieuwe 
leerinhouden, …. In het advies stelde de Vlor daarom voor om bij de themazetting zijn rol als 
overlegorgaan van alle onderwijspartners ten volle uit te spelen en de noden van het 
onderwijsveld in kaart te brengen.  

De Vlor verwees daarbij ook naar de nood aan wetenschappelijke ondersteuning om gerichte 
onderzoeksvragen te formuleren. Dat kan door onderzoekers en practici samen te brengen 
om het formuleren van voor de praktijk relevante onderzoeksvragen te bevorderen. 

Wat de coördinatie en opvolging van het praktijkgericht fonds betreft, is er in Vlaanderen 
momenteel niet meteen een instantie voorhanden die dat op zich kan nemen. In zijn advies 
vroeg de Vlor om te onderzoeken of de raad hier een rol kan opnemen via een conventionele 
opdracht.  

1.2 Het antwoord van de minister: een opdracht voor de Vlor 

De minister gaf in zijn antwoord op het advies van de Vlor aan dat hij het probleem van de 
kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk erkent (Vlaamse Regering, oktober 
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2008) (zie bijlage 2). Daarbij verwees hij naar de Vlaamse viWTA-studie (2007) en de 
Nederlandse studie van Broekkamp en Van Hout-Wolters (2006), waarin het probleem 
uitgebreid wordt beschreven en ontleed. Om de kloof tussen de twee werelden van 
onderzoek en praktijk te dichten, is volgens de minister een samenhangende visie 
noodzakelijk die oog heeft voor het hele kenniscontinuüm van kenniscreatie tot 
kennistoepassing en kennisbemiddeling.  

Op de korte termijn wilde de minister een impuls geven aan praktijkgericht 
onderwijsonderzoek in Vlaanderen. De minister hanteert een brede formulering van 
praktijkgericht onderzoek, namelijk ‘alle systematische kenniscreatie n.a.v. vragen over leren 
en onderwijzen vanuit de onderwijspraktijk’ (Vlaamse Regering, oktober 2008, p.4). 
Praktijkgericht onderzoek kan betrekking hebben op verschillende types van onderzoek. 
Concrete onderzoeksvragen uit de praktijk zijn richtinggevend voor de keuze van de 
onderzoeksopzet en het type onderzoeker. Een belangrijke vraag is hoe de kwaliteit van 
praktijkgericht onderzoek gegarandeerd kan worden. Volgens de minister is er behoefte aan 
ontwikkelingsgericht onderwijsonderzoek, waarbij onderwijsvernieuwingen door 
onderzoekers en praktijkmensen samen worden ontwikkeld, onderzocht en bijgestuurd. In 
zijn antwoord formuleert de minister een aantal vragen die betrekking hebben op de 
vormgeving en de invulling van dit soort onderzoek in Vlaanderen.   

In zijn antwoord vroeg de minister aan de Vlor om een opdracht te aanvaarden onder de 
noemer ‘Een impuls geven aan het praktijkgericht onderzoek in Vlaanderen’. Voor de 
oprichting van een Fonds voor praktijkgericht onderzoek vond de minister het nog te vroeg. 
Hij vroeg de Vlor naar een grondige verkenning om een aantal onbeantwoorde vragen uit te 
diepen. Hij stelde daarvoor eenmalig een subsidie van 200.000 euro ter beschikking.   

1.3 Lancering van het project 

Op 11 december 2008 besliste het Vast Bureau van de Vlor om de opdracht van de minister 
te aanvaarden. Het project zou lopen van februari tot en met december 2009 en uitgevoerd 
worden onder de vorm van een conventionele opdracht met bijkomende middelen van de 
overheid.  

Voor de uitvoering van het project werden twee voltijds projectmedewerkers aangeworven. 
Zij werden aangestuurd door het Vlor-secretariaat. Het Vast Bureau besliste tevens tot de 
oprichting van een stuurgroep die het project zou opvolgen.  

Voor de stuurgroep werden in totaal vijf vergaderingen gepland: drie voor de zomervakantie 
en twee na de zomervakantie. Meer informatie over de werking van de stuurgroep vindt u in 
paragraaf 4.6.  

2 Centrale vraagstelling van het project  

Bij de start van de werkzaamheden werd de projectdoelstelling meer in detail omschreven. 
De minister vroeg aan de Vlor een grondige verkenning te maken waarin alle aspecten van 
de organisatie van een fonds voor praktijkgericht onderzoek zouden worden uitgediept. Van 
hieruit kunnen vervolgens inhoudelijke en procedurele aanbevelingen geformuleerd worden 
met het oog op de vormgeving van een onderzoeksprogramma voor praktijkgericht 
onderwijsonderzoek in Vlaanderen. In de opdrachtomschrijving werden volgende concrete 
verwachtingen opgesomd: 
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1. Het overlegproces om met de onderwijspraktijk en de onderzoeksgemeenschap 
samen een onderzoeksprogramma en –agenda op te stellen, opstarten, uitproberen 
en over dit proces en het resultaat ervan rapporten; 

 
2. Hierbij bijzondere aandacht te besteden aan het betrekken van jonge onderzoekers 

(doctorandi of postdocs); 
 

3. Enkele thematische reviews (laten) maken om bovenstaand proces te onderbouwen; 

 
4. Kwaliteitscriteria opstellen voor praktijkgericht onderwijsonderzoek, m.a.w. 

selectiecriteria voorbereiden voor een eventueel toekomstig meer permanent fonds; 
 

5. Aanbevelingen doen over de ondersteuning van de betrokkenheid van 
praktijkmensen; 

 
6. Het onderzoeksprogramma en de agenda van onderzoeksvragen op toegankelijke 

wijze publiceren op www.ond.vlaanderen.be/onderzoek;  
 

7. De probleemverkenning en het resultaat ervan voldoende kenbaar maken zo dat ook 
onderzoek vanuit andere financieringskanalen (vb. PWO e.d.) erop kan inspelen 
(maar bvb. ook thesisstudenten, AAP dat thema voor doctoraat moet bepalen, …) 
(Vlaamse Regering, oktober 2008, p.5). 

3 Conceptueel kader 

Om de samenhang tussen de verschillende probleemstellingen inzichtelijk te maken, werden 
de verschillende componenten van het project visueel voorgesteld in een conceptueel kader 
(zie schema 1). Dit rudimentaire schema van kennisontwikkeling pretendeert zeker geen 
volledigheid en mag niet als een normatief model begrepen worden. Het fungeerde eerder 
als leidraad om de verschillende deelaspecten van het project en de uiteenlopende 
projectactiviteiten te onderscheiden ten aanzien van de uitvoerders van het project en ten 
aanzien van een ruime groep stakeholders. In de loop van het project diende het ook als 
houvast om informatie te clusteren en weer te geven. We komen er later nog op terug. 

Links in deze voorstelling wordt aangevat met vragen en kennisbehoeften die leven op het 
niveau van de klas of van de school. De gedetecteerde vragen krijgen hun vertaling in een 
onderzoeksagenda. De thema’s die onderwerp uitmaken van deze agenda worden 
vervolgens aangeboden aan de onderzoekswereld met als doel om onderzoek uit te voeren 
dat tegemoet komt aan de onderwijspraktijk. De onderzoeksagenda leidt met andere 
woorden tot een aantal onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd door de onderzoeker - al 
dan niet in samenwerking met de praktijk. Resultaten vinden op hun beurt weer de weg naar 
de praktijk. De rechterzijde van het schema behandelt de vraag naar de relevantie en de 
valorisering van de resultaten voor de praktijk op school.  

Voor elk van de fases in het proces van kennisontwikkeling wilden we nagaan of en hoe er 
een samenwerking kan ontstaan tussen onderzoek en praktijk. In de figuur wordt dit  

  



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grijze vlakken zijn activiteiten die binnen het project uitgevoerd worden: 
* A: consultatie ‘kennisbehoeften’ met oog op themazetting van een nieuwe review (van kennisbehoeften 
uit praktijk naar een thema voor een review). 
* B: consultatie ‘kennispraktijk’: omgang met wetenschappelijke kennis en ontwikkeling kwaliteitscriteria 
voor reviews (van beschikbare review naar detectie van kennisbehoeften in de praktijk). 
* C: consultatie ‘reviews’: gebruikswaarde van de opgeleverde reviews en de review als instrument voor 
praktijkgericht onderwijsonderzoek. 
* P/O: consultatie ‘samenwerking’: in kaart brengen hoe resp. actoren uit de ‘praktijk’ en onderzoekers 
betrokken zijn in deze fase / dit proces en hoe hun eventuele onderlinge samenwerking gestalte krijgt. 
 

Scenario’s voor een PROCEDURE  
(randvoorwaarden; budget; organisatiestructuur & structurele verankering …) 

Schema 1: Conceptueel kader project praktijkgericht onderwijsonderzoek 

Beschikbare 

reviews 

Agenda voor 

reviewonderzoek 

Review-

onderzoek 

Vragen uit de 

onderwijspraktijk 

(kennisbehoefte) 

 

Benutting 

Toepassing in de 

onderwijspraktijk 

 
P/O 

B C 

A 

Onderzoeksagenda 
    - structuur? 
    - termijn? 
    - … 

  
 

Onderzoeksproject PGO 
   - onderzoeksploeg  
     > type onderzoeker 
   - onderzoeksvraag 
   - onderzoeksdesign 
   - aansturing 
   - kwaliteitsbewaking 
   - … 

 

Onderzoeks-

resultaat 

P/O 

P/O P/O 

P/O 

P/O 

C 

Reviews 

(N=3) 

Selectieprocedure 
 - aanbesteding 
 - selectiecriteria 
 - … 
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gesymboliseerd door de grijze P/O-vlaggetjes. In de loop van het project hebben we getracht 
om na te gaan op welke manier de dialoog tussen beide zou kunnen verlopen. Met andere 
woorden: hoe kan de samenwerking tussen onderzoek en praktijk er uit zien bij het 
detecteren van kennisbehoeften, bij het opstellen van een onderzoeksagenda, bij het 
opzetten en uitvoeren van onderzoek en ten slotte bij het benutten van de 
onderzoeksresultaten?  

De vraag van de minister om een aantal reviews te laten maken (zie paragraaf 2, vraag 3) 
werd opgehangen aan de grote clusters van dit schema: rol van reviews in de detectie van 
kennisbehoeften, agenda bepalen voor reviewonderzoek, uitvoeren van reviewonderzoek, 
reviews bruikbaar maken voor de onderwijspraktijk.  

4 Overzicht van de projectactiviteiten 

Aan de hand van de vragen van de minister en het conceptuele schema, werd een 
projectplan opgesteld, bestaande uit een aantal projectactiviteiten en een planning. We 
onderscheiden vijf belangrijke activiteiten: de ontwikkeling van consultatieprocessen, de 
opmaak van thematische reviews, het interviewen van sleutelfiguren, de beschrijving van 
relevante buitenlandse cases en het omschrijven van kwaliteitscriteria voor praktijkgericht 
onderwijsonderzoek. Zie tabel 1 voor een schematisch overzicht van de projectvragen en de 
daaraan gekoppelde planning van de verschillende projectactiviteiten. 

 

Tabel 1. Overzicht van projectvragen en de planning van de verschillende projectactiviteiten. 

 

 Projectvragen Projectactiviteiten Planning 

1 Uitproberen van relevante 
consultatievormen 

deskresearch 

consultatieproces ‘kennisbehoeften’ 

consultatieproces ‘kennispraktijk’  

consultatieproces ‘samenwerking’ 

consultatieproces ‘reviews’ 

Doorlopend 

April 

Mei 

Sept 

Okt 

2 Aandacht besteden aan het 
betrekken van jonge 
onderzoekers 

consultatieproces ‘samenwerking’  

interviews  

buitenlandse cases 

Sept 

Doorlopend 

 

3 Enkele thematische reviews 
(laten) maken 

deskresearch 

consultatieproces ‘kennisbehoeften’ 

consultatieproces ‘kennispraktijk’  

consultatieproces ‘reviews’ 

Febr 

April 

Mei 

Okt 

4 Opstellen van 
kwaliteitscriteria voor 
praktijkgericht 
onderwijsonderzoek 

deskresearch 

buitenlandse cases 

interviews 

Doorlopend 
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5 Aanbevelingen over de 
ondersteuning van de 
betrokkenheid van practici 

buitenlandse cases 

interviews 

Doorlopend 

6 Scenario’s voor een 
procedure 

alle projectactiviteiten Nov 

Dec  

7 Publicatie resultaten van 
het project 

 Nov 

Dec 

 

4.1 Ontwikkeling van consultatieprocessen  

In de loop van het project werden uiteenlopende vormen van consultatie uitgetest en de 
haalbaarheid ervan tegen het licht gehouden. Enerzijds lag er een aantal ‘procesvragen’ aan 
de basis van deze consultaties: vragen over het deelnemersveld, de werkvorm, de 
begeleiding, de groepsdynamiek, enzovoort. Anderzijds werd tijdens de bijeenkomsten een 
aantal inhoudelijke vragen aan de orde gesteld. Tijdens de consultaties werden heel wat 
inzichten en standpunten van uiteenlopende deskundigen boven tafel gebracht. In totaal 
werden vier reeksen consultaties opgezet.  

De uitdrukkelijke vraag van de minister om tijdens de loop van het project (februari – 
november 2009) een aantal reviews te laten opmaken, heeft een sterke invloed gehad op het 
opzet en de timing van de consultatieprocessen. Dat komt ook visueel tot uiting in het 
schema (bovenste lijn).  

Een eerste reeks van bijeenkomsten - consultatieproces ‘kennisbehoeften’ - had betrekking 
op de themazetting voor review-onderzoek (meer over ‘reviews’ onder 4.2). Met een 15-tal 
deskundigen werden de kennisbehoeften van practici in kaart gebracht. Dit resulteerde in 
een lijst van thematisch geordende kennisvragen die onderzoekers uit hogescholen en 
universiteiten kon inspireren in functie van een voorstel voor review-onderzoek. 

Een tweede reeks van consultaties - consultatieproces ‘kennispraktijk’ - had een dubbele 
bedoeling. Ten eerste wilden we meer zicht krijgen op de kennispraktijk van pedagogisch 
begeleiders en lectoren in de lerarenopleiding. Daarnaast handelden de gesprekken over de 
kwaliteitscriteria voor reviews (overzichtsstudies). Het resultaat van deze consultatie was 
onder andere een lijst met voorwaarden waaraan de reviews moeten voldoen om bruikbaar 
en toegankelijk te zijn voor onderwijspractici. 

Een derde eenmalig consultatieproces had als doel om te kijken naar de gebruikswaarde van 
de opgeleverde reviews, en hoe deze verder verspreid zouden kunnen worden. Tevens 
wilden we ingaan op de review als onderzoeksmethode binnen een mogelijk toekomstig 
onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderzoek. Hiervoor werden deelnemers van 
eerder georganiseerde consultaties uitgenodigd samen met de onderzoekers, de auteurs 
van de reviews. Deze consultatie vond eind oktober plaats, na het opleveren van het review-
onderzoek.  

Met een laatste reeks van twee consultaties wilden we inzicht verwerven in de 
samenwerking tussen onderzoekers en onderwijspractici. Tijdens de ‘consultatie 
samenwerking’ zochten we naar randvoorwaarden, knelpunten en succesfactoren m.b.t. de 
samenwerking tussen scholen en onderzoekers en dat op alle aspecten en/of fasen van de 
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praktijkgerichte kennisontwikkeling. Daarnaast lag de focus op de interventies die nodig zijn 
om de samenwerking tussen scholen en onderzoekers te verbeteren. 

4.2 Opmaak van thematische reviews 

Reviews kunnen zoals gesteld op efficiënte wijze inzicht geven op het wetenschappelijk 
onderzoek dat beschikbaar is over een bepaald thema. In het project vond eerst een 
verkenning plaats van beschikbare reviews. Ten tweede werd een aantal onderzoekers 
gevraagd om een review te maken over een thema dat leeft in de onderwijspraktijk.  

De voorwaarden die gekoppeld werden aan het review-onderzoek hingen zoals gesteld 
nauw samen met de activiteiten die in de eerste twee consultatiereeksen werden opgezet. 
Eén reeks consultaties had tot doel om kennisbehoeften van praktijkmensen op het spoor te 
komen. Op basis van deze behoeftedetectie werd een aantal thema’s uitgewerkt die in 
aanmerking kwamen om een review over te maken. Een andere reeks consultaties met 
praktijkmensen leidde tot een aantal criteria waaraan een review zou moeten voldoen om 
bruikbaar en toegankelijk te zijn voor mensen uit de onderwijspraktijk. De resultaten van 
beide consultaties vormden aldus de leidraad voor een aantal inhoudelijke en vormelijke 
vereisten die werden verwerkt in de oproep tot het indienen van voorstellen voor review-
onderzoek.  

De opmaak van het bestek voor review-onderzoek, de beoordeling van de offertes, het 
uitvoeren van het onderzoek, de discussie over het eindresultaat en de opmaak van een 
disseminatieplan vormden de componenten van een traject dat liep van het begin tot het 
einde van het project. 

4.3 Interviews sleutelfiguren 

Door interviews (N=24) af te nemen bij een aantal sleutelfiguren (N= 36) wensten we in de 
loop van het project te peilen naar de opvattingen over het opzetten van een 
onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderwijsonderzoek. 

Interviews met 36 sleutelfiguren leverden informatie vanuit diverse standpunten: de 
pedagogische begeleiding, onderzoekers aan universiteiten en de hogescholen, de 
expertisenetwerken, experts inzake onderzoeksbeleid en een aantal andere relevante 
gesprekspartners. De geselecteerde sleutelfiguren hebben met hun inhoudelijke en 
praktijkgerichte expertise een belangrijke stempel gedrukt op het project. 

4.4 Beschrijving van relevante buitenlandse cases 

In de loop van het project werd een aantal inspirerende buitenlandse voorbeelden 
bestudeerd. In functie van dit project focussen we op casussen die praktijkgericht 
onderwijsonderzoek stimuleren en die interessant zijn voor de Vlaamse context. De interesse 
voor deze cases is niet gestuurd door de vraag om ze zomaar te kopiëren. De meerwaarde 
van de buitenlandse cases is dat ze de blik verruimen en dat de ontwikkeling in Vlaanderen  
gerelateerd kan worden aan internationale ontwikkelingen.   

Deskresearch mondde uit in een beschrijving van een aantal relevante ontwikkelingen en 
een selectie van casussen die verder uitwerking verdienen in dit rapport. Er werd tevens een 
projectbezoek georganiseerd: op vrijdag 16 oktober 2009 namen de twee 
projectmedewerkers deel aan een ‘residential meeting’ van het National Teacher Research 
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Panel (NTRP) in Londen. De bevindingen van dit bezoek zijn verwerkt in de 
projectbeschrijving. 

4.5 Omschrijving kwaliteitscriteria praktijkgericht onderwijsonderzoek 

Praktijkgericht onderzoek dient te voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria voor onderzoek. In 
het project werd via verschillende methoden informatie verzameld op basis waarvan 
kwaliteitscriteria werden geformuleerd. Deskresearch heeft heel wat materiaal opgeleverd 
over kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderwijsonderzoek. Wetenschappelijke literatuur 
en bestaande beoordelingsformulieren van onderzoeksprojecten bevatten veel informatie. 
Het beeld over randvoorwaarden voor praktijkgericht onderwijsonderzoek werd vervolledigd 
met informatie uit buitenlandse cases en uit interviews met sleutelfiguren. De beschreven 
kwaliteitscriteria kunnen later eventueel gebruikt worden bij de beoordeling en de selectie 
van projecten van praktijkgericht onderwijsonderzoek.  

4.6 De rol van de stuurgroep 

Art. 25 van de beleidsovereenkomst tussen de Vlor en de minister bepaalt dat voor alle 
conventionele opdrachten van de Vlor een stuurgroep wordt opgericht. Het Vast Bureau van 
de Vlor besliste (11 december 2008) tot de oprichting van een stuurgroep met de volgende 
samenstelling: 

- een vertegenwoordiger van de pedagogische begeleidingsdiensten van het GO! en 
van de inrichtende machten (VSKO, POV, OVSG, OKO) 

- een vertegenwoordiger van de onderwijsinspectie  

- twee vertegenwoordigers van elke deelraad (RBO, RSO, RLLL, RHO) 

- een vertegenwoordiger van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek 

- een vertegenwoordiger van het onderwijspersoneel 

- een vertegenwoordiger van de ouders  

- een vertegenwoordiger van de leerlingen/studenten 

- twee deskundigen uit de onderzoekswereld, vertrouwd met onderzoeksbeleid en –
programmering 

- een vertegenwoordiger van de overheid, vertrouwd met onderwijsonderzoeksbeleid  

De heer Peter van der Hallen zat deze stuurgroep voor. 

De stuurgroep moet toezien op de uitvoering van de opdracht en bijsturen waar nodig via: 

- legitimeren van de gedetailleerde projectplanning; 

- evalueren en legitimeren van tussentijdse terugkoppeling door projectmedewerkers 
en Vlor-secretariaat; 

- eventuele bijsturingen van de projectplanning; 

- evalueren en legitimeren van het eindrapport en van de voorstellen tot verspreiding 
en disseminatie van de resultaten. 

De stuurgroep kwam in totaal vijf keer samen: 

 

Stuurgroep 4 maart 2009 
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- Installatie van de stuurgroep  

- Kennismaking 

- Situering van het project  

- Doelstelling en fasering van het project  

- Stand van zaken  

- Vragen aan de stuurgroep 

- Planning stuurgroep en afspraken 

 

Stuurgroep 12 mei 2009  

- Goedkeuring en opvolging van het verslag  

- Tussentijds activiteitenverslag 

- Bespreking ontwerpbestek en goedkeuring bestek voor review-onderzoek  

- Verdere projectplanning  

- Planning stuurgroep  

 

Stuurgroep 23 juni 2009 

- Goedkeuring en opvolging van het verslag  

- Beoordeling voorstellen review-onderzoek  

- Goedkeuring consensusrapport  

 

Stuurgroep 20 oktober 2009 

- Presentatie review-onderzoek  

- Goedkeuring verslag vergadering 23 juni 2009  

- Activiteitenverslag en gedachtewisseling 

- Raamwerk eindrapport  

 

Stuurgroep 11 december 2009 

- Goedkeuring verslag vergadering 20 oktober 2009  

- Presentatie en discussie eindrapport  

- Goedkeuring eindrapport 

- Voorstel plan van disseminatie 

- Activiteiten na het afronden van het project 

 

De ledenlijst van de stuurgroep is opgenomen in bijlage 3.  
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5 Opbouw van het rapport 

Het rapport is opgebouwd uit drie delen. Het aantal pagina’s over de drie delen is ongelijk 
verdeeld.  

Het eerste en langste deel wordt gevormd door hoofdstuk 1 t.e.m. hoofdstuk 4. We gaan 
grondig in op de stappen die tijdens het project werden gezet. De nadruk ligt hierbij op een 
procesbeschrijving van de uitgevoerde activiteiten. Waar mogelijk worden reeds een aantal 
resultaten beschreven. Achtereenvolgens behandelen we de consultatieprocessen, de 
reviews, de interviews met sleutelfiguren en de buitenlandse voorbeelden van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek. 

Hoofdstuk 5 vormt op zichzelf het tweede deel van het rapport. Het is volledig gewijd aan de 
kritische succesfactoren voor praktijkgericht onderzoek. 

In een laatste gedeelte gaan we een stap verder. Een mogelijk toekomstig fonds voor 
praktijkgericht onderzoek kan zowel inhoudelijk als procedureel op verschillende manieren 
worden ingevuld. We brengen een aantal belangrijke principes samen en formuleren een 
aantal mogelijke denkpistes met betrekking tot een toekomstig onderzoeksprogramma. 
Afronden doen we met het overlopen van de vragen die aan de basis lagen van het project. 
We verwijzen telkens naar de betreffende hoofdstukken en relevante paragrafen. 
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Hoofdstuk 1: Consultaties 

Tijdens het project werden vier verschillende consultatiereeksen georganiseerd. Het doel, de 
opzet en resultaten van deze consultatiereeksen worden uitgebreid beschreven in de 
volgende paragrafen. Voorafgaand wordt kort verslag gedaan van de algemene werkwijze 
met betrekking tot de consultaties. Ter afsluiting van de paragrafen over de 
consultatiereeksen volgt een overzicht van evaluerende opmerkingen van de deelnemers en 
een aantal algemene opmerkingen met betrekking tot de organisatie van de 
consultatiereeksen.  

1 Algemene werkwijze consultaties  

In de planning van het project werd vastgelegd welke consultatiereeksen met welk doel en 
wanneer zouden moeten plaatsvinden. In de voorbereiding van de consultaties werd het doel 
ervan scherper geformuleerd en werd bepaald uit hoeveel bijeenkomsten een 
consultatiereeks zou gaan bestaan. Er werd beslist dat elke consultatie een dagdeel zou 
duren. Tevens werden de doelgroep en het beoogde aantal deelnemers van de 
consultatiereeks bepaald. Vervolgens werden de beoogde deelnemers uitgenodigd. Dit 
gebeurde voornamelijk via e-mail. Sommige mensen werden direct aangeschreven, anderen 
werd gevraagd om de uitnodiging door te sturen naar collega’s. In sommige gevallen werden 
mensen telefonisch gecontacteerd om de beoogde deelnemers te vinden of hen te 
overtuigen van het belang van hun deelname aan de consultatie. Nadat de eerste deadline 
voor aanmelding verstreken was, werden mensen via e-mail of telefoon herinnerd aan onze 
vraag tot deelname.  

De opzet van de consultatiereeksen werd verder uitgedacht. Zo werd beslist welke 
werkvormen best gehanteerd zouden worden bij de verschillende onderdelen van de 
consultaties. De opzet van elke consultatiereeks werd uitgewerkt in een scenario.  

Het organiseren van de consultatiereeksen was zowel inhoudelijk als procesmatig van 
belang voor het project. Er diende immers ook informatie verzameld te worden over hoe 
dergelijke consultaties in de toekomst verder georganiseerd zouden kunnen worden. Daarom 
werd besloten om de deelnemers aan het eind van elke consultatie een evaluatieformulier in 
te laten vullen, waarin hen gevraagd werd naar hun mening over de invulling van de 
consultatie.  

In de bijlagen vindt u van iedere consultatiereeks het scenario (bijlage 4), de lijst met 
deelnemers (bijlage 5) en het evaluatieformulier (bijlage 10).  

In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens verslag gedaan van de 
consultatiereeksen ‘kennisbehoeften’, ‘kennispraktijk’, ‘reviews’ en ‘samenwerking’.  

2 Consultatie ‘kennisbehoeften’  

2.1 Doel van de consultatiereeks 

In de loop van het project werden verschillende overlegprocessen uitgeprobeerd met het oog 
op de vormgeving van een onderzoeksprogramma. De eerste consultatiereeks werd opgezet 
om te komen tot een onderzoeksagenda. De oefening in het detecteren van kennisvragen 
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werd weliswaar opgehangen aan een andere doelstelling van het project. Binnen het project 
dienden immers een aantal reviews te worden opgemaakt.  

In deze eerste reeks van consultaties hebben we met een aantal deskundigen uit het brede 
onderwijsveld de kennisbehoeften van practici in kaart gebracht. Meer bepaald zijn we met 
deze consultatiereeks tot een thematisch geordende lijst van ‘kennisbehoeften’ gekomen, die 
inspirerend kunnen zijn voor review-onderzoek door onderzoekers van hogescholen en 
universiteiten. De resultaten van deze bijeenkomsten – zowel wat betreft de gehanteerde 
werkvorm als de inhoudelijke output – kunnen later ook gebruikt worden door andere actoren 
in uiteenlopende settings. 

2.2 Werkwijze 

2.2.1 Een langetermijnperspectief en afbakening van drie thematische velden 

We vonden het belangrijk om de consultatiereeks te organiseren vanuit een toekomstgericht 
perspectief. Onderzoek moet immers gepland worden op de lange termijn. Het duurt jaren 
vooraleer het onderzoek wordt uitgevoerd en voordat het implicaties kan hebben in de 
praktijk. Daarom is het nodig te peilen naar kennisbehoeften op de (middel)lange termijn. 
Om dat toekomstgericht perspectief binnen te brengen zochten we naar breed gedragen 
visienota’s waarin uitdagingen voor onderwijs op de lange termijn worden geschetst. Op het 
moment van de voorbereiding van de consultatie was de Vlaamse legislatuurwissel in 
voorbereiding en konden we beschikken over het ‘Memorandum’ van de Vlor (april 2009), 
dat door alle geledingen van de Algemene raad van de Vlor werd gedragen. Het 
memorandum van de Vlor is dus een document dat voldoende steun geniet bij het brede 
onderwijsveld. 
 
Er werden drie sessies georganiseerd, telkens vanuit een andere inhoudelijke invalshoek. 
Zowel voor de rekrutering van de deelnemers, als voor het uitwerken van de werkvorm, was 
het noodzakelijk om de bijeenkomsten vooraf af te bakenen. Op basis van het memorandum 
van de Vlor bakenden we drie grote thematische velden af:  
 

1. De school als sociale ankerplaats 

2. De school als open systeem in een uitdagende wereld 

3. Nieuwe leervormen op school 

2.2.2 Fasen in de consultatie 

Om te komen tot het formuleren van kennisbehoeften uit de onderwijspraktijk, werd 
geopteerd voor een getrapte aanpak.  
 

• In een eerste fase (‘horizonscan’) werden de deelnemers geïnformeerd over trends 
en ontwikkelingen in het onderwijslandschap die verbonden zijn aan het thema 
waarvoor zij werden uitgenodigd.  

 
• Tijdens de tweede fase werd aan de deelnemers gevraagd om vanuit hun 

praktijkervaring invulling te geven aan het afgebakende thema. We vroegen hen 
tijdens een korte brainstormsessie (in kleine groepen) wat zij zien als de kritieke 
problemen voor het onderwijs met betrekking tot dit domein.  
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• In een derde fase vroegen we hen om de opgelijste kritieke problemen te prioriteren. 
Aan iedere deelnemer werd met andere woorden gevraagd om de twee belangrijkste 
‘kritieke problemen’ aan te duiden.  
 

De tweede en derde fase hebben als bedoeling om een vrij algemene thematische 
afbakening te versmallen tot een aantal topics die aansluiten bij de vragen die leven in de 
onderwijspraktijk.  
 

• De output van de brainstorms en daarna van de prioritering legde de basis voor de 
vierde en laatste fase, waar de deelnemers gevraagd werd om te komen tot het 
formuleren van kennisbehoeften van practici (de werkwijze wordt meer uitgebreid 
beschreven in paragraaf 2.3). 

2.2.3 Deelnemersveld en rekrutering 

Het deelnemersveld voor deze consultatie bestond uit intermediairen zoals pedagogisch 
begeleiders, inspecteurs, medewerkers uit de vakbond en de centra voor 
leerlingenbegeleiding. Daarnaast werden per consultatie enkele externen uitgenodigd die 
omtrent het thema over een bijzondere deskundigheid beschikken. Intermediairen leken ons 
voor deze consultatie geschikt omdat zij de kwaliteit van de praktijkervaring combineren met 
een zeker helikopterzicht op het onderwijs. Daarnaast werd deze keuze ingegeven vanuit 
een zekere pragmatiek. Via de leden van de stuurgroep van het project hadden we een 
direct kanaal om binnen de verschillende geledingen rechtstreeks aan te kloppen bij een 
aantal relevante deelnemers. Zij participeerden niet zozeer als belangenvertegenwoordigers 
van een organisatie, maar reflecteerden vanuit een persoonlijk standpunt over de 
kennisbehoeften in de onderwijspraktijk. De rekrutering van de deelnemers gebeurde via de 
geledingen die tevens vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep van het project.  

Aan de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie, de vakbonden, CLB’s en een 
aantal andere relevante externen werd de opzet van de consultatie uitgelegd en werd een 
korte toelichting gegeven bij de drie brede domeinen die werden afgebakend. De koepels 
bezorgden vervolgens de namen en contactgegevens van de deelnemers. Vervolgens 
ontvingen de deelnemers nog een persoonlijke uitnodiging.  

2.3 Uitvoering 

2.3.1 Horizonscan 

De consultatie vatte aan met een ‘horizonscan’. Het ging om een korte presentatie van 
feiten, cijfers en trends binnen het afgebakend domein (een van de drie thema’s). Het is te 
beschouwen als een verkenning van de toekomstige omgeving waarbinnen onderwijspractici 
zullen moeten opereren. Met deze presentatie van 10 minuten wilden we vooral een 
toekomstgericht perspectief binnen brengen in de consultatie.  

De school als sociale ankerplaats 

Meer en meer krijgt de school de rol van sociaal ankerpunt waar mensen met diverse 
achtergronden elkaar ontmoeten en waar maatschappelijke problemen om een antwoord 
vragen. Problemen van sociaaleconomische aard, taalachterstanden, vragen rond 
maatschappelijke integratie en kansarmoede hebben een bijzonder grote weerslag op het 
functioneren van lerenden in het onderwijs. Gelet op de toenemende zorgvragen in het 
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onderwijs, de evoluties in de sectoren van welzijn en zorg is het nodig om te kijken naar de 
optimale uitbouw van leerlingenbegeleiding in het onderwijs.  

De school als open systeem in een uitdagende wereld 

Leerlingen voorbereiden op de wereld van morgen vraagt bijzondere aandacht voor 
economische innovatie en een arbeidsmarkt in transitie. Toenemende migratie en het 
perspectief van samenleven met mensen met verschillende culturele achtergronden, 
overtuigingen en tradities heeft voor het onderwijs belangrijke gevolgen. De school wordt mee 
uitgedaagd om mee te werken aan de opbouw van een gemeenschappelijk referentiekader 
binnen de samenleving. Contacten met het bedrijfsleven, met de sociale en culturele sector en 
lokale stakeholders zijn belangrijk om op die manier de samenleving mee in te bedden in de 
school.  

Nieuwe leervormen op school 

Onderwijsstructuren en onderwijsinhouden moeten flexibel inspelen op de verschillende 
leerstijlen van lerenden. Diverse vormen en wegen van leren komen in het vizier. Toch is er 
sprake van een groeiende kloof tussen de leefwereld van de lerenden en het schoolse leren. 
Actieve werkvormen, ervaringsgericht leren of praktijkrelevante werkvormen vergen eveneens 
een aangepaste infrastructuur. De rol van nieuwe technologieën en andere innovaties is 
daarbij relevant. 

2.3.2 Brainstorming 

Fase twee stond zoals gezegd in het teken van een brainstorm van actuele kritieke 
problemen in het onderwijs. De deelnemers werden verdeeld over twee tafels om te 
brainstormen over de vraag: “Wat zou u - op basis van wat u ervaart in de scholen - 
kwalificeren als kritieke problemen voor de (nabije) toekomst van het onderwijs?” Als output 
vroegen we per tafel een lijst van 8 à 10 onderwerpen die op willekeurige wijze genoteerd 
werden op een groot vel papier. 

2.3.3 Prioritering 

Tijdens de fase van prioritering werden vooraf de lijsten van de twee groepen uitgewisseld. 
De deelnemers werden uitgenodigd om individueel aan te duiden welke twee problemen 
men als het meest kritiek beschouwt. Vervolgens nam iedere deelnemer beurtelings het 
woord om zijn/haar keuze te motiveren. Wanneer de discussie was afgerond werden de 
definitieve voorkeuren aangegeven. Aan de hand van gele en groene stickers werd visueel 
duidelijk welke topics/thema’s het meest kritiek/belangrijk werden bevonden. Vervolgens 
werd iedere groep gevraagd om de prioritaire thema’s toe te lichten aan de deelnemers van 
de andere groep. Plenair werden drie thema’s geselecteerd die de basis legden voor de 
derde fase van de consultatie.  

2.3.4 Thema’s voor reviews 

Na een korte uiteenzetting over de betekenis van reviews, legden we in een vierde fase een 
nieuwe vraag voor aan de deelnemers: “Welke kennisleemten dienen - op dit moment vooruit 
kijkend - te worden ingevuld door er een review over te maken?”. Deze vraag moest 
beantwoord worden aan drie aparte tafels, waar telkens een van de drie geprioriteerde 
thema’s werd behandeld.  
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Voor deze laatste fase maakten we gebruik van een vereenvoudigde versie van de 
werkvorm van het ‘wereld café’. Deelnemers werden drie keer gevraagd aan een andere 
tafel plaats te nemen of te blijven zitten. Via dit doorschuifsysteem werd aan iedere tafel 
telkens weer gezorgd voor een nieuwe groepssamenstelling. Hierdoor werd voor ieder thema 
telkens met een gewijzigde samenstelling gezocht naar kennisbehoeften.  

Om de deelnemers te ondersteunen bij het beantwoorden van de vraag naar 
kennisbehoeften, lag op elke tafel een groot vel papier dat was ingedeeld in een ‘positief’ 
vlak (met als deelvragen: Welke experts zijn nuttig? Welke kennis is beschikbaar? Waar 
maak je gebruik van in de dagelijkse praktijk? Waar kan je te rade gaan?) en een ‘negatief’ 
vlak (met als deelvragen: Welke informatie ontbreekt? Waarover weten we te weinig? Welke 
inzichten ontbreken? Welke gegevens zouden interessant zijn?). Geleidelijk aan werden 
(deel)onderwerpen en inzichten op beide vlakken vastgelegd in collectief gemaakte 
mindmaps. Tenslotte lichtten de verslagnemers aan iedere tafel de resultaten plenair toe.  
 
Het volledige scenario van de consultatie ‘kennisbehoeften’ is opgenomen in bijlage 4. 

2.4 Resultaten 

De geprioriteerde thema’s en de informatie die werd vastgelegd op de vellen papier vormen 
de basis voor de opmaak van het inhoudelijke gedeelte van het bestek voor review-
onderzoek. Bij het samenleggen van negen uitgewerkte thema’s troffen we een aantal 
gelijklopende onderwerpen, waardoor het eindresultaat werd gereduceerd tot zeven thema’s: 
(1) het lerarenberoep: competenties en professionalisering, (2) beleidsvoerend vermogen 
van scholen, (2) brede talentontwikkeling, (3) schools leren in verhouding tot andere 
leeromgevingen, (4) participatie van leerlingen en ouders, (5) aansluiting en samenwerking 
onderwijs-arbeidsmarkt, (6) afstemming van het onderwijsaanbod en (7) didactiek en 
begeleiding op verschillende beginsituaties. Bij ieder thema hoort een korte toelichting en 
vervolgens een reeks meer concreet omschreven probleemstellingen. Deze resultaten 
werden opgenomen in het bestek voor review-onderzoek.  

Er werd voor geopteerd om de kennisbehoeften die aan de oppervlakte kwamen zo volledig 
mogelijk weer te geven. De thema’s worden telkens ruim geschetst en uitgewerkt in een 
aantal uiteenlopende vragen.  

3 Consultatie ‘kennispraktijk’  

3.1 Doel van de consultatiereeks 

Begin mei 2009 vond een consultatiereeks plaats rond de ‘kennispraktijk’ van mensen met 
een intermediaire functie in het onderwijsveld. Het doel van deze consultatiereeks was 
tweeledig. Ten eerste wilden we meer zicht krijgen op de kennispraktijk van intermediairen: 
welke rol spelen zij in de cyclus van kennisontwikkeling en –verspreiding? Mensen met een 
intermediaire functie, zoals pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, medewerkers van 
de nascholing en het CLB, bekleden traditioneel een middenpositie in het onderwijsveld. Aan 
de ene kant van het spectrum van actoren in het onderwijsveld worden de wetenschappelijke 
wereld en het beleid geplaatst, aan de andere kant ‘het veld’ (scholen). In het traditionele 
model van kennisoverdracht spelen de mensen met een intermediaire functie een belangrijke 
rol als vertaler en verspreider van nieuwe (wetenschappelijke) kennis. Met behulp van deze 
consultatie wilden we meer inzicht krijgen op die kennispraktijk van intermediairen: van welke 
kennis maken zij gebruik en hoe gebruiken zij die kennis?  
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Ten tweede wilden we meer zicht krijgen op de voorwaarden waaraan een review moet 
voldoen om bruikbaar en toegankelijk te zijn voor practici. Samen met de thema’s die 
verzameld werden in de consultatie ‘kennisbehoeften’ werden deze voorwaarden 
opgenomen in het bestek van de reviewopdracht (zie verder hoofdstuk 2).  

3.2 Werkwijze 

Als voorbereiding op de consultatiereeks en de opdracht voor het maken van reviews, werd 
een zoektocht uitgevoerd naar bestaande reviews (voor meer informatie zie hoofdstuk 2). De 
belangrijkste conclusie van deze zoektocht was dat wetenschappelijk verantwoorde reviews 
meestal nog een vertaalslag nodig hebben om bruikbaar te zijn voor de praktijk van school 
en klas. De gevonden reviews waren meestal lange, Engelstalige teksten geschreven in een 
complexe, wetenschappelijke taal. Ze bleken vaak geschreven te zijn voor een publiek van 
onderzoekers en hebben zeker niet leraren en directeurs van scholen als prioritaire 
doelgroep.  

Door de complexiteit van de bestaande reviews was het oorspronkelijke idee om een aantal 
reviews voor te leggen aan leraren en directeurs moeilijk uitvoerbaar. Een logische 
redenering is dat de vertaalslag best gemaakt kan worden door mensen met een 
intermediaire functie. Daarom is besloten om deze doelgroep uit te nodigen voor deelname 
aan de consultatiereeks. Mensen met een intermediaire functie zijn pedagogische 
begeleiders, medewerkers van nascholingsorganisaties, docenten van lerarenopleidingen en 
medewerkers van CLB’s.  

Er is gekozen voor de methode van een focusgroep van ongeveer acht personen. De 
consultatiereeks bestond uit drie bijeenkomsten die waren opgezet rond een bepaald thema. 
De thema’s waren: (1) wiskunde in het basisonderwijs, (2) motivatie in het secundair 
onderwijs en (3) professionalisering van leerkrachten. Deze thema’s werden gekozen op 
basis van de vaststellingen tijdens de zoektocht naar bestaande reviews. Over 
bovengenoemde thema’s was een relatief groot aantal reviews beschikbaar, die konden 
worden gebruikt tijdens de consultatie. Tevens is bewust gekozen voor een combinatie van 
vakdidactisch en een vakoverschrijdend thema en is er rekening gehouden met relevantie 
voor verschillende onderwijsniveaus.  

Per thema werden mogelijke deelnemers aangeschreven die affiniteit hebben met het 
betreffende thema. Deelnemers werden zowel direct als indirect (via leden van de 
stuurgroep, via de geledingen van de Vlor en via algemene coördinatoren van 
lerarenopleidingen) gerekruteerd. Voor alle drie bijeenkomsten werden pedagogische 
begeleiders en docenten/lectoren van lerarenopleidingen gevraagd om deel te nemen. 
Daarnaast werden voor het tweede en derde thema medewerkers van 
nascholingsinstellingen uitgenodigd. Voor het tweede thema werden tevens enkele 
medewerkers van CLB’s uitgenodigd.  

Als voorbereiding op de consultatie kreeg iedere deelnemer drie verschillende reviews 
toegestuurd over het betreffende thema. De drie reviews verschilden voornamelijk in de 
gebruikte taal (Nederlands of Engels), complexiteit van het taalgebruik, lengte, lay-out en 
beoogd lezerspubliek. Aan de deelnemers werd gevraagd om zich een globaal beeld te 
vormen van de inhoud en vormgeving van de reviews. Om meer feedback te krijgen op de 
voorbeelden van bestaande reviews, werden per thema zes verschillende reviews gebruikt: 
de helft van de groep kreeg de eerste drie reviews toegestuurd, de andere helft de overige 
reviews (zie bijlage 7 voor een overzicht van de gebruikte reviews). Zo werden in totaal 18 
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reviews besproken en beoordeeld op hun relevantie in het kader van kennisontwikkeling voor 
de onderwijspraktijk. 

3.3 Uitvoering 

Er werden voldoende deelnemers gevonden voor de drie bijeenkomsten. Uiteindelijk namen 
aan de eerste en tweede consultatie acht mensen deel en waren op de derde consultatie zes 
mensen aanwezig. 

Tijdens het eerste deel van de consultatie werd een plenair gesprek gevoerd over de 
kennispraktijk van de deelnemers. Ten eerste werd gesproken over kennisbenutting. De 
hoofdvraag daarbij was: welke informatiekanalen gebruikt u om op de hoogte te blijven van 
nieuwe wetenschappelijke kennis rondom het thema? Ten tweede vond een uitwisseling 
plaats over de vertaling en verspreiding van wetenschappelijke kennis. De deelnemers 
kregen bij aanvang van de onderdelen van het gesprek een vraag voorgelegd. De 
antwoorden op die vraag dienden zij op te schrijven op aparte kaartjes, die ze vervolgens op 
tafel legden. De antwoorden vormden het uitgangspunt voor het gesprek.  

Het tweede deel van de consultatie had betrekking op de voorwaarden voor bruikbare en 
toegankelijke reviews voor de onderwijspraktijk. De deelnemers gingen uiteen in twee 
groepen: de deelnemers die dezelfde reviews toegestuurd hadden gekregen, gingen bij 
elkaar zitten. In elke groep werd de bruikbaarheid van de drie reviews besproken. 
Vervolgens werd de groepssamenstelling enigszins gewijzigd. De groepen kregen de 
opdracht om een aantal criteria te formuleren voor reviews. Deze criteria werden op een 
groot vel papier geschreven. Tenslotte werden de uitkomsten van beide groepen plenair 
besproken.  

3.4 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten van de verschillende delen van deze 
consultatiereeks weergegeven.  

3.4.1 De kennispraktijk van intermediairen 

We geven hieronder eerst de resultaten van de focusgroepen weer zoals ze de facto 
zijn verlopen. Verder in het rapport (deel 3) worden deze bevindingen nog benut als 
bijdrage aan de antwoorden op de vragen die we in dit project willen beantwoorden. 
 

• Variatie aan bronnen 

Alle deelnemers aan de consultatiereeks gebruiken verschillende soorten bronnen om op de 
hoogte te blijven van nieuwe wetenschappelijke kennis in hun vakgebied. Bronnen die veel 
genoemd worden zijn tijdschriften, vormingen, studiedagen en websites. Het valt op dat veel 
informatie wordt doorgegeven via informele netwerken tussen mensen. Via contacten met 
collega’s binnen en buiten de eigen organisatie krijgt men tips over nieuwe kennis op het 
vakgebied. Tevens blijkt een groot aantal intermediairen gebruik te maken van een 
zoekmachine op internet om informatie te vinden. Een documentalist of bibliothecaris binnen 
de organisatie is voor sommige deelnemers een belangrijke hulp bij het ontvangen van 
nieuwe informatie.  

• Gebrek aan tijd 
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De deelnemers geven aan dat zij overstelpt worden met informatie. In combinatie met de 
tijdsdruk die zij ervaren, betekent dit dat intermediairen weinig gericht kunnen werken. De 
verschillende groepen intermediairen ervaren allemaal dat ze te weinig tijd hebben voor 
verdieping, terwijl wel van hen wordt verwacht dat zij ‘bijblijven’. Dit wordt als een belangrijk 
knelpunt ervaren. De medewerkers van de nascholing lijken iets meer ruimte te hebben voor 
verdieping dan de andere groepen intermediairen.  

• Nood aan transparante ontsluiting van bronnen 

Veel deelnemers geven aan regelmatig behoefte te hebben aan wetenschappelijke 
informatie, maar deze informatie blijkt moeilijk toegankelijk of zelfs onvindbaar te zijn. Men 
komt vaak terecht op Nederlandse websites, omdat Vlaamse websites waarop dergelijke 
wetenschappelijke informatie wordt ontsloten niet blijken te bestaan. De deelnemers blijven 
dus gedeeltelijk op hun honger zitten. Met name het thema wiskunde in het basisonderwijs 
staat momenteel weinig in de belangstelling in Vlaanderen, waardoor er nauwelijks 
informatie over te vinden is. Er is een sterke behoefte aan het uitbouwen van de 
mogelijkheden om informatie toegankelijk te maken via websites en digitale leerplatformen.  

• Onderzoek in de lerarenopleidingen 

Sinds een aantal jaren worden binnen de lerarenopleidingen in het kader van het 
Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) enkele onderzoeksprojecten uitgevoerd. 
De mate waarin het participeren in of uitvoeren van onderzoek door docenten wordt 
gestimuleerd binnen de lerarenopleidingen varieert. In de ene hogeschool is er weinig 
aandacht voor het doen van onderzoek, in de andere hogeschool wordt meer gedaan om 
onderzoeksprojecten onder de aandacht te brengen bij de collega’s. Soms komt onderzoek 
dichter bij door contacten binnen de associatie of met een onderzoeker die zowel aan de 
hogeschool als aan de universiteit werkt. Een van de deelnemers van de lerarenopleiding 
doet zelf een dag in de week onderzoek. Andere deelnemers ervaren dat zij niet in staat zijn 
om zich bezig te houden met onderzoek, vanwege een gebrek aan tijd, ruimte of middelen.  

• Onderzoek in het werk van de pedagogische begeleider 

Het doen van onderzoek behoort niet tot het takenpakket van pedagogische begeleiders. 
Wel worden zij geacht op de hoogte te blijven van nieuwe wetenschappelijke kennis en deze 
kennis te gebruiken bij het begeleiden van scholen. Bij de pedagogische 
begeleidingsdiensten vindt een ontwikkeling plaats richting ‘evidence-based’ werken. Dat 
betekent dat de keuzes over hoe de begeleiding van scholen best opgezet wordt,  bij 
voorkeur worden gemaakt op basis van bewijs over wat werkt. Hierdoor zou er meer 
aandacht komen voor het gebruiken van wetenschappelijke kennis. Pedagogische 
begeleiders zien geen taak weggelegd voor zichzelf als onderzoekers. Daarvoor is 
onvoldoende tijd en personeel beschikbaar en ontbreekt de benodigde expertise om 
onderzoek te doen. Ze omschrijven zichzelf als veldwerkers. Bovendien wordt aangegeven 
dat begeleiders zelf  een betrokken partij zijn in de praktijk, waardoor zij misschien 
onvoldoende objectief kunnen zijn als onderzoeker van diezelfde praktijk. Pedagogische 
begeleiders geven aan dat hun betrokkenheid bij praktijkgericht onderzoek wel gewenst zou 
zijn, omdat zij in staat zijn om de link tussen onderzoek en praktijk te leggen.  

• Moeilijke afstemming onderzoek en praktijk 

De deelnemers geven enerzijds aan behoefte te hebben aan meer wetenschappelijke 
kennis, maar anderzijds staan zij er ook kritisch tegenover. Wetenschappelijk onderzoek is 
vaak niet toegankelijk voor niet-onderzoekers en is meestal niet direct toepasbaar in de 
praktijk. Veel intermediairen zijn van mening dat de wetenschappelijke informatie hen 
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persoonlijk wel kan helpen in hun werk, vooral als achtergrondinformatie. Tegelijkertijd 
stellen zij dat veel van deze informatie niet bruikbaar is in hun werk met scholen, leraren, 
directeurs en studenten van de lerarenopleiding. Nieuwe kennis moet enigszins aansluiten 
bij de ervaring en behoeften van de gebruiker. Studenten en leraren willen vooral praktische 
tips over hoe zij concrete situaties in de klas en op school best aanpakken. Zij staan vaak 
niet open voor verdiepende informatie. Er wordt opgemerkt dat dit vooral het geval is bij 
studenten van de lerarenopleiding en bij beginnende leerkrachten. De ervaring is dat leraren 
na een aantal jaren lespraktijk vaak behoefte krijgen aan verdiepende informatie over leren 
en onderwijzen. Tevens wordt opgemerkt dat scholen met meer beleidsvoerend vermogen 
meer ontvankelijk zouden zijn voor wetenschappelijk onderbouwde inzichten.  

• De leraar als onderzoeker? 

Hoe wordt er gewerkt aan het bevorderen van de basiscompetentie ‘de leraar als innovator, 
de leraar als onderzoeker’? Binnen de lerarenopleiding wordt de laatste jaren veel aandacht 
besteed aan reflectie. De student moet leren om voor zijn eigen praktijk uit te zoeken of een 
aanpak werkt en waarom dat zo is. De basiscompetentie komt ook aan bod in de laatste fase 
van de opleiding, wanneer studenten een bachelor eindwerk moeten schrijven. Daarbij 
dienen ze te vertrekken vanuit een praktijkgerichte vraag. Om antwoord te vinden op hun 
vraag worden soms elementen van actieonderzoek in de klas toegepast. Ook komt het voor 
dat studenten meewerken aan een lopend onderzoek op de lerarenopleiding.  

3.4.2 Criteria voor reviews 

Het merendeel van de bestaande reviews (N=18) die werden beoordeeld door de 
deelnemers, werd niet goed toegankelijk bevonden voor mensen die geen onderzoeker zijn. 
Met name de lange, onoverzichtelijke en Engelstalige reviews werden als ontoegankelijk 
beoordeeld geclassificeerd. Door het hanteren van wetenschappelijk jargon en ingewikkeld 
taalgebruik, zijn de reviews moeilijk leesbaar. Volgens de deelnemers is er een verschil 
tussen intermediairen en leraren wat betreft hun competenties om een review te lezen en te 
begrijpen. 

Op basis van de bespreking van de bestaande reviews, werd een lijst van criteria voor het 
maken van reviews in Vlaanderen aangelegd. De belangrijkste criteria die genoemd werden, 
worden hieronder opgesomd: 

- Een overzichtelijke lay-out en een duidelijke structuur, die het selectief lezen van de 
review mogelijk maken 

- Duidelijke onderzoeksvragen 

- Informatie over de gebruikte methoden van onderzoek 

- Taalgebruik: Nederlandstalig, begrijpelijke taal 

- De inhoud moet aansluiten bij de concrete problemen van leraren. Herkenbaarheid 
van de inhoud bij de leraar 

- De manier waarop de review wordt aangeboden aan leraren: misschien via de 
begeleidingsdienst of via navorming 

- Relevant voor de Vlaamse situatie 

- Afstemming op verschillende doelgroepen, bijv. d.m.v. een gelaagde opbouw, 
verschillende versies of een aparte samenvatting 
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- Informatie over hoe achtergrondinformatie te vinden is, bijv. door het thematisch 
ordenen van de referenties van de gebruikte onderzoeken 

- Een review moet nieuwe vragen kunnen oproepen 

De lijst met criteria is verwerkt in het bestek voor het reviewonderzoek dat in het kader van 
het project is uitgevoerd (zie bijlage 8).  

4 Consultatie ‘reviews’  

4.1 Doel van de consultatie 

Op 12 oktober werden de drie reviews opgeleverd die in het kader van het project werden 
gemaakt. Naar aanleiding van de reviews werd op 27 oktober 2009 een laatste, eenmalige 
consultatie georganiseerd. Het doel van de consultatie was om met de onderzoekers en een 
groep deelnemers van de eerder georganiseerde consultaties te bekijken wat de 
gebruikswaarde van de opgeleverde reviews is en hoe de reviews verder verspreid zouden 
kunnen worden. Tevens wilden we ingaan op de review als onderzoeksmethode binnen een 
mogelijk toekomstig onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderzoek.  
 
De volgende vier thema’s stonden centraal: 

1. Bruikbaarheid en toegankelijkheid: in hoeverre zijn deze reviews bruikbaar en 
toegankelijk voor de onderwijspraktijk? 

2. Detecteren van nieuwe kennisvragen: kunnen deze reviews nieuwe kennisvragen 
genereren, die mogelijk onderzocht kunnen worden d.m.v. nieuw praktijkgericht 
onderzoek? 

3. Disseminatie en valorisatie: hoe kunnen deze reviews verspreid en gevaloriseerd 
worden in de onderwijspraktijk? 

4. De review als instrument: kan de review een nuttig instrument zijn voor de 
onderwijspraktijk? Kan de review een onderzoeksmethode zijn binnen een mogelijk 
toekomstig onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderzoek?  

4.2 Werkwijze 

Voor deze consultatie werden twee groepen deelnemers betrokken: mensen die al eerder 
hadden deelgenomen aan een van de consultaties in het voorjaar (pedagogische 
begeleiders, nascholers en lerarenopleiders) en de onderzoekers die de reviews opstelden. 
Het voordeel van deze werkwijze was dat deze mensen vrij goed op de hoogte waren van 
het proces dat tot de oplevering van de drie reviews leidde. Uiteindelijk werden vijftien 
deelnemers uit het veld bereid gevonden om te participeren.  

Ter voorbereiding op de consultatie kreeg deze eerste groep van deelnemers een van de 
drie reviews toegestuurd. De deelnemer werd gevraagd om deze review te beoordelen met 
behulp van het aangeleverde beoordelingsformulier. Het beoordelingsformulier was 
opgesteld aan de hand van de eerste drie centrale vragen van de consultatie. De criteria 
voor bruikbaarheid en toegankelijkheid zoals geformuleerd in de opdracht voor de reviews, 
werden ook verwerkt in het beoordelingsformulier.   

Om het perspectief van de onderzoekers binnen te brengen in de consultatie en de dialoog 
te laten plaatsvinden tussen onderzoek en praktijk, werden ook de auteurs van de reviews 
uitgenodigd om aan de consultatie deel te nemen. 
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4.3 Uitvoering 

Aan het begin van de consultatie lichtten de onderzoekers hun reviews kort toe. Hierdoor 
kregen de deelnemers een idee van de inhoud van de reviews die ze niet gelezen en 
beoordeeld hadden. Na deze toelichting ging men uiteen in drie groepen: de deelnemers die 
dezelfde review hadden beoordeeld gingen samen zitten met de onderzoekers van die 
review. Vervolgens vond in de groepen een discussie van de betreffende review plaats, 
waarbij de eerste drie centrale vragen van de consultatie aan bod kwamen. In iedere groep 
werd de discussie begeleid door een Vlor-medewerker. Tevens was per tafel een Vlor-
medewerker aanwezig om verslag te nemen van de discussie.  

Na de pauze volgde een nabespreking van de discussie in de drie groepen, zodat men de 
resultaten met elkaar kon vergelijken. Hierna volgde een eerder algemene plenaire discussie 
over de review als instrument voor de onderwijspraktijk. Daarbij werd gewerkt met een aantal 
stellingen waarop alle deelnemers (onderzoekers en beoordelaars) konden reageren. 
Tijdens deze discussie kwam de vierde centrale vraag van de consultatie aan bod.  

4.4 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten van de consultatie weergegeven. Ten eerste wordt 
verslag gedaan van de discussie over de drie reviews. Ten tweede komen de resultaten van 
de plenaire discussie over de review als instrument voor de onderwijspraktijk aan bod.  

4.4.1 Discussie over de drie reviews 

In deze subparagraaf worden de belangrijkste punten uit de bespreking van de reviews in de 
drie groepen opgelijst.  

a. Homogene of heterogene klassamenstelling? 

De auteurs van de review ‘homogene of heterogene klassamenstelling’ vertelden dat de 
eerste conceptversie bestond uit ongeveer 80 pagina’s. Deze versie werd voorgelegd aan 
een kleine lezersgroep bestaande uit praktijkmensen, zoals dat op aanraden van de 
stuurgroep van het project werd vastgelegd in het contract met de auteurs van de drie 
reviews. De lezersgroep vond de eerste conceptversie te uitgebreid en niet geschikt voor 
leraren en directeurs. Daarop hebben de auteurs van de review ervoor gekozen om een 
korte, begrijpelijke review te maken voor praktijkmensen. Zij hebben stevige aanpassingen 
gedaan om de leesbaarheid te verhogen. De definitieve versie van de review bevat ongeveer 
40 pagina’s.  

De beoordelaars waren het ermee eens dat de review zeer goed leesbaar is en een 
overzichtelijke en toegankelijke lay-out heeft. De review biedt een goed overzicht van de 
kennis over diverse effecten van klassamenstellingen. De huidige opzet van de review heeft 
echter ook nadelen. Zo bevat de review geen informatie over de gebruikte 
onderzoeksmethoden. Lezers met een intermediaire functie, maar misschien ook leraren en 
directeurs, zijn wel degelijk geïnteresseerd in deze informatie. De vraag werd gesteld of er 
misschien gewerkt zou moeten worden met twee versies van de review: een korte versie die 
met name bedoeld is voor leraren en directeurs en een langere versie voor mensen met een 
intermediaire functie. Men was het niet eens over dit idee. 

De beoordelaars gaven aan dat het gevaar bestaat dat de review na het lezen weer in de 
kast verdwijnt. Zij waren van mening dat de review zou moeten uitdagen om er iets mee te 
doen. Aan het einde van de review zou bijvoorbeeld een instrument gepresenteerd kunnen 
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worden of een aantal (onderzoeks)vragen gesteld kunnen worden die de lezer ertoe moeten 
aanzetten om zelf de discussie over  de eigen praktijk te starten. Zowel leraren en directeurs 
als toekomstige leraren dienen voldoende te worden uitgedaagd. Dit betekent dat een review 
zeker moeilijke informatie mag bevatten.  

De beoordelaars ervaren een grote nood aan toegankelijke wetenschappelijke informatie en 
zien deze nood ook in scholen. Nederlandstalig onderwijsonderzoek is moeilijk te vinden. 
Een zoektocht op internet leidt vaak naar Nederlandse websites, want in Vlaanderen is niets 
te vinden, aldus de beoordelaars. Dat bevestigt de eerder gemaakte opmerking in consultatie 
‘kennispraktijk’. 

Een van de centrale vragen in de discussie was of de review kan leiden tot het stellen van 
nieuwe kennisvragen. Dat blijkt volgens de beoordelaars inderdaad mogelijk te zijn. Zij geven 
een aantal voorbeelden van nieuwe kennisvragen. 

Wat betreft de disseminatie van de review vonden de beoordelaars het belangrijk dat de 
review verspreid wordt in het onderwijsveld. Zij zagen mogelijkheden om de review via een 
website voor iedereen toegankelijk te maken.  

b. Professioneel leren en professionele ontwikkeling van leraren 

De auteurs van de review ‘professioneel leren en professionele ontwikkeling van leraren’ 
hebben bewust gekozen voor het toegankelijk maken van een bestaande review. Het betreft 
de Nieuw-Zeelandse review van Helen Timperley en anderen uit 2007 (Timperley, ea, 2007). 
De auteurs zijn zeer te spreken over de kwaliteit van deze review en vinden het waardevol 
om deze informatie te ontsluiten voor het Vlaamse onderwijsveld. Naast het vertalen en 
herschrijven van de bestaande review werd gezocht naar aanvullende niet-Engelstalige, 
Europese studies waarin het effect van professioneel leren van leraren op hun leerlingen 
onderzocht is.  

De beoordelaars van deze review hebben het gebruik van de Nieuw-Zeelandse 
(Angelsaksische) review niet als een probleem ervaren. De informatie bleek voldoende 
herkenbaar om te passen binnen de Vlaamse context. Toch stelden de beoordelaars dat 
men bij een review met veel buitenlandse onderzoeksinformatie wel moet oppassen dat de 
informatie voldoende herkenbaar is voor de Vlaamse context.  

De review is volgens de beoordelaars in de huidige vorm bruikbaar voor intermediairen: het 
biedt een referentiekader voor de pedagogische begeleiding, nascholing en lerarenopleiding. 
Om bruikbaar te zijn voor leraren en directeurs, dient nog een vertaalslag te worden 
gemaakt. De beoordelaars vonden het belangrijk dat de informatie op een voldoende 
wetenschappelijke manier wordt gepresenteerd, zodat de lezer kan nagaan of het materiaal 
waardevol, relevant en valide is.  

Er werden veel thema’s genoemd voor vervolgonderzoek: vanuit het gepresenteerde 
referentiekader kan men nieuwe vragen stellen. Volgens de beoordelaars kan de review een 
onderdeel zijn van een globale (begeleidings)strategie, waarbij mensen worden 
samengebracht om ideeën uit te wisselen en zaken te contextualiseren. Een review zou best 
op cruciale momenten in het onderwijsbeleid gelanceerd worden. Een review zou gemaakt 
moeten worden naar aanleiding van een probleem dat gedeeld wordt door de 
onderwijsgemeenschap.  
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c. De conceptualisering van schoolleiderschap en de determinanten van 
bovenschools leiderschap 

Tijdens de discussie over de review ‘de conceptualisering van schoolleiderschap en de 
determinanten van bovenschools leiderschap’ vertelden de auteurs dat zij er bewust voor 
hebben gekozen om de review te schrijven volgens de indeling van een wetenschappelijk 
rapport. Zij hebben niet vulgariserend willen schrijven of samenvatten. De onderzoekers 
lichten hun keuze toe in hun ‘brief aan de lezer’ die voorafgaat aan het eigenlijke rapport. 
Daarin wordt duidelijk dat zij de relatie tussen onderzoek en de praktijk zien als een dialoog 
tussen twee groepen met verschillende deskundigheden. Zij geven aan hoe zij hun positie 
als onderzoekers zien, wat zij verwachten van de lezer en benadrukken dat ieder zijn eigen 
deskundigheid, autonomie en verantwoordelijkheid heeft. De beoordelaars zijn te spreken 
over de ‘brief aan de lezer’: de lezer krijgt hierdoor een duidelijke leesopdracht, namelijk een 
oproep tot kritische dialoog.  

De beoordelaars vonden het thema van de review relevant voor het basisonderwijs en 
secundair onderwijs. De praktijkrelevantie voor het primaire onderwijsproces (het leren en 
onderwijzen in de klas) is enkel indirect omwille van het thema. Om echt aan de slag te gaan 
met het conceptueel kader dat is uitgewerkt in de review is nog een vertaalslag nodig, die 
kan gemaakt worden door coördinerend directeurs, pedagogische begeleiding en 
nascholing. De review kan gebruikt worden om bepaalde situaties te kaderen en van op een 
afstand te bekijken.  

De review is helder geschreven en goed gestructureerd. De beoordelaars vonden het 
belangrijk dat de oorspronkelijke bronnen vermeld worden en dat de complexiteit van de 
materie behouden blijft. Hierdoor kun je als lezer de review kritisch lezen en beoordelen. De 
beoordelaars vonden het jammer dat het deel over het bovenschools leiderschap wat 
summier was uitgewerkt. Het aantal nieuwe onderzoeksvragen dat de review opriep, was 
eerder beperkt. Het betrof voornamelijk vragen over profielen van bovenschoolse leiders en 
de invloed van scholengemeenschappen.  

De onderzoekers hadden de praktijkrelevantie van de review nog willen verhogen door het 
uitwerken van cases die aangeven hoe de review gebruikt kan worden, maar zij hadden 
hiervoor te weinig tijd. De onderzoekers hadden ook de beleidsmakers als doelgroep in het 
achterhoofd, omdat ze het belangrijk vinden dat beleidsmakers beleidsinitiatieven kunnen 
linken aan theoretische concepten.  

4.4.2 Discussie over de review als instrument voor de onderwijspraktijk 

De discussie over de review als instrument voor de onderwijspraktijk werd gevoerd aan de 
hand van een aantal stellingen. Deze werden niet precies op volgorde afgewerkt en kwamen 
ook niet allemaal aan bod. Ze waren voornamelijk bedoeld om de discussie op gang te 
brengen en verschillende elementen aan bod te laten komen. De volgende stellingen waren 
op voorhand geformuleerd door de projectmedewerkers: 

1. De review is een goed instrument, omdat het de praktijk in staat stelt om snel inzicht 
te krijgen in de wetenschappelijke stand van zaken rond een bepaald thema. 

2. Het is mogelijk om een review te maken die zowel aan de wetenschappelijke eisen 
als aan de eisen voor bruikbaarheid en toegankelijkheid voldoet. 

3. Het schrijven van reviews heeft geen zin, want reviews worden toch niet gelezen door 
de onderwijspraktijk. 
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4. De disseminatie en/of valorisatie van een review is een taak van … . (de 
onderzoeker, pedagogische begeleiders, de nascholing, educatieve uitgeverijen, 
lerarenopleiders, een fonds voor PGO, …). 

5. De review dient één van de onderzoeksmethoden te zijn binnen een mogelijk 
toekomstig onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderwijsonderzoek.  

6. Thema’s om reviews over te maken worden best bepaald door … . 
7. Een review bevat te veel buitenlandse onderzoeksinformatie om relevant te zijn voor 

de Vlaamse context.  
8. Een review leidt daadwerkelijk tot nieuwe kennisvragen, die onderzocht kunnen 

worden door het uitvoeren van nieuw (praktijkgericht) onderzoek. 
 

De aanwezigen waren het eens met de eerste stelling. Ook lieten zij duidelijk blijken dat zij 
het oneens zijn met stelling 3: het schrijven van reviews heeft volgens hen wel zin. 
Praktijkmensen hebben nood aan wetenschappelijke informatie, maar deze informatie is 
vaak onvoldoende toegankelijk voor hen of men weet niet waar men moet zoeken. Mits 
reviews goed toegankelijk worden gemaakt, kunnen zij gedeeltelijk in de behoeften van 
praktijkmensen voorzien. Tevens zouden we ons moeten afvragen hoe mensen gestimuleerd 
kunnen worden om reviews te lezen. Is bijvoorbeeld een vorm van ondersteuning of een 
bredere verspreiding nodig? Vervolgens is het belangrijk om na te gaan welke factoren ertoe 
bijdragen dat mensen enthousiast zijn over de review en er iets mee denken te kunnen doen.  

De relevantie van buitenlands onderzoek (zie stelling 7) hangt volgens de deelnemers sterk 
af van het thema van de review. Sommige thema’s zijn contextgevoeliger en dus moeilijker 
te vertalen naar de Vlaamse context. Het hangt er ook van af wat men verwacht van een 
review. Wanneer men pasklare antwoorden wil, dan kan buitenlandse informatie die 
waarschijnlijk niet geven. Als men daarentegen een conceptueel kader schetst in een review, 
dan is deze eerder bruikbaar in verschillende contexten waaronder de Vlaamse context.  

De deelnemers concludeerden dat het misschien mogelijk is om een review te maken die 
zowel aan de wetenschappelijke eisen als aan de eisen voor bruikbaarheid en 
toegankelijkheid voldoet, maar dat dit wel een bepaalde spanning met zich meebrengt (zie 
stelling 2). Tijdens de discussies in de drie groepen werd al duidelijk dat het niet evident is 
om aan beide soorten eisen te voldoen. Volgens de deelnemers is ‘samenwerking’ het 
sleutelwoord bij de totstandkoming van reviews. Er moet voldoende tijd worden gemaakt om 
een proces door te maken waar zowel onderzoekers als praktijkmensen aan deelnemen. 
Door permanente interactie wordt de review een product van beide groepen.  

Een van de onderzoekers onderstreepte dat hij blij is dat de deelnemers het belangrijk 
vinden dat het wetenschappelijke karakter (dat tot uiting komt in de methodologie en de 
systematiek) van een review wordt behouden. Dit stelt de praktijk in staat om het werk van 
de onderzoeker kritisch te bekijken. Een kritische houding behoort volgens hem tot de 
professionaliteit van het gebruikersveld. Een andere onderzoeker gaf aan dat de 
wetenschappelijke kwaliteit van de reviews pas beoordeeld wordt wanneer deze gelezen 
worden door collega-onderzoekers. Dat is hoe het werkt binnen de wetenschappelijke 
wereld. Tenslotte gaf een deelnemer aan dat bruikbaarheid en toegankelijkheid twee 
verschillende dingen zijn. De toegankelijkheid van informatie is belangrijk en daar dient men 
voor te zorgen. In het gebruik van de term bruikbaarheid schuilt een valkuil: wetenschappelijk 
onderzoek dient niet per se direct bruikbaar en toepasbaar te zijn in de onderwijspraktijk. 
Transparantie van de informatie in de review is daarentegen wel heel belangrijk.  
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Het bleek niet gemakkelijk om te bepalen welke actoren aan tafel zouden moeten zitten om 
te komen tot thema’s voor reviews (zie stelling 6). Sommige deelnemers vonden het 
belangrijk dat daarbij pedagogische begeleiders en nascholers vanuit de koepels betrokken 
worden. Andere deelnemers vroegen zich af of mensen met een intermediaire functie 
voldoende zicht hebben op vragen die leven in de praktijk. De lijst met thema’s voor de 
totstandkoming van de drie reviews is immers ook voortgekomen uit een consultatiereeks 
met intermediairen. Daarop werd kritiek geuit (voornamelijk door onderzoekers), omdat de 
thema’s te veel betrekking zouden hebben op het mesoniveau (scholen) en te weinig op het 
microniveau (de leraar en de leerlingen in de klas). Bij praktijkgericht onderzoek zouden 
meer thema’s op microniveau verwacht mogen worden.  

Er werd opgemerkt dat praktijkmensen de kans zouden moeten krijgen om hun vragen te 
stellen. Daarvoor bestaat momenteel geen forum. Het risico van het openen van zo een 
forum is, dat daarop een paar honderd zeer contextgebonden problemen en vragen aan de 
orde worden gesteld door leraren. Het is de vraag hoe men van daaruit komt tot relevante 
onderzoeksvragen. Er werd op gewezen dat daarvoor modellen bestaan, denk bijvoorbeeld 
aan de wetenschapswinkel (www.ikhebeenvraag.be of www.wetenschapswinkel.be). Een 
andere mogelijkheid is om de thema’s, nadat deze zijn gekozen, nog eens te laten toetsen in 
de praktijk. Daarvoor zouden intermediairen goed geplaatst zijn. Het verdiepen of vertalen 
van vragen uit de praktijk naar onderzoeksvragen en –thema’s door intermediairen zou ook 
een piste kunnen zijn. De onderzoekers lieten weten dat zij zeker betrokken zouden willen 
zijn bij het opstellen van de lijst met thema’s. Hun inbreng is noodzakelijk om de concrete 
vragen en problemen uit de praktijk te vertalen naar onderzoekbare vragen waar Vlaamse 
onderzoekers mee aan de slag kunnen. Er werd geconcludeerd dat een groep van 
verschillende actoren uit onderzoek en praktijk betrokken zou moeten zijn bij de 
themabepaling voor reviews.  

De aanwezigen waren het erover eens dat mensen met een intermediaire functie een rol 
zouden kunnen vervullen in de disseminatie en/of valorisatie van een review (zie stelling 4). 
Er werd opgemerkt dat pedagogische begeleiding en nascholing daarin een verschillende 
taak hebben. De nascholing geeft veelal een impuls aan mensen. Na afloop van de 
nascholing kan een pedagogische begeleider hierop verdergaan in de specifieke context van 
de school. De rol van de begeleider als verspreider van reviews (of andere 
wetenschappelijke informatie) is echter gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo zouden 
begeleiders op dit gebied nog een stuk gevormd moeten worden om de rol goed te kunnen 
vervullen. 

Ook in de ogen van de onderzoekers hebben intermediairen een verantwoordelijkheid als het 
gaat om het verspreiden van wetenschappelijke informatie, bijvoorbeeld van reviews. 
Onderzoekers kunnen hen hierbij een stuk op weg helpen, maar hun rol houdt op een 
gegeven moment wel op. Zij worden immers nauwelijks beoordeeld op hun diensten voor de 
maatschappij. Een van de onderzoekers was van mening dat praktijkmensen (zowel 
intermediairen als leraren en directeurs) vaker tijd zouden moeten maken om samen teksten 
te lezen en te bespreken. Daarbij is het niet altijd noodzakelijk om de hulp in te roepen van 
de onderzoekers, men kan dat goed zelf. De aanwezige begeleiders en opleiders gaven aan 
dat er binnen hun werk inderdaad te weinig tijd en ruimte is om samen grondig te reflecteren. 
Volgens hen is een van de meest gehoorde kritieken de afgelopen jaren dat er geen tijd 
meer is om te lezen en om je ergens in te verdiepen, terwijl men wel gelooft dat dit een 
enorme meerwaarde heeft.  

De deelnemers aan de consultatie zagen mogelijkheden om reviews te laten maken binnen 
een mogelijk toekomstig fonds voor praktijkgericht onderzoek (zie stelling 5). Een deel van 

http://www.ikhebeenvraag.be/�
http://www.wetenschapswinkel.be/�
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het budget van dat fonds zou kunnen gaan naar het laten maken van reviews. Een van de 
onderzoekers stelde dat er zonder dat fonds geen nieuwe reviews gemaakt zullen worden, 
omdat er geen financiering voor is.  

Tenslotte werd kort geïnventariseerd waar een mogelijk toekomstig fonds voor praktijkgericht 
onderwijsonderzoek zou kunnen worden verankerd. Uit de inventarisatie bleek dat de 
deelnemers de Vlor daarvoor zeker een interessante plaats vinden. Zij zagen de Vlor als 
coördinerende instantie meer zitten dan het fonds te laten vallen onder het departement. 
Vanuit de onderzoekswereld zou er wellicht een rol weggelegd zijn voor het Vlaams Forum 
voor Onderwijsonderzoek (VFO).  

5 Consultatie ‘samenwerking’  

5.1 Doel van de consultatiereeks 

Met een laatste reeks consultaties wilden we inzicht verwerven in de samenwerking tussen 
onderzoekers en onderwijspractici. De samenwerking tussen onderzoekers en scholen raakt 
vele aspecten. Het gaat om praktische elementen zoals de communicatie tussen practici  en 
onderzoekers, hun onderlinge rolverdeling, de plaats van het onderzoek binnen de school, 
de ondersteuning van leraren en directeurs en de betrokkenheid van het team. Naast de 
praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek, zijn er ook uiteenlopende ideeën over de 
kwaliteit van het onderzoek, de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten, de return in de 
praktijk, enzovoort.  

Met deze consultatie wilden we een aantal randvoorwaarden, knelpunten en succesfactoren 
van samenwerking tussen scholen en onderzoekers inventariseren. Vervolgens wilden we 
zicht krijgen op oplossingssporen en aandachtspunten voor het beleid. We vroegen ons af 
welke interventies nodig zijn om de samenwerking te verbeteren en welke effecten we daar 
van mogen verwachten. 

In deze consultatie was het belangrijk om aspecten van samenwerking in te vullen aan de 
hand van concrete ervaringen en realistische voorstellen afkomstig uit scholen en 
onderzoekscentra. Hiermee konden we eveneens inspelen op twee andere 
projectdoelstellingen: aanbevelingen doen over de ondersteuning van de betrokkenheid van 
praktijkmensen en het betrekken van jonge onderzoekers. 

5.2 Werkwijze 

Een belangrijke ontwikkeling - zowel in Vlaanderen als in de verschillende buitenlandse 
cases - is de zoektocht naar nieuwe vormen van communicatie tussen onderzoekers en 
onderwijspractici. Interacties tussen onderzoek en onderwijs zijn niet alleen het onderwerp 
van deze consultatie, de dialoog zou tijdens deze consultatie ook in de praktijk worden 
gebracht.  

Het deelnemersveld bestond uit twee groepen. Een eerste groep omschrijven we als jonge 
onderzoekers uit universiteiten en hogescholen die ervaring hebben met praktijkgericht 
onderzoek. Aan de selectie van deze deelnemers ging een zoektocht vooraf naar 
exemplarische onderzoeksprojecten in Vlaanderen, waarbij de wisselwerking tussen 
onderzoeker en school op de voorgrond stond. 

Een tweede groep deelnemers bestond uit onderwijspractici. We mikten op practici die reeds 
ervaring hadden met een of meerdere onderzoeksprojecten op school, en die bereid waren 
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om te spreken over hun ervaringen met onderzoekers. Het merendeel bestond uit directeurs, 
maar er waren ook enkele leraars of professionals met coördinerende functies op school 
(bvb. zorgcoördinatoren). Er namen eveneens twee inspecteurs deel, die vroeger betrokken 
waren in onderzoek op school. Gegeven de specificiteit van het deelnemersveld, hebben we 
vastgesteld dat de rekrutering van dit type deelnemers moeilijk verliep via de gangbare Vlor-
kanalen. Met de medewerking van onderzoekers die reeds betrokken waren in het project 
konden we een aantal practici met onderzoekservaring op het spoor komen en vragen om 
deel te nemen. De lijst met deelnemers van de consultatie is opgenomen in bijlage 5. 

Zoals gesteld zou in deze consultatie de interactie tussen onderwijs en onderzoek centraal 
komen te staan. Bij het vormgeven van de opzet werd gezocht naar manieren om de 
interactie te faciliteren. We stapten af van de idee om louter casussen van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek te bespreken. Hierdoor zou de expertpositie van de onderzoeker te zeer 
op de voorgrond kunnen komen. Gelijkwaardigheid tussen beide deelnemersgroepen lijkt 
evident maar is het niet. In de communicatie voorafgaand aan en tijdens de consultatie werd 
gestreefd naar een sfeer van openheid en evenwaardigheid. In het uiteindelijke opzet kozen 
we voor een plenaire discussie, voorafgegaan door enkele discussies in kleine groep (zie 
paragraaf 5.3). Er werd telkens gezorgd voor een in aantal evenwichtige samenstelling van 
practici en onderzoekers. 

Omdat deze consultatie hogere eisen stelde aan organisatie en begeleiding werd geopteerd 
om te werken met een externe moderator. Tijdens de interactie moest er evenwichtig 
gelaveerd worden tussen verschillende soorten deskundigheden. We verwachtten immers 
dat onderzoekers en professionals uit scholen er verschillende waardeoordelen op nahouden 
wanneer het gaat over wetenschappelijke kwaliteit, praktische uitvoerbaarheid, bruikbaarheid 
van de onderzoeksresultaten, return in de praktijk, enzovoort. Daarnaast moest er zorg zijn 
voor aanwezigheid van verschillende onderzoeksparadigma’s, verschillende 
onderwijsniveaus, enzovoort.  

5.3 Uitvoering 

Voorafgaand aan de consultatie werd aan alle deelnemers gevraagd om een schriftelijke 
bijdrage te leveren. Hierdoor werd niet alleen zoveel mogelijk tijd vrijgemaakt om met elkaar 
in gesprek te gaan, een bijkomend voordeel van deze individuele opdracht was het 
communiceren van de invalshoek van de consultatie. We wensten namelijk één kenmerk van 
praktijkgericht onderwijsonderzoek centraal te stellen: de actieve wederzijdse betrokkenheid 
van praktijkmensen en onderzoekers op elkaar in verschillende fasen van het onderzoek. 
Deze werkwijze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke focus 
waardoor de interactie vlotter is kunnen verlopen. 

De schriftelijke bijdrage bestond uit een ‘brainstorm’ waarbij deelnemers werd gevraagd het 
hoofd te breken over de vraag “Wat kan de samenwerking tussen scholen en onderzoekers 
stimuleren?”. Om de deelnemers te inspireren werden - op basis van een aantal interviews 
met bevoorrechte getuigen - reeds negen voorbeeldantwoorden opgenomen. Wanneer men 
het niet eens was met een of meerdere van deze voorbeeldantwoorden, kon men ze ook 
schrappen. Wanneer het lijstje was aangevuld tot ongeveer 20 antwoorden, vroegen we om 
het belang en de mate van haalbaarheid van ieder antwoord aan te geven, telkens van 1 tot 
3 (resp. van minder (1) tot erg (3) belangrijk en van moeilijk (1) tot gemakkelijk (3) haalbaar). 
Alle antwoorden werden vooraf per mail ingeleverd en vervolgens geanonimiseerd.  

Bij de start van de consultatie werd een aantal bevindingen uit deze schriftelijke opdracht in 
een plenair gedeelte aan de deelnemers gecommuniceerd (zie paragraaf 5.4.1.). Deze 
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mondelinge input vanuit de Vlor was beperkt, want het doel was precies om met de 
geleverde input verder te werken in drie kleine groepjes.  

Iedere groep kreeg namelijk een unieke set van 20 antwoorden voorgelegd. De opdracht 
bestond erin om de verschillende antwoorden op grond van hun betekenis of inhoudelijke 
samenhang te groeperen en te benoemen. In de praktijk kreeg ieder groepje twintig post-it’s 
– twintig antwoorden – die geschikt werden op een groter vel papier. Hoewel dit aanleiding 
kon geven tot interessante gesprekken werd de tijd beperkt gehouden (20 minuten), en 
zouden we methodisch kunnen spreken over een ‘opwarmer’. Iedere groep werd gevraagd 
om hun thematische clusters toe te lichten aan de andere deelnemers. 

Een tweede korte opdracht voor deze drie groepjes hield al verband met de plenaire 
discussie - het laatste en belangrijkste luik van deze consultatie. Ieder groepje werd 
gevraagd drie stellingen te formuleren over de samenwerking tussen onderzoek en praktijk. 
De deelnemers kregen het advies om hun stelling als volgt te formuleren: (1) De stelling mag 
controversieel zijn binnen de groep van onderzoekers en onderwijspractici; (2) Het moet 
meteen duidelijk zijn waar de stelling over gaat (absolute en ondubbelzinnige formulering); 
(3) De stelling moet prikkelen, mag pijn doen en hoeft niet noodzakelijk genuanceerd te zijn; 
(4) De stelling is kort en krachtig en (5) De stelling moet positief geformuleerd zijn. 

Na de pauze werd anderhalf uur voorzien voor een plenaire bespreking. De negen stellingen 
werden geprojecteerd en vormden de basis voor een discussie. 

Het volledige scenario van de consultatie ‘samenwerking’ is opgenomen in bijlage 4. 

5.4 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten van de verschillende delen van de consultatiereeks 
weergegeven.  

5.4.1 Resultaten uit de schriftelijke voorbereidende opdracht  

De vraag naar wat de samenwerking tussen scholen en onderzoekers kan stimuleren, 
resulteerde in een lange lijst van randvoorwaarden, knelpunten en suggesties. Bijvoorbeeld: 
tijdelijk vrijstellen van ervaren leerkrachten om in onderzoek mee te werken, meer 
actieonderzoek, scholen tussentijds op de hoogte brengen van de deelresultaten van het 
onderzoek, werken met een 'onderzoekscoördinator' op school, enzovoort. Na het ordenen 
van de informatie konden we enkele vaststellingen doen.  

• De antwoorden situeren zich zowel op het niveau van het formuleren van de 
onderzoeksvragen, als op het niveau van de uitvoering van onderzoek en op het 
niveau van de verspreiding/het benutten van de resultaten. 

• Voor veel deelnemers is het wenselijk om te streven naar een win-win-situatie voor 
onderzoekers en practici. Wanneer de meerwaarde voor beide partijen wordt erkend 
en uitgesproken, kan dat de samenwerking bevorderen. 

• Elementen die belangrijk worden geacht en tegelijkertijd als het meest haalbaar 
worden beschouwd, draaien veelal rond communicatie: informeren in de ruime zin 
(brochures, specifieke activiteiten), feedback mét verandertips op maat van de school 
maar ook nieuwe communicatiekanalen waarbij scholen gemakkelijker de weg vinden 
naar een onderzoeker.  

• Opvallend is dat door beide groepen de rol van onderzoeker breder wordt ingevuld 
dan doorgaans het geval is. Onderzoekers zouden meer tijd moeten investeren in het 
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uitklaren van verwachtingen t.a.v. de school. Ook vindt men dat de onderzoeker meer 
erkenning zou moeten geven aan de deskundigheid van practici.  

• Zaken die eveneens belangrijk worden geacht, maar de laagste scores halen op de 
schaal ‘haalbaarheid’ hebben te maken met  de mogelijkheden om echt gezamenlijk 
onderzoek op te zetten: langdurige samenwerking tussen scholen en onderzoekers, 
tijd voor onderzoek voor leraars en mogelijkheden voor de onderzoekers om met hun 
resultaten terug naar de school te gaan. 

• Eveneens belangrijk, maar als moeilijk haalbaar beschouwd is een aantal 
‘sectorgebonden’ items. In de sector onderzoek gaat het bijvoorbeeld om een 
verminderde publicatiedruk aan de universiteit en meer samenwerking tussen 
onderzoekers. In de sector onderwijs gaat het om de onderzoekende houding bij 
leraars of het inzicht dat een samenwerking met wetenschappers nuttig is. 

• Iedereen is het er over eens dat het belangrijk is dat er meer geld wordt voorzien 
door de overheid, maar dat de haalbaarheid daarvan beperkt is.  

• Een laatste opvallend element betreft de rol van de directeur, die informatie 
verspreidt over het onderzoek binnen het schoolteam. Dit wordt beschouwd als 
belangrijk en als een haalbare randvoorwaarde om de samenwerking tussen 
onderzoekers en practici te bevorderen.  

Andere, meer particuliere bevindingen uit de schriftelijke opdracht worden verwerkt in de 
volgende hoofdstukken van dit rapport. 

5.4.2 Resultaten uit de clusteropdracht  

Na twee consultaties met telkens drie groepjes, kregen in totaal zes deelgroepen de 
opdracht om 20 verschillende antwoorden op grond van hun betekenis of inhoudelijke 
samenhang te groeperen en te benoemen. Alle groepen kozen voor drie of vier clusters. 
Iedere groep gaf plenair een overzicht van de resultaten. 

‘Communicatie’ was de meest voorkomende cluster. Het betreft dan de communicatie 
tussen onderzoekers en praktijkmensen voor, tijdens en na het onderzoek, maar ook de 
doorstroom van informatie in het schoolteam of het taalvaardig maken van onderzoekers 
passen hieronder. Daarnaast verwijst communicatie naar het vertalen van 
onderzoeksresultaten voor de praktijk op school.  

Een ander domein dat dikwijls werd getraceerd betreft de school als 
onderzoeksvriendelijke plek. Enerzijds doelt men op de kennis en de 
onderzoeksvaardigheden van de practici en het sensibiliseren van scholen over de waarde 
van onderzoek. Anderzijds gaat het over de organisatorische randvoorwaarden: externe 
impulsen (vanuit de overheid, de lerarenopleiding, de inspectie of de koepels,...) en de 
interne organisatie van de school (rol van directeur, belang van communicatie naar het 
lerarenteam, coördinatoren die aanspreekbaar zijn,…).  

Een derde verzameling van antwoorden is onder te brengen bij de cluster ‘samenwerking’. 
Het gaat over samenwerking tussen onderzoeker en practicus: samen een volledig 
onderzoekstraject doorlopen, practici die deel uitmaken van een stuurgroep van onderzoek 
of onderzoekers die optreden als critical friend. Er werd gesproken over een meer 
evenwaardige relatie tussen onderzoeker en practicus, waarbij ieders deskundigheid wordt 
erkend. Daarnaast zijn er in het kader van onderzoek veel andere samenwerkingsvormen 
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denkbaar: met ouders en leerlingen, tussen scholen of onderzoekscentra onderling, 
enzovoort. 

5.4.3 Resultaten van het formuleren van stellingen  

Na twee consultaties met telkens drie groepjes, kregen in totaal zes deelgroepen de 
opdracht om drie stellingen te formuleren over de samenwerking tussen onderzoek en 
praktijk. Tijdens de twee consultaties werden volgende stellingen naar voren geschoven: 

 

 De onderzoeker moet ten dienste staan van de school 

 Onderzoek moet de school helpen het onderwijs te evalueren en bij te sturen 

 Samen in de boksring, maar winnen doen we allebei! 

 Onderzoek is vooral observatie, meer dan registratie 

 Praktijkgericht onderzoek blijft een illusie zonder structurele maatregelen 

 Ik onderwijs, dus ik onderzoek. Onderwijzer=onderzoeker 

 Ik ben onderzoeksgedreven, jij ook?  

 Onderwijsonderzoek moet veilig zijn (afspraken, privacy, duidelijk engagement, 
enzovoort) 

 Praktijk en onderzoek: een eeuwige latrelatie!? 

 Onderzoekers en praktijk spreken een andere taal 

 Scholen kunnen geen onderzoeksvragen formuleren 

 Leidt onderzoek tot beter onderwijs (kwaliteit)? 

 Praktijkonderzoek is eerder een kwestie van houding dan van middelen 

 Voor onderzoekers is de praktijk een noodzakelijk kwaad 

 Onderwijsonderzoek moet vraaggestuurd zijn 

 Praktijkgericht onderwijsonderzoek vereist van alle partners een actieve rol 

 Praktijkgericht onderwijsonderzoek heeft maar effect/relevantie voor de 
participerende school als er begeleiding voorzien wordt 

 Praktijkgericht onderwijsonderzoek moet gebeuren binnen expertisecentra waarin alle 
actoren betrokken zijn 

5.4.4 Resultaten van de plenaire discussie  

De resultaten van de discussie zijn verwerkt in het tweede deel van dit rapport.  
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6 Procesevaluatie van de consultatiereeksen 

Het verslag van de consultatiereeksen wordt afgesloten met een procesevaluatie. Hieronder 
volgen een aantal evaluerende opmerkingen van de deelnemers en van de uitvoerders van 
het project.  

6.1 Evaluatie door de deelnemers 

Na afloop van elke consultatie vulden de deelnemers een evaluatieformulier in, waarin hen 
werd gevraagd om hun mening te geven over de verschillende onderdelen van de 
consultatie. Hieruit komt het volgende naar voren: 

- Het merendeel van de deelnemers vond de consultatie waaraan hij/zij heeft 
deelgenomen relevant. Men vond het prettig om met anderen van gedachten te 
wisselen over de betreffende onderwerpen. 

- De deelnemers reageerden over het algemeen erg positief op de gebruikte 
werkvormen. Er werd veel gewerkt in subgroepen die opdrachten moesten uitvoeren. 
Daarbij werd meermaals gebruik gemaakt van materialen om de materie visueel te 
maken (grote, gekleurde vellen papier, stiften, strookjes met tekst ordenen, etc.). 
Hierdoor kon de inbreng van de deelnemers concreet worden vastgelegd. De 
gebruikte werkwijze stemde helemaal niet overeen met de vergaderingen die 
gewoonlijk plaatsvinden op de Vlor. De deelnemers werden wat dat betreft verrast en 
deze verrassing werd grotendeels positief ervaren. 

- Op de evaluatieformulieren konden de deelnemers ook invullen welke andere actoren 
in de toekomst zouden kunnen deelnemen aan consultaties in het kader van 
praktijkgericht onderzoek. De deelnemers gaven vooral leraren, directeurs en 
zorgcoördinatoren aan als mogelijke actoren. Ook studenten aan de lerarenopleiding 
of beginnende leraren zouden een bijdrage kunnen leveren.  

- Enkele deelnemers van de consultatiereeks ‘kennisbehoeften’ gaven aan dat zij liever 
op voorhand over meer inhoudelijke informatie hadden beschikt, zodat zij zich beter 
hadden kunnen voorbereiden. Bij de consultatiereeks ‘samenwerking’ is ervoor 
gekozen om de deelnemers vooraf een opdracht te laten maken. Ook bij de 
consultatiereeksen ‘kennispraktijk’ en ‘reviews’ werd de deelnemers gevraagd 
voorafgaand een of meerdere documenten door te nemen.  

6.2 Algemene opmerkingen 

In de loop van de opzet en uitvoering van de consultatiereeksen hebben we over de reeksen 
heen een aantal algemene procesmatige opmerkingen verzameld. Deze worden hieronder 
opgesomd. 

6.2.1 Algemeen over de consultaties heen 

- Het organiseren van meerdere consultatiereeksen binnen een looptijd van 11 
maanden was geen gemakkelijke opgave. De termijn voor het doorlopen van het hele 
organisatieproces (doelstellingen en deelnemersveld afbakenen, werkvormen 
ontwikkelen en voorbereiden, praktische organisatie voorbereiden en uitvoeren, 
verwerking en follow-up) was steeds kort. Dit bracht met zich mee dat we de 
deelnemers slechts een paar weken van tevoren konden uitnodigen, waardoor de 
kans dat zij nog ruimte hadden in hun agenda niet zo groot was. Wij zijn tevreden dat 
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het gelukt is om voor iedere consultatie voldoende deelnemers te rekruteren. Toch 
zou het beter zijn geweest als we de beoogde deelnemers eerder hadden kunnen 
uitnodigen. We hebben gemerkt dat met name medewerkers van de pedagogische 
begeleidingsdiensten een volle agenda hebben.  

- Er werd vrij positief gereageerd op onze uitnodigingen voor deelname aan 
consultaties. Er was belangstelling voor het project bij verschillende groepen actoren. 
Meerdere deelnemers gaven aan dat het verrijkend was om in gesprek te gaan met 
collega’s die in relatie tot onderwijs en/of onderzoek een andere functie opnemen. 

- Bij de consultatiereeksen ‘samenwerking’, ‘kennispraktijk’ en ‘reviews’ hebben we 
ervoor gekozen om de deelnemers vooraf een opdracht te laten maken. Hiermee 
hebben we positieve ervaringen opgedaan. Het geven van een voorbereidende 
opdracht kan zeker een meerwaarde betekenen. Doordat de deelnemers vooraf al 
eens hebben nagedacht over het onderwerp, zijn ze meer betrokken bij de 
consultatie. Tevens levert de gevraagde voorbereiding tijdswinst op, waardoor men 
meer uit de consultatie zelf kan halen.     

- Het direct aanschrijven en uitnodigen van potentiële deelnemers ging gemakkelijker 
dan het verspreiden van de uitnodiging via een intermediaire organisatie. Dit 
probleem deed zich voor bij de consultatiereeks ‘samenwerking’, waarvoor we 
practici met ervaring met praktijkgericht onderzoek in hun school wilden rekruteren. 
We hebben toen de snelste weg naar deze practici gevonden via de onderzoekers. 

- Wij zijn ons er ook van bewust dat het wellicht beter was geweest om leerkrachten en 
directeurs uit te nodigen voor de consultatie ‘reviews’, zodat zij hun oordeel hadden 
kunnen geven over de drie reviews. Hier deed zich opnieuw het probleem voor dat 
het vinden van leerkrachten en directeurs niet gemakkelijk is. Omdat we in de laatste 
fase van het project onvoldoende tijd hadden, hebben we ervoor gekozen om een 
aantal intermediairen die al eerder betrokken waren geweest, en dus enigszins op de 
hoogte waren van het proces van de reviews, te vragen om nogmaals te participeren. 

- De twee consultatiereeksen ‘kennisbehoeften’ en ‘kennispraktijk’ hadden een 
deelnemerspubliek van intermediairen. We ondervonden dat de deelnemers 
voldoende overeenkomsten hadden om elkaar te begrijpen. Bij de consultatiereeksen 
‘samenwerking’ en ‘reviews’ hadden we te maken met een meer gemengd 
deelnemerspubliek van respectievelijk onderzoekers en leraren/directeurs en 
onderzoekers en intermediairen. We waren ons ervan bewust dat een gemengd 
deelnemerspubliek tot gevolg kan hebben dat statusverschillen tussen de 
verschillende groepen deelnemers een rol gaan spelen. Tijdens de consultatiereeks 
‘samenwerking’ kreeg de externe begeleider expliciete instructies om hiermee 
rekening te houden. Hij slaagde erin een goed evenwicht te creëren tussen de twee 
groepen actoren. Hierdoor was er doorgaans sprake van een evenwichtige dialoog. 
Helaas waren de leraren en directeurs tijdens een van de consultaties enigszins in 
aantal ondervertegenwoordigd, waardoor de onderzoekers een groter aandeel in het 
gesprek hadden. Bij de consultatie naar aanleiding van de reviews merkten we dat de 
statusverschillen tussen de professoren en de intermediairen enigszins van invloed 
waren op het gesprek.  

6.2.2 Consultatiereeks ‘samenwerking’ 

- Het werken met een externe begeleider hebben we als positief ervaren. De externe 
begeleider droeg bij aan een open en creatieve omgeving. Hij stimuleerde de dialoog 
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tussen de deelnemers met oog voor de verschillen. Tegelijkertijd maakte hij 
verschillen zichtbaar en bespreekbaar. Voor het project had het werken met een 
externe begeleider twee bijkomende voordelen. Vanuit praktisch oogpunt kregen de 
projectmedewerkers meer ruimte om onafhankelijk te observeren en te rapporteren. 
Tevens leek het ons interessant om, met het oog op toekomstige 
consultatieprocessen, deze werkwijze uit te proberen.  

- De consultatiereeks ‘samenwerking’ vond plaats in een bijzondere setting. De 
ontmoeting van verschillende praktijkmensen en onderzoekers, waarbij men open 
spreekt over de moeilijkheden en mogelijkheden om de twee werelden meer met 
elkaar te laten samenwerken, was een unieke gebeurtenis. De deelnemers waren 
zeer geïnteresseerd in elkaars werelden en kwamen tot de vaststelling dat zij elkaar 
nauwelijks kennen en ontmoeten. We kregen positieve reacties op deze uitwisseling: 
men was geïnspireerd en voelde de behoefte om elkaar in de toekomst vaker te 
ontmoeten.  

6.2.3 M.b.t. de consultatiereeks ‘reviews’ 

- Tijdens de consultatie over de reviews, werden verschillende werkvormen 
gehanteerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de discussie van de reviews in de 
drie groepen als meest relevant werd ervaren in vergelijking met de plenaire 
onderdelen van de consultatie We beschouwen dit als indicatie van het belang van 
de kleinschalige dialoog tussen gebruikers en auteurs over een specifieke review. De 
plenaire discussie aan de hand van stellingen werd ook gewaardeerd, maar werd als 
minder relevant beoordeeld dan de discussie in de groepjes. Dit zou te maken 
kunnen hebben met het feit dat de plenaire discussie betrekking had op meer 
generieke elementen. Tevens denken we dat de groep te groot was om iedereen de 
ruimte te bieden om zijn inbreng te hebben. Het creëren van een setting waarin een 
kleinschalige dialoog kan plaatsvinden tussen verschillende actoren, lijkt een aspect 
om te onthouden bij het organiseren van mogelijke toekomstige consultaties.  

6.2.4 M.b.t. de consultatiereeks ‘kennisbehoeften’ 

- De consultatiereeks ‘kennisbehoeften’ had tot doel om met groepen intermediairen 
een aantal kennisbehoeften en onderzoeksvragen te detecteren die vertaald zouden 
kunnen worden in een lijst met thema’s om reviews over te maken. We constateren 
dat de deelnemers het moeilijk vonden om te denken in termen van kennisbehoeften 
voor het onderwijs in de komende twee decennia. De deelnemers dachten vooral in 
termen van concrete oplossingen voor ervaren problemen.  

- Een ander punt dat ons is opgevallen tijdens de consultatiereeks ‘kennisbehoeften’, is 
dat het niet gemakkelijk was om met de groepen intermediairen de beweging te 
maken naar kennisbehoeften van praktijkmensen met betrekking tot het proces van 
leren en onderwijzen in de klas. De kennisbehoeften die naar boven kwamen, 
hadden naar verhouding vaker betrekking op het mesoniveau (het niveau van de 
school) en het macroniveau (het niveau van het algemene onderwijsbeleid) dan op 
het microniveau (het niveau van de klas, de leraar met zijn leerlingen). Deze uitkomst 
zou enerzijds te maken kunnen hebben met de gekozen doelgroep van 
intermediairen, anderzijds zou ook de werkwijze tijdens de consultaties van invloed 
kunnen zijn geweest. Binnen enkele uren dienden meerdere stappen te worden gezet 
om tot een lijst met thema’s en specifieke kennisbehoeften te komen. Voor het 
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doorlopen van dit proces is meer tijd nodig. Met het organiseren van de detectie van 
kennisbehoeften dient meer ervaring te worden opgedaan. Dit aspect van 
praktijkgericht onderwijsonderzoek verdient in de toekomst bijzondere aandacht.  
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Hoofdstuk 2: Reviews 

In de opdracht van de minister aan de Vlor staat geschreven dat er in het kader van het 
project praktijkgericht onderwijsonderzoek enkele thematische reviews gemaakt dienen te 
worden. Een review omschrijven we als een overzichtsstudie die een samenvatting geeft van 
de wetenschappelijke kennis die beschikbaar is over een bepaald thema. De review zou een 
instrument kunnen zijn om bestaande wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor 
de onderwijspraktijk, zodat deze kennis benut kan worden.  

De achterliggende idee is dat er veel onderzoeksmateriaal beschikbaar is dat niet terecht 
komt in de praktijk. Er hoeft niet altijd nieuw onderzoek te worden uitgevoerd: men kan ook 
investeren in het toegankelijk maken van bestaande kennis. De review zou daarvoor een 
instrument kunnen zijn en zou daarmee mogelijk passen binnen een toekomstig 
onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderwijsonderzoek.  

Een review is niet louter informatief, maar zou ook kunnen leiden tot het vaststellen van 
nieuwe vragen en kennisbehoeften bij praktijkmensen. Deze zouden vervolgens kunnen 
leiden tot een nieuwe themazetting voor praktijkgericht onderzoek. Op deze manier zou de 
review een rol kunnen spelen in een cyclus van kennisontwikkeling in het onderwijsveld.  

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de reviews in het kader van het project tot stand zijn 
gekomen. 

1 Bestaande wetenschappelijke reviews 

Om enig zicht te krijgen op het bestaan van reviews, is in de eerste fase van het project een 
zoektocht verricht naar wetenschappelijke reviews op het gebied van onderwijsonderzoek.  

1.1 Werkwijze 

Om bestaande wetenschappelijke reviews te vinden, werd op verschillende manieren 
gezocht. Ten eerste had de zoektocht naar buitenlandse voorbeelden (zie hoofdstuk 4) al 
geleid naar een aantal buitenlandse organisaties die reviews laten maken en online 
publiceren. Dit betreft de organisaties 

- EPPI (Evidence for Policy and Practice Information and Coordinating Centre, 
Verenigd Koninkrijk),  

- BERA (British Educational Research Association, Verenigd Koninkrijk),  

- The Knowledge Clearinghouse (Denemarken),  

- WWC (What Works Clearinghouse, Verenigde Staten),  

- BES (The Iterative Best Evidence Synthesis, Nieuw-Zeeland),  

- TRIPS (The Research Informed Practice Site, Verenigd Koninkrijk) en  

- GTCE (General Teaching Council for England).  

Ten tweede werden enkele onderzoekers in Vlaanderen en Nederland gecontacteerd met de 
vraag of zij Nederlandstalige reviews kenden. Dit spoor leidde naar  

- enkele reviews gemaakt in opdracht van de PROO (Programmaraad voor 
Onderwijsonderzoek, Nederland),  
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- een review in het kader van het project Expeditie Durven Delen Doen (Nederland),  

- en een uitgave van de Kohnstamm Kennisreeks (Nederland).  

Tevens verzamelden we via deze contacten enkele reviews die gepubliceerd zijn in 
onderwijstijdschriften, onder andere in het tijdschrift Pedagogische Studiën (Nederland / 
Vlaanderen).  

Ten derde werd gezocht naar Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften waarin reviews 
gepubliceerd worden. Dit bracht ons bij twee wetenschappelijke tijdschriften die uitsluitend 
reviews publiceren:  

- Review of Educational Research en  

- Review of Research in Education.  

1.2 Vaststellingen 

De zoektocht bracht aan het licht dat de term ‘review’ geen eenduidige term is: er worden 
verschillende invullingen aan gegeven. Zo bestaan er reviews die de vorm hebben van een 
literatuurstudie, waarbij de bestaande wetenschappelijke literatuur over het betreffende 
thema wordt samengevat. Reviews kunnen ook meta-analyses betreffen. Bij een meta-
analyse worden de resultaten van verschillende onderzoeken gezamenlijk geanalyseerd, 
waardoor er nieuwe inzichten ontstaan die niet mogelijk waren op basis van elk van de 
afzonderlijke onderzoeken. Tevens zijn er reviews gevonden die een uiteenzetting geven van 
hoe bepaalde concepten door verschillende onderzoekers zijn gedefinieerd en gemeten. 
Deze reviews zijn meer bedoeld en geschikt voor collega-onderzoekers en eventueel voor 
beleidsmakers.  

Het is opvallend dat sommige reviews over hele specifieke onderwerpen gaan, waarover 
slechts enkele studies (minder dan tien) beschikbaar zijn die in de review kunnen worden 
opgenomen. Tevens zijn er reviews die gebaseerd zijn op evaluatieonderzoeken van 
bepaalde onderwijsprogramma’s, zoals bijvoorbeeld de reviews van WWC in de Verenigde 
Staten. Deze onderwijsprogramma’s zijn vaak contextgebonden, waardoor de informatie uit 
de reviews over die programma’s moeilijker te vertalen is naar de Vlaamse context.  

We ondervonden dat het niet eenvoudig is om aan reviews uit wetenschappelijke tijdschriften 
te geraken als men zelf geen deel uitmaakt van de wetenschappelijke wereld. Men moet 
geabonneerd zijn op dergelijke tijdschriften om toegang te krijgen. Meestal beschikken alleen 
universiteitsbibliotheken over dergelijke abonnementen.  

Een laatste belangrijke vaststelling op basis van de zoektocht naar bestaande reviews is, dat 
de meeste reviews er niet toegankelijk uitzien voor leerkrachten en directeurs. De reviews 
zijn lange, Engelstalige teksten die nog een vertaalslag nodig lijken te hebben om leesbaar 
te worden voor het veld. Onze redenering is dat mensen met een intermediaire functie in het 
onderwijsveld in staat zouden moeten zijn om die vertaalslag van informatie uit reviews naar 
de praktijk te maken. Daarom werd besloten om in de consultatiereeks ‘kennispraktijk’, 
waarin op basis van de bestaande reviews een aantal criteria zou worden geformuleerd voor 
het maken van reviews, te werken met intermediairen (zie hoofdstuk 1.3 consultatiereeks 
‘kennispraktijk’). 

Door de zoektocht werd inzicht verkregen in de verschillende thema’s waarover reviews zijn 
geschreven. Op basis van het gevonden aanbod aan reviews, werden drie thema’s gekozen 
voor de consultatiereeks ‘kennispraktijk’ (zie hoofdstuk 1.3 consultatiereeks ‘kennispraktijk’).  
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2 Opdracht tot het maken van reviews 

In deze paragraaf wordt de procedure beschreven die gevolgd is voor het geven van de 
opdracht tot het maken van de reviews.  

2.1 (voor)Aankondiging 

Omdat de reviews binnen een relatief kort tijdsbestek tot stand dienden te komen, werd 
besloten om in maart 2009 al een aankondiging te versturen naar onderwijsonderzoekers in 
Vlaanderen om hen op de hoogte te brengen van de komende oproep voor het maken van 
reviews. Half maart werd een aankondiging verstuurd naar de secretaris van het Vlaams 
Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO), de secretaris van de Vereniging Lerarenopleiders 
Vlaanderen (VELOV), de directeurs van de hogescholen en de rectoren van de 
universiteiten. Hen werd gevraagd deze aankondiging verder te verspreiden binnen hun 
organisatie, via e-mail of via hun website. Tevens werd de aankondiging op de website van 
de Vlor geplaatst. Naar aanleiding van de aankondiging ontvingen wij al enige reacties van 
onderzoekers met de vraag naar meer informatie.  

2.2 Bestek 

In het voorjaar organiseerde de Vlor twee reeksen van consultaties met intermediairen. Eén 
reeks consultaties had tot doel om kennisbehoeften van praktijkmensen op het spoor te 
komen (zie hoofdstuk 1.2 consultatiereeks ‘kennisbehoeften’). Op basis van deze 
behoeftedetectie werd een aantal thema’s uitgewerkt die in aanmerking komen om een 
review over te maken. Een andere reeks consultaties met praktijkmensen heeft geleid tot 
een aantal criteria waaraan een review zou moeten voldoen om bruikbaar en toegankelijk te 
zijn voor mensen uit de onderwijspraktijk (zie hoofdstuk 1.3 consultatiereeks ‘kennispraktijk’). 
De resultaten van beide consultaties vormden de leidraad voor een aantal inhoudelijke en 
vormelijke vereisten die werden verwerkt in de oproep tot het indienen van voorstellen voor 
reviewonderzoek.  

In de oproep voor het indienen van voorstellen werd een overzicht gegeven van de 
kennisbehoeften, geclusterd in zeven thema’s (zie bijlage 6 en 8). De thema’s werden ruim 
geschetst en uitgewerkt in een aantal uiteenlopende vragen. Op basis hiervan konden 
onderzoekers een thema en daarbinnen een invalshoek kiezen als onderwerp van hun 
review. De gekozen invalshoek diende zo dicht mogelijk aan te sluiten bij vragen die relevant 
zijn voor het leren en onderwijzen in de klas en op school. De zeven thema’s zijn: 

1. Het lerarenberoep: competenties en professionalisering 

2. Beleidsvoerend vermogen van scholen 

3. Brede talentontwikkeling 

4. Schools leren in verhouding tot andere leeromgevingen 

5. Participatie van leerlingen en ouders 

6. Aansluiting en samenwerking onderwijs – arbeidsmarkt 

7. Afstemming van het onderwijsaanbod, didactiek en begeleiding … op verschillende 
beginsituaties 

De criteria waaraan een review zou moeten voldoen werden geclusterd in vijf categorieën: 

1. Aantonen van de praktijkrelevantie 
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2. Afstemmen op verschillende doelgroepen 

3. Structuur 

4. Wetenschappelijke verantwoording 

5. Leescomfort 

2.3 Oproep  

Op 15 mei 2009 werd de oproep tot het indienen van voorstellen voor het maken van reviews 
gelanceerd. De oproep werd gestuurd naar het VFO en VELOV, de 
onderzoekscoördinatoren van hogescholen en universiteiten, twee private 
onderzoeksbureaus, de geïnteresseerden die ons naar aanleiding van de aankondiging 
hadden gecontacteerd, de leden van de stuurgroep en de mensen die tot dan toe al 
gecontacteerd waren in verband met het project. De oproep werd ook op de website van de 
Vlor geplaatst. De onderzoekers kregen tot 8 juni 2009 de tijd om een voorstel in te dienen. 
Zij dienden hiervoor gebruik te maken van het aangeleverde aanvraagformulier.  

2.4 Selectie 

Op 8 juni had de Vlor zeven voorstellen ontvangen voor het maken van een review. Deze 
waren alle afkomstig van universitaire onderzoekers. Er was budgettaire ruimte binnen het 
project om drie reviews te laten maken (maximaal 25.000 euro per review). Voor de selectie 
van de drie beste voorstellen werd een ad hoc expertgroep samengesteld. Deze bestond uit 
twee groepen deskundigen (zie bijlage 9 ledenlijst). De eerste groep bestond uit vier 
deskundigen van de pedagogische begeleidingsdiensten, die tevens deel uitmaakten van de 
stuurgroep van het project. Zij beoordeelden in welke mate de voorstellen tegemoet kwamen 
aan de behoefte van de gebruikers van de reviews. De tweede groep deskundigen werd 
gevormd door drie professoren emeriti en een onderzoeker, allen met een lange staat van 
dienst binnen het onderwijsonderzoek. Zij gaven een inschatting van de wetenschappelijke 
kwaliteit van de voorstellen. Het Vlor-secretariaat beoordeelde de planning en de begroting 
van de voorstellen voor reviewonderzoek. 

De criteria waarop de voorstellen voor reviewonderzoek werden beoordeeld, waren: 

1. Formele ontvankelijkheidscriteria 

Beoordeling door de Vlor-medewerkers 

2. Aansluiting bij behoeften van de gebruikers 

Beoordeling door de experts van de pedagogische begeleidingsdiensten 

3. Wetenschappelijke kwaliteit 

Beoordeling door de wetenschappelijke experts 

4. Planning en begroting 

Beoordeling door de Vlor-medewerkers 

De leden van de expertgroep kregen de reviews toegestuurd en gaven hun beoordeling met 
behulp van een beoordelingsformulier. Naast inhoudelijk commentaar gaf elke expert iedere 
aanvraag een cijfer. In totaal kreeg iedere aanvraag een score op 50 punten. Voor het eerste 
criterium werden geen punten gegeven. De maximum score voor het tweede en voor het 
derde criterium bedroeg 20 punten en voor het vierde criterium kon men maximaal 10 punten 
behalen (zie bijlage 9 voor overzicht beoordelingsformulieren). 
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De expertgroep kwam samen op 16 juni 2009. De beoordelingen van de voorstellen voor 
reviewonderzoek werden besproken en de punten opgeteld. De voorstellen werden 
gerangschikt op basis van de totale score. Op deze wijze werd een top drie vastgesteld van 
voorstellen die volgens de expertgroep in aanmerking zouden moeten komen voor het 
uitvoeren van de opdracht. Het Vlor-secretariaat stelde vervolgens een consensusrapport op. 
Hierin werden de scores vermeld en werd een samenvatting gegeven van de opmerkingen 
per criterium en van de conclusies van de expertgroep.  

De top drie van de expertgroep werd voorgelegd aan de stuurgroep van het project tijdens 
de vergadering op 23 juni 2009. De stuurgroep stemde in met het voorstel van de 
expertgroep. Ook was de stuurgroep het eens met het voorstel van de expertgroep om de 
onderzoekers die de review maken te verplichten in de loop van het schrijfproces een 
bijeenkomst te organiseren met onderwijspractici, waarin een conceptversie van de review 
wordt voorgelegd. 

2.5 Drie reviews geselecteerd 

Na de beslissing van de stuurgroep werden de indieners van de zeven aanvragen voor het 
maken van een review op de hoogte gesteld. Alle indieners ontvingen een samenvatting van 
de opmerkingen en conclusies van de expertgroep, zoals deze waren geformuleerd in het 
consensusrapport.  

De volgende drie aanvragen werden gehonoreerd: 

1. Homogene of heterogene klassamenstelling? 
Opdrachthouders: Prof. dr. Bieke De Fraine en Prof. dr. Jan Van Damme 
(K.U.Leuven) 

2. Professioneel leren van leraren en effecten op leerlingen. 
Opdrachthouders: Prof. dr. Jan Van Damme en Prof. dr. Wim Van Den Noortgate 
(K.U.Leuven) 

3. Een literatuurstudie naar de conceptualiseringen van schoolleiderschap en de 
determinanten van bovenschools leiderschap. 
Opdrachthouder: Prof. dr. Geert Kelchtermans (K.U.Leuven) 

 

De onderzoekers kregen de tijd van 1 juli tot 12 oktober 2009 om de reviews te schrijven. 
Eind juni werden drie contracten ondertekend, waarin de afspraken in het kader van de 
reviews werden vastgelegd tussen de onderzoekers en de Vlor.  

3 Activiteiten naar aanleiding van de reviews 

Op 12 oktober werden de drie reviews opgeleverd. De onderzoekers leverden zowel een 
digitale (pdf) versie als enkele ingebonden exemplaren aan. Naar aanleiding van de reviews 
vonden enkele activiteiten plaats. 

3.1 Vergadering van de stuurgroep 

Op 20 oktober vond een vergadering van de stuurgroep van het project plaats. Aan het begin 
van deze vergadering waren de auteurs van de reviews aanwezig om een presentatie te 
verzorgen. De leden van de stuurgroep kregen de gelegenheid om vragen te stellen over de 
reviews. Vervolgens vond een algemene discussie plaats over de waarde van het maken 
van reviews (zie paragraaf 4.2).  
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3.2 Consultatie 

Naar aanleiding van de opgeleverde reviews vond op 27 oktober een consultatie plaats. De 
opzet en de resultaten van deze consultatie worden beschreven in hoofdstuk 1.4.  

3.3 Disseminatie van de reviews 

De Vlor wenst de resultaten van het review-onderzoek beschikbaar te stellen voor alle 
geïnteresseerde onderwijsactoren: zowel voor leraren en directies als voor pedagogische 
begeleiders, nascholers, lerarenopleiders en beleidsmakers bieden de reviews interessant 
reflectiemateriaal. De reviews worden in boekvorm uitgegeven en kunnen vanaf voorjaar 
2010 besteld worden. 

4 Evaluatie 

In deze paragraaf wordt het proces van de totstandkoming van de reviews en het resultaat 
daarvan geëvalueerd. Er wordt een overzicht gegeven van opmerkingen en bedenkingen 
van de betrokken actoren.  

4.1 Proces 

Vanaf de start van het project was duidelijk dat het laten maken van enkele thematische 
reviews binnen de korte looptijd van het project (11 maanden) een moeilijke opgave zou zijn. 
Zowel de Vlor-medewerkers als de onderzoekers moesten werken binnen krappe deadlines. 
Dit heeft een aantal nadelige gevolgen gehad, die hieronder worden weergegeven. Tevens 
wordt een aantal andere procesmatige opmerkingen opgelijst. 

4.1.1 Haalbaarheid van de deadlines 

Om de kans op aanvragen voor het maken van reviews te vergroten, werd besloten dat een 
vroegtijdige aankondiging van de oproep noodzakelijk was. Half maart was de 
onderzoekswereld op de hoogte dat er een oproep tot het maken van reviews zat aan te 
komen. Toen de oproep half mei verspreid werd, hadden onderzoekers slechts drie weken 
om hun voorstel in te dienen. Bovendien moesten zij in staat zijn om begin juli al te starten 
met het maken van de review en deze binnen enkele maanden op te leveren. Dit bleek voor 
een groot aantal onderzoekers niet haalbaar. De projectmedewerkers van de Vlor ontvingen 
een aantal reacties van onderzoekers, waaruit duidelijk werd dat zij wel interesse hadden om 
een review te maken maar niet in staat waren om deze op zo een korte termijn te 
produceren.  

4.1.2 Onderzoekers van hogescholen 

Een van de bevindingen is dat er geen voorstellen zijn gekomen van onderzoekers aan de 
hogescholen. De projectmedewerkers hadden in het kader van de interviews contact met 
enkele coördinatoren en onderzoekers van hogescholen. Daaruit bleek dat het binnen de 
onderzoeksstructuur van hogescholen moeilijk haalbaar is om in een kort tijdsbestek te 
reageren op een dergelijke oproep.  
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4.1.3 Thema’s 

Van de kant van onderzoekers ontvingen wij ook enkele reacties op de lijst met thema’s 
waarbinnen de aanvragen konden worden ingediend. Volgens deze onderzoekers 
beantwoordden de thema’s onvoldoende aan wat men mag verwachten van praktijkgericht 
onderzoek. De thema’s hebben meer betrekking op het mesoniveau (het niveau van de 
school) dan op het microniveau (het niveau van de klas, de leraar). Tevens betreurden ze 
het dat er geen aandacht is voor vakdidactische thema’s.  

4.1.4 Opmerkingen expertgroep 

In de expertgroep die de voorstellen voor de reviews beoordeelde, was men het erover eens 
dat het laten maken van reviews een meerwaarde heeft. Toch was er ook enige scepsis 
merkbaar: het is de vraag hoe de reviews gebruikt kunnen worden in de praktijk. Gegeven 
het korte tijdsbestek waarin de aanvragen konden worden ingediend, was de expertgroep 
niet ontevreden met het resultaat van zeven aanvragen. Een aantal zwaktes die tijdens de 
beoordeling van de voorstellen zijn aangekaart, waren wellicht te wijten aan de krappe tijd. 
De leden van de expertgroep merkten ook op dat het feit dat een review voor een 
academische onderzoeker niet veel opbrengt in termen van wetenschappelijke prestaties, 
remmend kan werken op de interesse voor het schrijven van reviews.   

Volgens de expertgroep was er een zekere waakzaamheid nodig met betrekking tot de 
praktijkgerichtheid van de reviews. Daarom werd het voorstel gedaan om de onderzoekers te 
verplichten in de loop van het schrijfproces een bijeenkomst te organiseren met 
onderwijspractici, waarin een conceptversie van de review zou worden voorgelegd. Dit 
voorstel werd goedgekeurd door de leden van de stuurgroep en werd opgenomen in het 
contract met de onderzoekers.  

4.1.5 Gemeenschappelijke beoordeling wetenschappelijke experts – 
praktijkdeskundigen  

De gemeenschappelijke beoordeling door de expertgroep bestaande uit wetenschappelijke 
experts en praktijkexperts werd positief bevonden. Beide groepen hadden een eigen aandeel 
in de beoordeling, men vulde elkaar goed aan en de dialoog tijdens de vergadering verliep 
vlot.  

4.1.6 Opmerkingen onderzoekers 

De onderzoekers die de drie reviews hebben geschreven, gaven vooraf al aan dat zij deze 
moesten schrijven binnen een zeer beperkte tijd. Zij achtten het schrijven van een review 
binnen drieëneenhalve maand alleen mogelijk, omdat zij het materiaal daarvoor voor een 
deel al klaar hadden liggen. Eén van de onderzoekers koos er bewust voor om een 
bestaande review uit Nieuw-Zeeland te vertalen voor Vlaanderen en aan te vullen met 
enkele andere studies.   

De onderzoekers waren voor aanvang van de opdracht van mening dat door de slechte 
omstandigheden waarin zij de review zouden moeten produceren, het resultaat aan kwaliteit 
zou moeten inboeten. Zij gaven aan dat het risico bestaat dat de reviews hierdoor niet het 
gewenste effect zullen bereiken in de onderwijspraktijk. Wanneer praktijkmensen ontevreden 
zouden zijn over het resultaat, is men in de toekomst mogelijk niet meer geïnteresseerd in 
het laten maken van reviews. 
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4.2 Resultaat 

Tijdens de vergadering van de stuurgroep op 20 oktober 2009, werden de drie reviews 
gepresenteerd door de onderzoekers. Er vond een discussie plaats over het resultaat van 
het reviewluik van het project en er werd gesproken over de verspreiding van de reviews.  

4.2.1 Leesbaarheid 

Een belangrijke vraag die aan bod kwam tijdens de discussie had betrekking op de 
leesbaarheid van de reviews: hoeveel concessies mag men doen op het vlak van 
leesbaarheid? Wat is begrijpelijke taal voor onderwijspractici? Hoe ver moet de ‘vertaalslag’ 
gaan? Men is het erover eens dat de onderzoeker rekening dient te houden met 
verschillende taalregisters, maar dit mag niet leiden tot een ‘verkleutering’ van de taal. Het is 
belangrijk dat de begrippen die de wetenschap gebruikt goed worden toegelicht, zodat 
mensen er vertrouwd mee kunnen worden.  

4.2.2 Disseminatie 

De leden van de stuurgroep stelden dat de herkenbaarheid van de onderzoeksresultaten een 
belangrijk punt is voor praktijkmensen. Er is behoefte aan goede wetenschapscommunicatie. 
De leden van de stuurgroep vonden het dan ook van groot belang dat de reviews in het veld 
terechtkomen. De reviews zouden op korte termijn en op consistente wijze verspreid moeten 
worden. Ze zouden in eerste instantie terecht moeten komen bij de nascholing, de 
pedagogische begeleidingsdiensten en de lerarenopleidingen. Deze instanties zouden de 
reviews verder kunnen verspreiden in het veld. Tevens kunnen deze intermediaire 
organisaties zorgen voor de vertaalslag die nog nodig is om de reviews toegankelijk en 
bruikbaar te maken voor leraren en directeurs. De leden van de stuurgroep merkten ook op 
dat de reviews bij de verspreiding voldoende gekaderd zouden moeten worden, zodat 
duidelijk is binnen welke context ze tot stand zijn gekomen. 

4.2.3 De review als methode binnen een praktijkgericht onderzoeksprogramma 

Tot slot werd gesproken over de vraag of de review een methode zou kunnen zijn binnen 
een mogelijk toekomstig onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderzoek. De leden 
van de stuurgroep gaven aan dat een deel van de middelen van dat onderzoeksprogramma 
zou kunnen gaan naar het laten maken van reviews. De vraag is echter hoe groot dit 
gedeelte zou moeten zijn.  

4.2.4 Consultatie ‘reviews’ 

Het resultaat van de reviews en het nut van de review als instrument werden uitvoerig 
besproken tijdens de laatste consultatie van het project. Hiervoor wordt u verwezen naar 
hoofdstuk 1.4. 
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Hoofdstuk 3: Interviews sleutelfiguren 

Het afnemen van interviews vormde een van de hoofdactiviteiten van het project. Tijdens de 
interviews werd gepeild naar de opvattingen van de betrokkenen omtrent het opzetten van 
een onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderwijsonderzoek. De verschillende 
interviewleidraden werden met voortschrijdend inzicht aangepast en opgebouwd, maar 
grosso modo werden de gesprekken opgehangen aan een vijftal grote kapstokken: (1) 
opvattingen over praktijkgericht onderzoek, (2) detectie van kennisbehoeften en agendering 
praktijkgericht onderwijsonderzoek, (3) uitvoering van onderzoek, (4) disseminatie en 
valorisatie van onderzoeksresultaten en (5) structuurcomponenten bij de organisatie van 
praktijkgericht onderwijsonderzoek.  

De geselecteerde sleutelfiguren kunnen we omschrijven als deskundigen op het terrein van 
praktijkgericht onderwijsonderzoek. Met hun inhoudelijke en praktijkgerichte expertise 
hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het project.  

Daarnaast zijn deze personen ook de belanghebbenden bij de organisatie van een 
toekomstig onderzoeksprogramma. Zij werden tijdens de gesprekken dan ook aangesproken 
als meedenkers in een proces van innovatie. Met het oog op het beschrijven van een aantal 
procesmatige aspecten van een toekomstig onderzoeksprogramma, hebben de 
sleutelfiguren ook op dat vlak een waardevolle bijdrage geleverd. 

1 Werkwijze 

Van bij de aanvang werd een lijst van sleutelfiguren opgemaakt en regelmatig aangepast. 
Om te komen tot een evenwichtige selectie van sleutelfiguren werd gebruik gemaakt van een 
schematisch overzicht van stakeholders die relevant zijn voor een toekomstig  
onderzoeksprogramma.  

In de loop van het project was het van belang om de inzichten geregeld te onderwerpen aan 
een kwalitatieve toets. Daarom werd beslist om de interviews beter en verder te spreiden in 
de looptijd van het project. 

Grosso modo werd de interviewreeks als volgt opgevat.  

Eerst werd een aantal bevoorrechte getuigen geïnterviewd om de contouren van het project 
verder af te tasten. Het ging telkens om een verkennend, open gesprek waarbij de 
verschillende projectdoelstellingen en het bijhorend projectplan werden afgetoetst.  

In een tweede golf van interviews spraken we met projectleiders van exemplarische 
voorbeelden van praktijkgericht onderwijsonderzoek in Vlaanderen. Een grondige bevraging 
van de kenmerken van de projecten stond centraal. Daarnaast werd een aantal 
projectoverstijgende elementen van praktijkgericht onderwijsonderzoek aangekaart. 

Een volgende groep van gesprekspartners werd gevormd door sleutelfiguren uit de 
hogescholen. De focus van het gesprek lag op het onderzoeksbeleid binnen de hogeschool. 
Voorts werd een aantal meer algemene aspecten voor het stimuleren van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek verder bevraagd.  

Een vierde cluster binnen het geheel van stakeholders werd gevormd door de 
expertisenetwerken. Er werd gesproken over de rol van onderzoek binnen verschillende 
expertisenetwerken.  
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Een vijfde focus werd gelegd op de pedagogische begeleidingsdiensten. Er werd ingezoomd 
op de pedagogische begeleidingsdienst als intermediaire speler in het onderwijsveld. 

In een zesde en laatste interviewgolf werden professoren geïnterviewd die als richtinggevend 
kunnen worden beschouwd binnen het Vlaams onderwijsonderzoek.  

De lijst met personen die betrokken waren in de interviews is opgenomen in bijlage 11. 

2 Uitvoering 

De gevoerde gesprekken kunnen we typeren als open, semi-gestructureerde interviews 
waarbij voor ieder interview een unieke interviewleidraad werd opgemaakt. De eerste 
verkennende interviews verliepen minder gestructureerd. Aan de respondenten werd 
maximale flexibiliteit geboden om informatie aan te reiken. Er vond één groepsinterview 
plaats, waarbij de interactie tussen de verschillende ondervraagden gestructureerd werd 
gemodereerd.  

In totaal werden 24 interviews afgenomen. Bij deze gesprekken waren 36 sleutelfiguren 
betrokken. De helft van de interviews werd afgenomen door de twee projectmedewerkers 
samen. De andere helft van de interviews werd thematisch verdeeld. Doorgaans duurden de 
gesprekken 90 tot 120 minuten.  

Alle interviews werden opgenomen en nadien uitgeschreven. Vervolgens werden alle 
gegevens ondergebracht in thematische clusters. De resultaten van deze analyse staan 
beschreven in hoofdstuk 5 van dit rapport. 
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Hoofdstuk 4: Buitenlandse voorbeelden 

In het kader van het project werd gezocht naar buitenlandse voorbeelden van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek. De meerwaarde hiervan is dat de ontwikkeling van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek in Vlaanderen kan worden gerelateerd aan internationale 
ontwikkelingen. Dat verruimt de blik. Wij zijn ons ervan bewust dat buitenlandse voorbeelden 
niet zonder meer gekopieerd kunnen worden naar de Vlaamse context. De buitenlandse 
voorbeelden geven inspiratie en bieden inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden voor 
het verder ontwikkelen van praktijkgericht onderwijsonderzoek in Vlaanderen. 

 

Tijdens het project zijn veel buitenlandse voorbeelden verzameld. Hierdoor werden inzichten 
verkregen over ontwikkelingen in verschillende westerse landen, waaronder het Verenigd 
Koninkrijk, Nederland, Denemarken, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. De 
belangrijkste algemene conclusie is dat in al deze landen een discussie plaatsvindt rond 
dezelfde vraag, namelijk: hoe kan de interactie tussen onderwijspraktijk, onderwijsonderzoek 
(en onderwijsbeleid) in functie van wetenschappelijke kennisdeling en kennisontwikkeling 
worden vergroot en/of versterkt? De idee is dat wanneer wetenschappelijke kennis over 
leren en onderwijzen beter benut wordt in en door de praktijk, de kwaliteit van het onderwijs 
verbetert en de leerlingen een betere opleiding genieten. De oproep van de Vlaamse 
Onderwijsraad (Advies ten gronde over onderwijsonderzoek, 2007) om praktijkgericht 
onderwijsonderzoek in Vlaanderen te stimuleren, sluit dus aan bij de internationale 
ontwikkeling om de interactie tussen onderwijs en onderzoek te versterken.  

 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 wordt verslag gedaan van de 
zoekmethode die is gehanteerd om buitenlandse voorbeelden van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek te vinden. Vervolgens wordt in paragraaf 2 een schematisch overzicht 
gegeven van de gevonden buitenlandse voorbeelden. In de daaropvolgende drie paragrafen 
worden de voorbeelden beschreven (paragraaf 3, 4 en 5). In paragraaf 6 volgen de 
belangrijkste conclusies van de zoektocht naar buitenlandse voorbeelden. We ronden het 
hoofdstuk af met een aantal ‘boxen’, die meer uitgebreid ingaan op drie exemplarische 
projecten.  

1 Methode 

In de beginfase van het project werd meteen gestart met de zoektocht naar voorbeelden van 
praktijkgericht onderzoek in het buitenland. Op basis van de kennis en het netwerk van een 
van de projectmedewerkers werd vrij snel een overzicht verkregen van de ontwikkelingen in 
Nederland. Daarna werd verder gezocht op het internet met behulp van verschillende 
combinaties van zoektermen in het Nederlands en in het Engels. Na het invoeren van iedere 
combinatie van zoektermen werden de eerste vijf pagina’s met zoekresultaten globaal 
gescreend op hun bruikbaarheid. Tevens werden door het volgen van links naar andere 
websites nieuwe sporen gevonden naar voorbeelden van praktijkgericht onderzoek. Op deze 
wijze ontstond een lange lijst met buitenlandse voorbeelden, die in de loop van het project 
verder werden bestudeerd en geselecteerd. Ook werd gezocht naar manieren om de 
gevonden voorbeelden te ordenen.  
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Er werd een aantal voorbeelden geselecteerd die we vanuit het project met extra interesse 
bekeken en die we nader wilden bestuderen. We hebben enkele organisaties gevraagd om 
meer informatie. In de planning van het project werd ook tijd voorzien voor het bezoeken van 
enkele buitenlandse voorbeelden. Het concreet bezoeken van een casus zou een 
meerwaarde kunnen betekenen voor het project, omdat een reëler beeld kon worden 
verkregen van de casus. Uiteindelijk werd, mede door het volle programma van het project, 
besloten tot het bezoeken van één casus. Dit betreft de casus van het ‘National Teacher 
Research Panel’ in Engeland.  

2 Overzicht buitenlandse voorbeelden 

De gevonden buitenlandse voorbeelden zijn zeer divers. Om de voorbeelden enigszins te 
ordenen, is ervoor gekozen ze in te delen in de fase van de onderzoekscyclus waarin ze 
plaatsvinden of waarbij ze het meest aansluiten. Er worden drie globale fasen van de 
onderzoekscyclus onderscheiden: de fase van de agendazetting van onderzoek, de fase van 
uitvoering van onderzoek en de fase van disseminatie en valorisatie van onderzoek. Binnen 
elk van deze fasen worden enkele thema’s onderscheiden. Per thema worden de 
belangrijkste voorbeelden genoemd. De ordening wordt weergegeven in tabel 1.   

 

Tabel 1: overzicht buitenlandse voorbeelden 

Onderzoeksfase 1: agendazetting  
Thema’s: Voorbeelden: 
Consulteren van practici, betrekken 
afvaardiging van practici bij de opzet 
van onderzoek 

NTRP: National Teacher Research Panel (UK) 
 
PROO: Programmaraad voor Onderwijsonderzoek 
(NL) 
 

Indienen onderzoeksvragen door 
practici 
 

Het Kortlopend Onderwijsonderzoek (NL) 

Onderzoeksfase 2: uitvoering van onderzoek 
Thema’s: Voorbeelden: 
Samenwerking practici – 
onderzoekers 
 

Expeditie Durven Delen Doen (NL) 
 

Professionalisering practici: 
- Praktijkonderzoek door 

leraren zelf 
 
 

- Nieuwe opleidingen 
 
 
 

- Professionele 
leergemeenschappen / 
kennisgemeenschappen 

 

 
Academische Scholen (NL)  
 
Proefproject ‘Onderzoekende Leraar’ (NL) 
 
Academische lerarenopleiding (NL) 
 
Masters in Educatie (NL) 
 
Project van het lectoraat ‘Schoolontwikkeling en 
Schoolmanagement’ van Fontys Hogescholen (NL) 
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Rol van pedagogische 
begeleidingsdiensten 
 

Research & Development functie van de Landelijke 
Pedagogische Centra (NL) 
 

Onderzoeksfase 3: disseminatie en valorisatie 
Thema’s: Voorbeelden: 
Onderzoeksresultaten verspreiden: 

- Onderzoeksresultaten 
toegankelijk maken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reviews 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUREE: Centre for the Use of Research & Evidence 
in Education (UK): vb. Research for Teachers / 
Research of the Month 
 
NERF: National Educational Research Forum (UK): 
vb. Evidence Bulletins for Teachers 
 
TLRP: Teaching and Learning Research Programme 
(UK): vb. conferenties, research tasters, research 
briefings, TLRP commentaries  
 
TRIPS: The Research Informed Practice Site (UK): 
vb. Research Digests 
 
EPPI: Evidence for Policy and Practice Information 
and Coordinating Centre (UK) 
 
BERA: British Educational Research Association 
(UK): vb. Professional User Reviews 
 
WWC: The What Works Clearinghouse (USA) 
 
BES: The Iterative Best Evidence Synthesis (NZ) 
 
The Knowledge Clearinghouse (DK) 
 

Online leren en online netwerken Leraar 24 (NL): www.leraar24.nl 
 
Kennisnet (NL): www.kennisnet.nl, o.a. afdeling 
onderzoek 
 
Teacher TV (UK): www.teachers.tv/research 
 
Teachernet (UK): www.teachernet.gov.uk/research 
 
General Teaching Council for England (UK): 
www.gtce.org.uk 
 
CARN: Collaborative Action Research Network (UK)  
www.did.stu.mmu.ac.uk/carnnew 
 
TERN: Teacher Education Research Network (UK) 
 http://www.tlrp.org/tern/ 

http://www.leraar24.nl/�
http://www.kennisnet.nl/�
http://www.teachers.tv/research�
http://www.teachernet.gov.uk/research�
http://www.gtce.org.uk/�
http://www.did.stu.mmu.ac.uk/carnnew�
http://www.tlrp.org/tern/�
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Legenda bij tabel 1: 
DK = Denemarken 
NL = Nederland 
NZ = New Zealand, Nieuw-Zeeland 
UK = United Kingdom, het Verenigd Koninkrijk 
USA = United States of America, de Verenigde Staten  
 

In de volgende drie paragrafen wordt per onderzoeksfase uitleg gegeven bij de buitenlandse 
voorbeelden. Drie voorbeelden worden uitvoerig beschreven. Deze zijn te vinden in de boxen 
1 t/m 3 aan het einde van het hoofdstuk.  

3 Agendazetting 

Een aantal buitenlandse voorbeelden kan geplaatst worden aan het begin van de 
onderzoekscyclus, namelijk bij het bepalen van de onderzoeksagenda.  

3.1 Consulteren van practici bij de opzet van onderzoek 

In 1999 werd in het Verenigd Koninkrijk het ‘National Teacher Research Panel’ opgericht. Dit 
is een nationaal panel van leraren dat op verschillende manieren probeert de interactie 
tussen onderzoekers, practici en beleidsmakers te vergroten en praktijkdeskundigheid 
binnen te brengen in onderzoek en beleid. Het voorbeeld van het ‘National Teacher 
Research Panel’ wordt verder uitgewerkt in ‘box 1’, op het einde van dit hoofdstuk.  

 

Een ander voorbeeld waarbij practici betrokken worden bij de agendazetting is het 
Nederlandse onderzoeksprogramma van de Programmaraad voor Onderwijsonderzoek 
(PROO). De PROO is opgericht in 1996 en ressorteert onder het Gebiedsbestuur 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De PROO heeft als taak het opstellen van een 
onderzoeksprogramma op het terrein van onderwijsonderzoek. Elke vier jaar wordt een 
nieuw/vernieuwd onderzoeksprogramma gemaakt. Momenteel wordt het 
onderzoeksprogramma 2008-2011 uitgevoerd. Bij de totstandkoming van dit programma 
heeft een expertmeeting plaatsgevonden met zestig deskundigen uit de onderzoekswereld, 
het beleid en de praktijk. Er zijn onder andere deskundigen en intermediairen uit de praktijk 
uitgenodigd “(...) om een goede mix van vraag- en aanbodgestuurde thema’s te kunnen 
realiseren” (PROO, 2007, p.7). 

3.2 Indienen van onderzoeksvragen door practici 

Naast het betrekken van practici bij het bepalen van de onderzoeksagenda, is er een 
Nederlands voorbeeld gevonden waarbij scholen zelf onderzoeksvragen kunnen indienen. 
Het programma voor ‘Kortlopend Onderwijsonderzoek’ bestaat sinds 1997 en biedt scholen 
in het basisonderwijs, secundair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) ieder jaar 
de gelegenheid om onderzoeksaanvragen in te dienen binnen drie vastgestelde 
programmalijnen (www.kortlopendonderzoek.nl). De gehonoreerde onderzoeken worden 
uitgevoerd door vooraf geselecteerde onderzoeksallianties en hebben een looptijd van een 
jaar. In de verschillende fasen van het onderzoek vindt overleg plaats tussen onderzoekers 
en de school die de onderzoeksvraag gesteld heeft. De coördinatie van dit project en de 

http://www.kortlopendonderzoek.nl/�
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disseminatie van de resultaten gebeurt door het samenwerkingsverband van de drie 
landelijke pedagogische centra (LPC). De belangrijkste knelpunten in dit project zijn 
onvoldoende bekendheid van het programma bij de onderwijspraktijk en te weinig geld om 
alle aanvragen te kunnen honoreren. 

4 Uitvoering van onderzoek 

Een groot aantal voorbeelden speelt zich voornamelijk af in de fase van de concrete 
uitvoering van onderzoek. De voorbeelden die hier onder de aandacht worden gebracht, 
vallen op doordat er nieuwe vormen van interactie tussen onderzoekers en practici worden 
uitgeprobeerd. Men kan spreken van veranderende verhoudingen tussen onderzoeker en 
practicus: de uitvoering van onderzoek is geen eenrichtingsverkeer meer, waarbij de 
onderzoeker het onderzoek uitvoert op een of meerdere scholen. Er is werkelijk sprake van 
‘interactie’: beide groepen actoren hebben hun eigen, gelijkwaardige aandeel in het 
onderzoeksproject. Dit brengt ook een verandering van hun rol met zich mee. De 
onderzoeker heeft soms ook een begeleidende of adviserende rol en de practicus ontwikkelt 
zich meer als onderzoeker van zijn/haar eigen onderwijspraktijk.  

4.1 Nieuwe samenwerkingsvormen  

Een mooi voorbeeld waarin een nieuwe vorm van samenwerking tussen onderzoekers en 
practici wordt uitgeprobeerd, is het Nederlandse project ‘Expeditie Durven Delen Doen’ 
(www.durvendelendoen.nl). In het project voeren scholen voor secundair onderwijs 
innovaties door op hun school, die ondersteund en gewaarborgd worden door praktijkgericht 
onderzoek. De opzet van ‘Expeditie Durven Delen Doen’ wordt uitgebreid toegelicht in ‘box 
2’, op het einde van dit hoofdstuk.  

4.2 Onderzoek als middel voor de professionalisering van practici 

Een andere tendens die we hebben waargenomen is de aandacht voor de 
professionalisering van practici in het onderwijs. De idee is dat practici in staat moeten zijn 
om op een systematische manier hun eigen klas- en schoolpraktijk te bekijken en te 
verbeteren. Hierin spelen reflectie op het eigen handelen, het ontwikkelen van een 
onderzoeksmatige houding en het verkrijgen van onderzoeksvaardigheden een belangrijke 
rol.  

In het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen 10 tot 15 jaar een beweging op gang gekomen 
waarbij de interesse van scholen en leraren om zelf onderzoek te doen is toegenomen. 
Wanneer leraren binnen hun eigen school of klas onderzoek doen, wordt dit ‘action research’ 
of ‘practitioner research’ genoemd. Het doen van onderzoek wordt gezien als een goed 
middel voor de ontwikkeling en professionalisering van de leraar en de verdere verbetering 
van het onderwijs binnen de school. Om leraren te stimuleren wordt via verschillende 
websites informatie aangeboden over hoe onderzoek kan worden opgezet in de eigen 
school. Tevens kan men zich laten inspireren door allerhande voorbeelden van het doen van 
onderzoek op school en het creëren van een onderzoeksmatige cultuur op school. Via deze 
websites kan men zich ook aansluiten bij online netwerken waar men informatie kan 
uitwisselen. Zie de websites: www.teachernet.gov.uk/research, www.teacherresearch.net, de 
website van de NTRP (National Teacher Research Panel) en de website van GTCE (General 
Teaching Council for England). 

 

http://www.durvendelendoen.nl/�
http://www.teachernet.gov.uk/research�
http://www.teacherresearch.net/�
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Ook in Nederland is recent meer aandacht voor het doen van onderzoek door leraren zelf. In 
de projecten ‘Academische Scholen’ en ‘Onderzoekende Leraar’ krijgen leraren de kans om 
zelf onderzoek te doen in hun eigen school. Ze worden daarbij begeleid door een ervaren 
onderzoeker. De traditionele rolverdeling van de onderzoeker en de leraar verandert in een 
nieuwe rolverdeling: de leraar wordt onderzoeker en de onderzoeker wordt begeleider. Beide 
projecten worden verder toegelicht in ‘box 3’, op het einde van dit hoofdstuk. 

 

De aandacht voor de professionalisering van de leerkracht ziet men ook terug in het ontstaan 
van nieuwe opleidingen voor beginnende en gevorderde leerkrachten. Daarvan zijn zowel in 
Nederland als het Verenigd Koninkrijk voorbeelden gevonden. In Nederland is in het 
academiejaar 2008-2009 een academische lerarenopleiding voor het basisonderwijs van 
start gegaan aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Dit is een vierjarige 
opleiding waarmee de student zowel een bachelordiploma leraar basisonderwijs aan de 
hogeschool als een bachelordiploma onderwijskunde aan de universiteit behaalt. Met deze 
nieuwe opleiding beoogt men de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en het 
lerarenberoep aantrekkelijker te maken.  

Ook in Vlaanderen is in het academiejaar 2009-2010 een academische opleiding voor leraar 
kleuter- of lager onderwijs van start gegaan. Deze opleiding wordt verzorgd door de 
K.U.Leuven in samenwerking met een aantal hogescholen binnen de Associatie K.U.Leuven. 
Studenten combineren een academische bacheloropleiding in de pedagogische 
wetenschappen of onderwijskunde met een professionele bacheloropleiding kleuter- of lager 
onderwijs. Er wordt gewezen op de meerwaarde van deze opleiding voor de student en voor 
het onderwijsveld: “Academische bachelors hebben geleerd om wetenschappelijke 
publicaties te begrijpen. Zij kunnen op de hoogte blijven van wetenschappelijke kennis en 
kunnen deze vertalen naar de onderwijspraktijk” 
(http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/FOL_LERAAR-KLEUTER-OF-LO.pdf). Zo 
kunnen deze studenten later een brug vormen tussen onderwijspraktijk en 
onderwijsonderzoek.  

Een ander initiatief om te investeren in de professionalisering van leerkrachten is het 
Nederlands Instituut voor Masters in Educatie (NiME), dat sinds februari 2009 vier 
masteropleidingen aanbiedt waarin veel aandacht is voor het leren doen van onderzoek in de 
eigen klas en school (www.mastersineducatie.nl).  

 

De aandacht voor de professionalisering van leerkrachten en scholen komt ook naar voren in 
de ontwikkeling van de school als ‘professionele leergemeenschap’. Binnen het lectoraat 
‘Schoolontwikkeling en Schoolmanagement’ van de Nederlandse Fontys-Hogescholen werd 
de afgelopen jaren een project uitgevoerd over de school als professionele 
leergemeenschap. Een aantal basisscholen werd ondersteund in hun ontwikkeling als 
professionele leergemeenschap. Tegelijkertijd werd kennis verzameld over die ontwikkeling 
op de scholen. Het project resulteerde onder andere in het boek ‘Scholen duurzaam 
ontwikkelen: bouwen aan professionele leergemeenschappen’ onder redactie van Eric 
Verbiest (Verbiest, ea, 2008).  

Volgens Verbiest e.a. is de kern van een professionele leergemeenschap “(…) een groep 
van professionals die individueel en vooral collectief op een kritisch-reflectieve wijze de eigen 
praktijk onderzoekt, met het doel die praktijk te verbeteren” (Verbiest, ea, 2008, p.43). Tot 
een professionele leergemeenschap zouden in ieder geval de schoolleiding, de leerkrachten 
en de onderwijsondersteuners moeten behoren. Belangrijke kenmerken van een 
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professionele leergemeenschap zijn dus het creëren van een structuur en een cultuur op 
school, waarin op een systematische en kritische manier naar de praktijk in de klas en op 
school wordt gekeken, zowel individueel als in collectief verband. Dit veronderstelt een 
onderzoekende houding van het schoolteam. Het uitvoeren van vormen van onderzoek, 
zelfstandig of begeleid door iemand van buitenaf, past goed binnen de school als 
professionele leergemeenschap. 

4.3 Rol van pedagogische begeleidingsdiensten 

In de buitenlandse voorbeelden is vooral veel aandacht voor de rol van de leerkracht of 
directeur en de rol van de wetenschappelijk onderzoeker bij het vergroten van de interactie in 
functie van kennisdeling en kennisontwikkeling. In verschillende activiteiten die in het kader 
van het project werden uitgevoerd, werd ook aandacht besteed aan de rol van de 
pedagogische begeleidingsdiensten in het vergroten van de interactie tussen onderzoek en 
praktijk. Pedagogische begeleidingsdiensten hebben een intermediaire functie in het 
onderwijsveld en zouden logischerwijs een rol kunnen spelen in het vergroten van die 
interactie (zie hoofdstuk 5). Vanuit deze redenering hebben we bekeken in hoeverre de 
verzamelde buitenlandse voorbeelden informatie bevatten over de rol van (buitenlandse 
varianten van) pedagogische begeleidingsdiensten. Helaas is daarover in het buitenland 
nauwelijks informatie gevonden. Het enige voorbeeld dat is gevonden komt van de drie 
Nederlandse Landelijke Pedagogische Centra (LPC) (=pedagogische begeleidingsdiensten).  

 

De LPC hebben sinds een aantal jaar expliciet een Research en Development (R&D) functie. 
In een convenant uit 2006 is bepaald dat projecten in het kader van de Subsidiëring 
Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) een R&D-karakter krijgen. In een 
brochure geven de pedagogische centra hun visie hierop en bepalen zij hun positie in het 
veld van onderwijs- en onderzoeksactoren (Vereniging de Samenwerkende Landelijke 
Pedagogische Centra, 2008a).  

De pedagogische centra willen zich positioneren als een ‘scharnierpunt’ tussen wetenschap 
en onderwijspraktijk. Ze hebben een unieke functie binnen het onderwijsveld, omdat ze 
wetenschappelijke kennis en kennis van de onderwijspraktijk combineren. Hierdoor vervullen 
zij een ‘brugfunctie’ (Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra, 
2008a). Zij kunnen wetenschappelijk onderzoek ‘vertalen’ voor de praktijk, goede 
praktijktheorieën ontwikkelen en tevens leemtes signaleren in het fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste taken die binnen de R&D-projecten worden 
uitgevoerd zijn het toegankelijk maken van de stand van zaken in de wetenschap rond 
relevante thema’s en het ontwerpen en onderbouwen van innovatieve concepten in en 
samen met scholen (Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra, 
2008b). 

De behoefte van het onderwijsveld zelf bepaalt in hoge mate de inhoud van de 
programmering van de R&D-activiteiten. Een belangrijk kwaliteitscriterium is de 
betrokkenheid van leraren in de verschillende fasen van de projecten. De projecten vinden 
plaats binnen meerjarige R&D-programmalijnen. Er zijn 6 programmalijnen gedefinieerd: (1) 
doorlopende leerlijnen, (2) de leraar, (3) passend onderwijs en zorg, (4) onderwijs anders 
organiseren, (5) school en omgeving, (6) bestuur, management en onderwijskwaliteit 
(Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra, 2008a).  
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5 Disseminatie en valorisatie 

Op het vlak van disseminatie en valorisatie van wetenschappelijke kennis blijken in het 
buitenland veel initiatieven te bestaan. Hierin speelt de verspreiding van kennis via het 
internet een prominente rol.  

5.1 Onderzoeksresultaten verspreiden 

Er bestaan veel buitenlandse voorbeelden die expliciet gericht zijn op het toegankelijk maken 
van wetenschappelijk onderzoek voor de onderwijspraktijk. Deze initiatieven vinden we 
voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk. Daar is de afgelopen 10 tot 15 jaar een ontwikkeling 
op gang gekomen, waarbij op verschillende manieren geprobeerd wordt om onderwijs en 
onderzoek dichterbij elkaar te brengen. Er zijn onder andere aparte organisaties opgericht 
die zich bezighouden met het ‘vertalen’ van wetenschappelijke onderzoeksinformatie voor de 
onderwijspraktijk. Zo brengt de organisatie ‘CUREE: Centre for the Use of Research & 
Evidence’ de brochure ‘Research for Teachers/Research of the Month’ uit. Daarin wordt 
verslag gedaan van onderzoek rond een bepaald thema, waarbij ook case studies worden 
beschreven en praktische tips worden gegeven voor het lesgeven in de klas. CUREE is ook 
verantwoordelijk voor de website van ‘The Research Informed Practice Site’ (TRIPS). Op 
deze site zijn zogenaamde ‘research digests’ te vinden, die thematisch gegroepeerd worden. 
‘Research digests’ zijn gebruiksvriendelijke bewerkingen van recent gepubliceerde 
wetenschappelijke artikelen. 

Websites: 

http://www.curee-paccts.com/ 
http://www.standards.dfes.gov.uk/research/ 
http://www.eep.ac.uk/nerf/index.html 
http://www.tlrp.org/ 
 

Een specifiek instrument dat gebruikt wordt om bestaande wetenschappelijke kennis te 
verspreiden, is de ‘review’ (zie ook hoofdstuk 2). In verschillende landen zijn de afgelopen 
jaren instituten opgericht die zich bezighouden met het produceren van wetenschappelijke 
reviewstudies. Dit zijn overzichtsstudies, waarin wetenschappelijke inzichten uit verschillende 
studies worden samengebracht en vergeleken. Met behulp van strikte onderzoeksmethoden  
en -procedures wordt bepaald welk wetenschappelijk bewijs er tot dan toe bestaat omtrent 
bepaalde onderwijskundige thema’s. Meestal krijgen onderzoekers de opdracht om een 
review te schrijven en zorgt de coördinerende instantie voor de verspreiding van de review.  

 

In het Verenigd Koninkrijk werkt ‘The Evidence for Policy and Practice Information and Co-
ordinating Centre (EPPI-Centre)’ sinds 1993 aan het maken van reviews en het ontwikkelen 
van methoden voor reviews.  Het EPPI-Centre maakt deel uit van de onderzoekseenheid 
sociale wetenschappen van het ‘Institute of Education’ van de ‘University of London’. Op de 
website kan men op verschillende manieren zoeken naar reviews. Elke review wordt kort 
toegelicht, er is een lijst van de gebruikte studies, men kan de samenvatting en de complete 
review downloaden en vaak kan men ook reacties op de review lezen van leraren of 
onderwijsadviseurs.  
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De ‘British Educational Research Association’ (BERA) heeft de afgelopen jaren ook een 
aantal reviews laten maken. Tevens heeft BERA in samenwerking met praktijkmensen 
gebruiksvriendelijke versies van deze reviews gemaakt voor de onderwijspraktijk, de 
zogenaamde ‘professional user reviews’.  

 

In de Verenigde Staten werkt het ‘What Works Clearinghouse’ (WWC) sinds 2002 aan het 
verzamelen en toegankelijk maken van wetenschappelijk bewijs over ‘wat werkt in het 
onderwijs’ (‘what works in education’). Het WWC is een initiatief van het ‘Institute of 
Education Sciences’ van het Amerikaanse ministerie van onderwijs. Het WWC produceert 
verschillende soorten rapporten, praktische handboeken en wetenschappelijke reviews en 
maakt deze, onder andere via de website, toegankelijk voor de onderwijspraktijk. Er wordt 
voornamelijk wetenschappelijk onderzoek samengebracht en becommentarieerd dat 
betrekking heeft op de effectiviteit van een interventie (een programma, beleidsmaatregel of 
nieuwe praktijk) in de onderwijspraktijk. Meer recent is de ‘Doing What Works’ website 
gelanceerd, waarop het werk van het WWC verder wordt vertaald in concrete voorbeelden 
van mogelijke manieren waarop het bewijs kan worden toegepast in de praktijk.  

 

De Nieuw-Zeelandse variant van de reviewinstituten is ‘The Iterative Best Evidence 
Synthesis (BES)’, gecoördineerd door het Nieuw-Zeelandse ministerie van onderwijs. De 
reviewstudies zijn gratis te downloaden. Tevens kunnen scholen, lerarenopleiders en 
onderzoekers een aantal gratis exemplaren toegestuurd krijgen.   

 

In Denemarken heeft de ‘Danish School of Education’ in 2006 zijn eigen ‘Clearinghouse’ 
opgericht: ‘Danish Clearinghouse for Educational Research’. Het ‘Clearinghouse’ produceert 
voornamelijk systematische reviews, waarbij naast onderzoekers ook practici en politici 
worden betrokken. De participatie van practici in het proces van totstandkoming van de 
reviews moet er vooral toe bijdragen dat de reviews antwoorden bieden die aansluiten bij de 
bestaande onderwijspraktijk. Tevens kunnen practici de discussie meevoeren over de vraag 
of een bepaalde aanpak die succesvol is gebleken op scholen in het buitenland, ook in 
Denemarken zou kunnen werken. Naast de productie van reviews, zet het ‘Clearinghouse’ 
zich in voor de verspreiding van de onderzoeksresultaten naar de onderwijspraktijk, het 
beleid en de politiek. Het ‘Clearinghouse’ heeft ook het initiatief genomen om een 
‘international evidence base’ (een internationale database met onderzoeksbewijzen) aan te 
leggen. Deze database geeft toegang tot meer dan 150 systematische reviews over 
onderwijs, onder andere van de hiervoor genoemde organisaties EPPI en BERA (Verenigd 
Koninkrijk), WWC (Verenigde Staten) en BES (Nieuw-Zeeland). 

Websites: 

The Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre (EPPI-Centre): 
http://eppi.ioe.ac.uk/cms/ 

British Educational Research Association (BERA): http://www.bera.ac.uk/ 
What Works Clearinghouse (WWC): http://ies.ed.gov/ncee/wwc/ 
Doing What Works (DWW): http://dww.ed.gov/index.cfm 
The Iterative Best Evidence Synthesis (BES): 
http://www.educationcounts.govt.nz/publications/series/2515 
Danish Clearinghouse for Educational Research: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=9882 
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5.2 Online leren en online netwerken 

In de bestudering van de buitenlandse voorbeelden is ons opgevallen dat het internet 
veelvuldig benut wordt bij het creëren van mogelijkheden voor kennisdeling en –ontwikkeling. 
Op verschillende websites kunnen practici ideeën opdoen voor hun lessen. Een aantal sites 
besteedt expliciet aandacht aan het gebruik maken van onderzoek of het uitvoeren van 
kleinschalige vormen van onderzoek op school door de leraar zelf. Tevens is er aandacht 
voor het doen van onderzoeksactiviteiten met leerlingen. Een creatieve manier waarop 
online informatie wordt verspreid, is door middel van videofilmpjes. Op de websites 
www.leraar24.nl en www.teachers.tv/research kunnen leraren filmpjes bekijken over hoe ze 
hun lespraktijk kunnen onderzoeken en verbeteren. Er is ook een aantal online netwerken en 
fora gevonden die tot doel hebben om samenwerking in functie van kennisdeling en –
ontwikkeling te stimuleren. Voorbeelden zijn het Collaborative Action Research Network 
(CARN) en het Teacher Education Research Network (TERN) in het Verenigd Koninkrijk.  

Websites: 

Leraar 24 (NL): www.leraar24.nl 
Kennisnet (NL): www.kennisnet.nl 
Teacher TV (UK): www.teachers.tv/research 
Teachernet (UK): www.teachernet.gov.uk/research 
General Teaching Council for Engeland (UK): www.gtce.org.uk 
CARN (UK): www.did.stu.mmu.ac.uk/carnnew/ 
TERN (UK): http://www.tlrp.org/tern/ 

6 Conclusies 

In dit hoofdstuk is een groot aantal buitenlandse voorbeelden van praktijkgericht onderzoek 
aan bod gekomen. Deze voorbeelden geven inzicht in mogelijkheden om de interactie tussen 
onderzoek en praktijk te versterken in de verschillende fasen van de onderzoekscyclus. De 
interactie tussen het onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk in functie van kennisdeling 
en kennisontwikkeling wordt op verschillende manieren vormgegeven. Het is mogelijk de 
projecten te rangschikken op een glijdende schaal van ‘weinig betrokkenheid van practici’ 
naar ‘veel betrokkenheid van practici’.  

Op verschillende manieren wordt getracht het traditionele model van kennisoverdracht te 
doorbreken. Het traditionele model is het zogenaamde expert- of RDD-model (Research 
Development Diffusion) (viWTA, 2007, p.8, zie ook hoofdstuk 5). Volgens dit model wordt 
wetenschappelijke kennis die verkregen is door middel van onderzoek overgedragen naar de 
praktijk om de praktijk te verbeteren. Intermediaire organisaties, zoals pedagogische 
begeleidingsdiensten en nascholingsdiensten, zorgen voor de vertaling van de 
onderzoeksresultaten in de vorm van methoden en producten voor de praktijk. De praktijk 
gebruikt vervolgens deze methoden en producten. De kennisdeling is dus 
eenrichtingsverkeer: van onderzoeker naar practicus.   

De buitenlandse voorbeelden geven aan dat het ook mogelijk is om practici al vanaf het 
begin bij het onderzoek te betrekken. Er worden verschillende nieuwe vormen van interactie 
tussen practici en onderzoekers uitgeprobeerd. Deze sluiten aan bij het model van 
kennisgemeenschappen (viWTA, 2007, p.9, zie ook hoofdstuk 5). Praktijkmensen worden 
bijvoorbeeld betrokken bij het formuleren van onderzoeksthema’s, waarna het onderzoek 
wordt uitgevoerd en gerapporteerd door de onderzoekers. Tevens zijn er projecten waarbij 

http://www.leraar24.nl/�
http://www.teachers.tv/research�
http://www.leraar24.nl/�
http://www.kennisnet.nl/�
http://www.teachers.tv/research�
http://www.teachernet.gov.uk/research�
http://www.gtce.org.uk/�
http://www.did.stu.mmu.ac.uk/carnnew/�
http://www.tlrp.org/tern/�
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onderzoekers en praktijkmensen gedurende het hele onderzoeksproces samenwerken. 
Daarbij zijn allerlei verschillende rolverdelingen denkbaar; belangrijkste verschil is of het 
daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek (onderzoeksfasen: data verzamelen, analyseren 
en conclusies trekken) wordt uitgevoerd door onderzoekers, door een combinatie van 
onderzoekers en praktijkmensen, of door praktijkmensen zelf. 

Deze nieuwe vormen van interactie tussen praktijkmensen en onderzoekers kenmerken zich 
door een grotere mate van gelijkwaardigheid tussen de twee actoren. Er is sprake van een 
partnerschap, waarbij beide (groepen) partners hun eigen inbreng in de samenwerking 
hebben. De partners krijgen een andere rol: de leraar wordt meer onderzoeker en de 
onderzoeker heeft soms een adviserende of coachende rol. Deze nieuwe rolverdeling blijkt 
verre van gemakkelijk te zijn, omdat het een grote verandering in het denken van beide 
groepen actoren met zich meebrengt. Het is een gezamenlijke zoektocht naar hoe de 
samenwerking het beste kan gebeuren. Er wordt op gewezen dat niet elke onderzoeker of 
practicus geschikt is om op deze manier onderzoek te doen. Toch zijn de meeste 
deelnemers uiteindelijk positief over deze nieuwe ervaring. De interactie zorgt voor 
wederzijdse beïnvloeding: invloed van onderzoek op de praktijk, maar ook invloed van de 
praktijk(kennis) van praktijkmensen op de onderzoekswereld (zie ‘box 2’ en ‘box 3’).  

De ontwikkeling waarbij praktijkmensen meer betrokken worden bij verschillende fasen van 
het uitvoeren van onderzoek, sluit aan bij de ontwikkeling van de school als ‘lerende 
organisatie’. Van scholen wordt steeds meer verwacht dat zij gegevens verzamelen die  

kunnen helpen bij het bewaken en vergroten van de kwaliteit van hun onderwijs. Binnen een 
‘lerende organisatie’ kan onderzoek dienen als middel om op een meer systematische 
manier te kijken naar de dagelijkse werkelijkheid op school. Het creëren van een 
‘onderzoekscultuur’ of ‘onderzoekende cultuur’ op school zou bijdragen aan de 
professionalisering van leerkrachten en scholen. Termen die in verband hiermee ook 
veelvuldig gebruikt worden zijn ‘zelfevaluatie’ en het creëren van een ‘informatierijke 
omgeving’. We komen hier op terug in hoofdstuk 5. 

De buitenlandse voorbeelden die betrekking hebben op disseminatie en valorisatie van 
onderzoeksresultaten lijken op het eerste zicht nog goed te passen binnen het traditionele 
RDD-model. Bij deze voorbeelden gaat men er immers vanuit dat als resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek toegankelijk en bruikbaar worden gemaakt voor de praktijk, ze 
vanzelf hun weg zullen vinden naar deze praktijk. Echter, wanneer men deze voorbeelden 
beter bestudeert, blijkt de disseminatietaak op een nieuwe manier te worden ingevuld. De 
organisaties die zich hiermee bezighouden, richten zich op ‘mediation’ of ‘brokerage’. Zij 
vervullen de rol van mediator tussen onderzoek en praktijk.  

Ten eerste maken ze de vertaalslag (‘transferability’) van het wetenschappelijke onderzoek 
naar voor de praktijk begrijpelijke informatie. Daarbij worden soms ook practici betrokken. 
Ten tweede gebruiken zij verschillende communicatiemiddelen om de informatie door te 
geven naar de onderwijspraktijk (‘sharing’)1

  

. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 
moderne communicatiemiddelen, zoals aparte internetsites met gratis te downloaden 
documenten, digitale nieuwsbrieven, online discussienetwerken en videofilmpjes. In de 
meeste gevallen is deze service gratis.  

                                                
1 De termen ‘transferability’ en ‘sharing’ zijn afkomstig uit het rapport van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
‘Towards more knowledge-based policy and practice in education and training’, Commission staff working document, 28 
augustus 2007. 
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BOX 1: ‘National Teacher Research Panel (NTRP)’ 
 

1 Inleiding 

Vooraleer concreet in te gaan op het NTRP, is het nuttig om het ruimer (beleids)kader te 
schetsen waarbinnen het lerarenpanel is ontstaan. Eerst schetsen we kort enkele 
kenmerken van het Engels onderwijs en recente beleidsontwikkelingen die relevant zijn om 
de onderzoekstraditie in een juist kader te plaatsen.  

1.1. Kenmerken van de Engelse onderwijscontext  

Sterk middenkader op school 
Engelse scholen kenmerken zich door een sterk middenkader, waardoor de professionele 
ontwikkeling meer verankerd is op schoolniveau. In de jaren ‘80 was de begeleiding van 
leraren en directie een verantwoordelijkheid van de lokale besturen, de zogenaamde Local 
Educational Authorities. Deze diensten zijn nog steeds actief, maar ze zijn sinds de jaren 
‘90 ondertussen sterk uitgedund. Het gewicht van deze advisory teachers is afgenomen ten 
voordele van de interne begeleiding op het niveau van de school. Door deze verschuiving is 
er op schoolniveau in Engeland een sterker middenkader dan in Vlaanderen. 
 
Netwerkvorming rond ‘bakenscholen’ 
Het Brits systeem is competitief georganiseerd. We kennen de hitlijsten waarbij scholen van 
sterk naar zwak worden geordend. Er wordt ook gewerkt met zogenaamde ‘bakenscholen’. 
Zij beschikken over een bepaalde status (‘label’) omdat zij uitmuntend zijn op een of ander 
onderwijsterrein, en krijgen hiervoor bijkomende financiering van de overheid. Deze scholen 
nemen de leiding en worden in een netwerk van scholen geplaatst die op dat vlak minder 
presteren. De bedoeling is dat scholen leren van zogenaamde ‘voorlopers’.  
 
Verloning en mobiliteit leraren 
Het Engels onderwijssysteem kent een meer competitieve verloning van de leraar. Er is een 
basisloon dat wordt aangevuld met bijkomende premies naarmate er meer 
verantwoordelijkheden worden opgenomen. Deze ‘verloning naar verdienste’ resulteert in 
een grotere mobiliteit van onderwijspersoneel. Inrichtende machten hebben overigens meer 
budgettaire ruimte om het basissalaris aan te vullen met extra’s, waardoor nieuwkomers 
met een welbepaald profiel worden aangetrokken.  
 
Een ander contrast tussen Vlaanderen en Engeland treffen we aan bij de leraren in het 
secundair onderwijs. Een relatief groot aandeel Engelse leraren beschikt niet over een 
kwalificatie als leraar wanneer ze in het beroep stappen. Leraren die bij aanvang van hun 
loopbaan een master diploma hebben zijn eerder uitzonderlijk. Leraren halen hun Master in 
Education tijdens de loopbaan, waarbij de masterproeven vaak geënt zijn op de praktijk. 
Actieonderzoek komt voor in vrijwel iedere school. In grotere scholen is het niet 
onoverkomelijk dat een groepje leraren gelijktijdig bezig is met onderzoek. Dit verklaart het 
relatief hoge percentage leraren dat in Engeland bezig is met onderzoek (9%) (Cordingley, 
2009, p.7). Dit vormt mede een ideale humus voor het opzetten van ‘professional learning 
communities’.  
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1.2. Recente beleidsontwikkeling 

Vanaf de tweede helft van de jaren negentig werden in Engeland verschillende 
modellen/trajecten ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijsonderzoek te verbeteren. Er 
werd geïnvesteerd in verschillende types van onderzoek. Vooral de Labourregering die 
aantrad in 1997 gaf uiteenlopende overheidsdepartementen de opdracht om te 
onderzoeken welke rol wetenschappelijke bewijsvoering kan spelen in het onderwijs (en 
daarbuiten). De nieuwe regering pikte de idee op om het lesgeven bij beleidsmakers en 
leraren te promoten als een op wetenschap gebaseerd beroep.  

Er ontplooiden zich drie parallelle strategische beleidsinitiatieven om het aanbod aan 
onderzoek - en in mindere mate ook het gebruik van de resultaten - te verbeteren: 

1. Installatie van een Nationaal Forum voor Onderwijsonderzoek (NERF); 

2. Opstart van een Nationale Review; 

3. Ondersteunen van een Nationaal Centrum om het maken van systematische 
reviews te begeleiden (Cordingley, 2009). 

Een beleidsgroep schraagde deze initiatieven, ondersteunde de ontwikkeling van kwalitatief 
hoogstaand onderwijsonderzoek en zorgde voor een verbeterde toegang tot en gebruik van 
onderzoek om de praktijk te verbeteren en standaarden te verhogen.  

Meest tot de verbeelding sprekend voorbeeld van deze duurzame investeringsdrang in 
onderzoek als verbeteringsinstrument, is het 12-jarig programma TLRP (Teaching and 
Learning Research Programme). Met TLRP werd in het Verenigd Koninkrijk maar liefst £ 
43.000.000 (47.300.000 euro) geïnvesteerd in gecoördineerd onderwijsonderzoek. In de 
literatuur is sprake van een “uitzonderlijke opportuniteit”, van “het grootste 
investeringsprogramma ooit” (Gardner, 2008). Tegen de achtergrond van deze 
grootschalige financiële injectie ontstond in 1999 het National Teacher Research Panel2.  

2 Doelstellingen NTRP 

Het National Teacher Research Panel werd opgericht door het toenmalige Brits 
trainingsagentschap voor leraren (English Teacher Training Agency). Het NTRP is een 
nationaal panel van leraren voor onderwijsonderzoek. Het is een onafhankelijke groep van 
leraren en onderwijzers die: 

• vinden dat elk onderzoeksproject voldoende moet rekening houden met het 
perspectief van de onderwijspraktijk; 

• belang hechten aan (de toegankelijkheid van) onderzoek en aan een op onderzoek 
gebaseerde praktijk; 

• het aantal leraren en onderwijzers die betrokken zijn in onderzoeksactiviteiten willen 
verhogen  

(http://www.standards.dfes.gov.uk/ntrp/, 2009). 

De doelstelling van NTRP is niet zozeer om het onderzoek van iedere leraar te 
onderwerpen aan welbepaalde standaarden. NTRP wil vooral leraren enthousiasmeren om 

                                                
2 In dezelfde periode ontstond ook EPPI – Evidence for Policy and Practice Information – voor het maken van systematische 
reviews van onderwijskennis. Zie elders in hoofdstuk 4. 

http://www.standards.dfes.gov.uk/ntrp/�


 68 

betrokken te geraken in eigen onderzoek, onderzoek van collega’s of van wetenschappers 
zodat ze hun metier kunnen verrijken. Hierdoor kan de kwaliteit van de eigen professionele 
activiteiten en van het leren van hun leerlingen worden opgekrikt. 

Vooral de geleidelijke groei van rigueur en kwaliteit van het praktijkgericht onderzoekswerk 
wordt gezien als een verdienste van het NTRP. 

Doelgroepen 

De activiteiten van het panel zijn gericht op vier doelgroepen: 
(1) Op onderzoekers: door praktijkdeskundigheid van leraren en onderwijzers binnen te 
brengen bij alle facetten van het onderzoekswerk;  
(2) Op onderzoeksfondsen: door het betrekken van praktijkdeskundigheid bij de planning 
van onderzoek en bij het reviewen van de onderzoeksresultaten;  
(3) Op beleidsmakers: door inzicht te bieden over de wijze waarop leraren kijken naar 
onderzoek, over wat hun verwachtingen zijn. NTRP exploreert op welke manier onderzoek 
kan bijdragen aan de implementatie van beleidsacties en bekijkt welke bijdrage het 
onderzoek kan leveren in het opvolgen en het evalueren van het beleid op klas- en 
schoolniveau;  
(4) Op schoolleiders: het panel ondersteunt collega’s door onderzoek te doen of onderzoek 
te gebruiken in de dagelijkse lespraktijk. Het is belangrijk om aan te geven op welke manier 
onderzoek het lesgeven en het leren kan verbeteren en hoe practici betrokken kunnen 
worden in kleine en grote onderzoeksactiviteiten.  

Centrale waarden  

• onderzoek is nuttig 

• open ingesteldheid en samenwerking  

• behoefte aan onderzoeksinterpretatie door de leraar 

• cruciale rol voor de leraar bij het informeren van wetenschappers 

• streven naar betrokkenheid op en in onderzoek 

• professionaliteit door een op wetenschap gebaseerde praktijk  

• behoefte aan meer aandacht voor de ethische aspecten van het onderwijs en het 
onderzoek 

3 Praktische organisatie 

Selectie van de panelleden 

Leden van het panel worden geselecteerd via een rigoureus en uitdagend proces waarbij 
leraren gevraagd worden om:  

• voorbeelden van eigen onderzoek te presenteren; 

• een wetenschappelijk artikel kritisch te bespreken; 

• te reflecteren over een praktijkgericht onderzoeksproject. 

Kandidaat-leden nemen ook een interview af van een bevoorrechte getuige en participeren 
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aan een seminarie waar het gebruik van onderzoek ter discussie wordt gesteld.  

Dit alles is opgevat als een trainingsdag – Continuing Professional Development (CPD) – 
zodat het ook voor kandidaten die niet worden geselecteerd, een positieve ervaring kan 
zijn.  

Dagelijkse werking 

Het panel bestaat uit 15 leden en is onafhankelijk. Panelleden zijn doorgaans lid voor drie 
jaar en ieder jaar roteert ongeveer een derde van de leden. Drie keer per werkjaar komen 
ze samen. De bijeenkomsten van het Panel worden eveneens opgevat als een trainingsdag 
(CPD). Er wordt tevens gewerkt aan competenties om mee te draaien in een landelijk 
panel. Tussendoor is er voornamelijk e-mail correspondentie.  

NTRP heeft een directeur en een uitvoerend comité, dat zorgt voor de praktische opvolging 
en de professionele begeleiding van de subgroepen. Het gaat om een aantal 
specialisten/adviseurs van CUREE  (Centre for the Use of Research and Evidence in 
Education) die aanvullend onderzoek en expertise aanvoeren ter ondersteuning van het 
werk van het panel. Het panel wordt bijgestaan door professioneel adviseur Philippa 
Cordingley, directeur van CUREE. Cordingley presenteerde recent een paper met onder 
andere een aantal reflecties over dertien jaar beleidswerk om de betrokkenheid van leraren 
bij onderzoek te stimuleren en de onderwijspraktijk te verrijken met onderzoek.3  
 

NTRP publiceerde op de website een aantal beknopte en handige documenten die een idee 
geven over de gang van zaken: een gedragscode voor de leden van het panel, een lijstje 
met basiscriteria voor praktijkgericht onderwijsonderzoek, enzovoort 
(http://www.standards.dfes.gov.uk/ntrp/).  

Financiering 

Hoewel het leeuwendeel van de middelen voor het panel wordt voorzien door het DCFS - 
Departement Jeugd, Gezin en Onderwijs - zijn er nog drie andere nationale agentschappen 
die subsidies voorzien.  

Omdat de panelleden vier à acht dagen per jaar werken voor NTRP en normaal voltijds aan 
de slag zijn als leraar, worden de kosten en uitgaven vergoed aan de school waaraan ze 
verbonden zijn. De voorzitter en ondervoorzitter werken 6 à 12 dagen per jaar voor NTRP 
en ontvangen een bescheiden vergoeding. Wanneer er een ‘National Teacher Research 
Conference’ plaatsvindt - ieder even jaar sinds 2004 - is de werklast dubbel zo groot. Naast 
de bijeenkomsten van het panel, wordt de leden eveneens gevraagd om deel uit te maken 
van de adviescomités van onderzoeksprojecten. Vergoedingen hiervoor worden apart 
gefinancierd door de onderzoeksprojecten.  

Daarnaast benoemen de sponsors vier practici die meedraaien in het panel. Zij hebben als 
taak om de contacten te verzorgen met de subsidiegevers en een bijdrage te leveren tijdens 
de panelactiviteiten.  

                                                

3 CORDINGLY Philippa (2009). Using research and evidence as a lever for change at classroom level, CUREE, Coventry, 17p. 
De paper behandelt tevens een interessante casus hoe de opmaak van reviews geëvolueerd is gedurende de laatste jaren. 

 

http://www.standards.dfes.gov.uk/ntrp/�
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BOX 2:  ‘Expeditie Durven, Delen, Doen’ 
 
 
In Nederland wordt van 2007 tot 2010 het innovatieproject ‘Expeditie Durven, Delen, Doen’ 
uitgevoerd (zie www.durvendelendoen.nl). In het project voeren scholen voor secundair 
onderwijs innovaties door op hun school, die ondersteund en gewaarborgd worden door 
praktijkgericht onderzoek.  

1 Organisatie 

Het innovatieproject is een project van de Nederlandse VO-raad. De VO-raad is de raad 
voor het voortgezet onderwijs (=secundair onderwijs), een organisatie van en voor 
schoolbesturen en scholen in het secundair onderwijs. Het project staat onder supervisie 
van de ‘Programmaraad Innovatie_VO’. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan van de VO-
raad, dat eind 2005 werd geïnstalleerd.  
De dagelijkse uitvoering van het innovatieproject is in handen van het Innovatieteam. Dit 
betreft voornamelijk de coördinatie van de werkzaamheden, de financiële verantwoording en 
de brede communicatie van de opbrengsten van de deelprojecten. Er is een 
programmaleider Innovatie en een programmaleider Onderzoek aangesteld.  
De ‘Programmaraad Innovatie_VO’ is sinds eind 2006 uitgebreid met een ‘Junior 
Programmaraad’, die bestaat uit 14 leerlingen van verschillende scholen. De Junior 
Programmaraad heeft de taak om leerlingen in het secundair onderwijs te informeren over 
de Expeditie en over onderwijsinnovatie in het algemeen.  

2 Doelstellingen 

Uitgangspunten van het innovatieproject zijn het verhogen en borgen van de kwaliteit van 
het onderwijs en het adequaat kunnen inspelen op de veranderende eisen vanuit de 
maatschappij (VO-raad, 2008, p.3). Om hun kwaliteit op peil te houden moeten scholen 
duurzaam innoveren. Hiervoor dragen scholen zelf verantwoordelijkheid en maken zij hun 
eigen keuzes. Het doel van het innovatieproject is om innovaties die plaatsvinden in het 
secundair onderwijs te ondersteunen, versterken en verspreiden. De uitvoering loopt langs 
twee strategieën: de dieptestrategie en de breedtestrategie.  

3 Uitvoering: twee strategieën 

3.1 De dieptestrategie: de diepte in met het onderzoeken van innovaties 

De dieptestrategie bestaat eruit dat een aantal scholen de kans krijgt om tijdens het 
innoveren samen te werken met onderzoekers om de effecten van de innovatie te meten. 
Men heeft hiervoor gekozen, omdat men ervan overtuigd is dat men beter weinig scholen 
langere tijd goed kan ondersteunen bij duurzame innovaties, dan veel scholen een beetje 
ondersteunen bij kleine innovaties (VO-raad, 2007, p.11). Innoveren vergt tijd, geld en 
experimenteerruimte.  
Er zijn twee expeditierondes opgestart. Er is uitdrukkelijk gekozen voor een gezamenlijke 
‘expeditie’, waarbij verschillende actoren samen toewerken naar concrete en zichtbare 
resultaten van innovaties. In ‘Expeditie I’ krijgen 16 scholen voor secundair onderwijs de 

http://www.durvendelendoen.nl/�
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kans om gedurende drie jaar te leren over innoveren. Uniek aan deze expeditie is dat 
onderzoekers en scholen drie jaar samenwerken aan praktijkgericht onderzoek naar de 
effecten van de innovaties die op de scholen worden ingevoerd.  
‘Expeditie II’ is een jaar later gestart en duurt twee jaar. In deze expeditie participeren 50 
scholen voor secundair onderwijs, die de kans krijgen om met een financiële impuls en 
begeleiding van experts te laten zien of hun innovatie tot de gewenste resultaten leidt. Het 
doel is om een kwaliteitscyclus op gang te brengen, gericht op de verantwoording van de 
innovatie. Het innovatieproject maakt een aantal kwaliteitszorginstrumenten toegankelijk 
voor de scholen. In Expeditie II werkt de VO-raad samen met de Landelijke Pedagogische 
Centra. 
 
‘Expeditie I’ 
 
In 2007 is een oproep gelanceerd naar scholen voor secundair onderwijs. Scholen konden 
zich aanmelden voor deelname door een innovatievoorstel te schrijven. Inhoudelijk moest 
de innovatie van een school passen binnen één van de drie innovatieprogramma’s: (1) 
Leren en Excelleren: Nederland talentenland, (2) Motivatie, betrokkenheid en uitval: Met 
Plezier naar School, of (3) Docenten en professionalisering: Onderwijs is Populair. Binnen 
het gekozen thema kregen scholen de vrijheid om hun eigen vragen en mogelijke 
oplossingen te formuleren.  
Na een eerste selectie van scholen op basis van een aantal criteria, ging het Innovatieteam 
met iedere school in gesprek om de kwaliteit en het draagvlak van het ingediende voorstel 
vast te stellen. Op basis van deze gesprekken bracht het Innovatieteam een advies uit aan 
de Programmaraad, die de uiteindelijke beslissing nam om scholen al dan niet te laten 
deelnemen aan de Expeditie I. De deelnemende scholen van Expeditie I hebben een 
contract getekend voor drie jaar.  
De drie innovatieprogramma’s werken elk met een team van onderzoekers. Hierdoor is 
onderlinge uitwisseling en cumulatie van kennis gemakkelijker te realiseren. De 
onderzoekerteams werden geselecteerd door de onderzoekscoördinator en de 
deelnemende scholen. De onderzoekers zochten dus niet, zoals gebruikelijk is, de 
deelnemende scholen, maar de scholen zochten de onderzoekers. 
 
Het doel van het onderzoek binnen de Expeditie is om effecten, succes- en faalfactoren van 
de innovaties zichtbaar te maken. Zowel scholen zelf, als het onderwijsveld en de 
maatschappij willen graag weten wat innovaties precies opleveren. Het succes van 
innovaties kan worden aangetoond door het doen van onderzoek. Daarnaast kan onderzoek 
bijdragen tot theorievorming over duurzaam innoveren in het onderwijs 
(www.durvendelendoen.nl). 
 
Binnen de Expeditie werken scholen en onderzoekers nauw samen. De uitdaging is om 
recht te doen aan de specifieke vragen van scholen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
resultaten ook van betekenis zijn voor andere (secundaire) scholen. Voor het onderzoek 
binnen de Expeditie zijn vier uitgangspunten geformuleerd: 

(1) Schoolnabij: het onderzoek dient ondersteunend te zijn voor de school. Gedurende 
de hele onderzoekscyclus vindt samenwerking en overleg plaats tussen onderzoeker 
en school. Er is ook ruimte voor leraren om een deel van het onderzoek zelf uit te 
voeren.  

(2) Ontwerpgericht: onderzoekers en leraren/directeurs hebben verschillende rollen bij 
het doen van onderzoek. Het onderzoek bestaat uit verschillende stappen, waarbij 
ontwerpen, onderzoeken en bijstellen elkaar afwisselen. 

http://www.durvendelendoen.nl/�
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(3) Procesgericht: het onderzoek is een leerproces voor zowel onderzoekers als 
scholen. Het maken van een procesbeschrijving is deel van het onderzoek.  

(4) Resultaatgericht: het onderzoek moet iets opleveren voor de deelnemende scholen, 
voor andere scholen en voor onderzoekers (VO-raad, 2007, p.14). 

 
Overkoepelend onderzoeksprogramma 
 
De organisatie heeft beslist dat de afzonderlijke onderzoeken samen een wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma zouden moeten vormen. Het onderzoek dient wetenschappelijk 
verantwoord te worden uitgevoerd en dient voort te bouwen op en bij te dragen aan 
theorievorming. Om ervoor te zorgen dat de onderzoeken op de deelnemende scholen een 
geheel vormen, is vanaf het begin een onderzoekscoördinator (hoogleraar Sietske 
Waslander, Rijksuniversiteit Groningen) betrokken bij het project. Zij heeft de opdracht om 
de brug te maken tussen het schoolnabije onderzoek en het wetenschappelijke onderzoek 
dat in binnen- en buitenland wordt uitgevoerd.  
Tevens worden beide expedities onderzocht door middel van een overkoepelend 
onderzoek. Het overkoepelende onderzoek van Expeditie I wordt uitgevoerd door 
onderzoekers van de Universiteit Gent. In 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de 
opvattingen van onderzoekers en leraren ten aanzien van onderwijsonderzoek. Het 
overkoepelende onderzoek van Expeditie II wordt uitgevoerd door onderzoekers van 
onderzoeksbureau ITS te Nijmegen. Het onderzoek gaat over de inzet van de 
kwaliteitszorgcyclus bij innovaties.  

3.2 De breedtestrategie: kennisdeling 

De breedtestrategie houdt in dat er meerdere initiatieven genomen worden om de kennis 
over innoveren te delen en om zo veel mogelijk andere scholen te betrekken bij of te 
informeren over het project. De website www.durvendelendoen.nl speelt een sleutelrol in het 
delen van kennis en het informeren van het onderwijsveld over de activiteiten van het 
innovatieproject.  
 
Een beknopt overzicht van de belangrijkste activiteiten: 

- Innovatiemonitor: ieder jaar wordt de innovatiekracht van scholen voor secundair 
onderwijs gemeten m.b.v. de Innovatiemonitor. 

- Innovatiemakelaar: via de website kan een vraag gesteld worden. Het innovatieteam 
brengt de vragensteller vervolgens in contact met een school die de vraag vanuit 
eigen ervaring kan beantwoorden.  

- Samenspraak: met dit project wil men meer samenwerking realiseren tussen 
onderwijs en onderzoek door inzicht te geven in de waarde van samenwerking. In dit 
kader is er in 2008 een conferentie georganiseerd met de titel ‘Onderzoek de school 
in!?’. De bijdragen tijdens de conferentie zijn gebundeld in een reader die men kan 
downloaden van de website. 

- Kennisnetwerken: er is een aantal kennisnetwerken rond verschillende thema’s in 
oprichting, die tot doel hebben om leraren en middenmanagers van geïnteresseerde 
scholen in contact te brengen met leraren van scholen die deelnemen aan de 
Expeditie. Scholen kunnen hier kosteloos aan deelnemen. De kennisnetwerken 
hebben tot doel om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook de 
kennisnetwerken worden gevolgd door middel van een onderzoek. De 
kennisnetwerken worden in de eerste fase begeleid door consultants van het 
pedagogisch begeleidingscentrum CPS, maar zouden in een latere fase moeten 
worden geleid door de Expeditiescholen zelf.  

- Schoolportretten: de leerlingen van de Junior Programmaraad hebben het initiatief 
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genomen om een aantal schoolportretten te (laten) maken op film. Volgens hen is 
een film een goed medium om aan andere scholen te laten zien wat er op de 
Expeditiescholen gebeurt. Tevens wordt een professionele documentaire gemaakt 
die bestaat uit een serie schoolportretten.  

- Digitale nieuwsbrief: er worden regelmatig digitale nieuwsbrieven uitgebracht.  
- Onderzoekspublicaties: onderzoekscoördinator professor Sietske Waslander heeft 

enkele studies uitgevoerd die raken aan het thema innoveren. Tevens is een 
symposium georganiseerd op de Onderwijs Research Dagen in mei 2009. 

 
Naast deze activiteiten bestaan er plannen om een deelproject op te zetten met 
lerarenopleidingen en pedagogische begeleidingsdiensten rond ‘innovatief leraarschap’. 
Ook wil men onderzoeken of het mogelijk is om een database te maken met 
onderzoeksopdrachten voor studenten van lerarenopleidingen en sociale wetenschappen 
waar studenten en scholen hun vraag en aanbod kunnen plaatsen. Mogelijk wordt er ook 
een digitaal lerarenpanel opgericht, dat als klankbord werkt voor het innovatieproject.  

4 Financiën 

Voor elke school die deelneemt aan Expeditie I is per jaar een budget van maximaal 
200.000 euro beschikbaar. Daarnaast moet elke school tenminste de helft van dat bedrag 
zelf investeren in het innovatieproject. Een deel van het budget is beschikbaar bij de start 
van het project, een ander deel volgt pas bij de realisatie van de geformuleerde resultaten 
(VO-raad, 2007, p.13). De scholen die participeren in Expeditie II krijgen een financiële 
impuls van 15.000 euro.  
Voor het onderzoek is een apart budget beschikbaar. Het eigenaarschap van het onderzoek 
ligt bij de school. De school gebruikt het onderzoeksbudget om met onderzoekers samen te 
werken en/of om een leraar aan te stellen als onderzoeker. In het contract met de scholen 
zijn de financiële afspraken precies vastgelegd.  
De ondersteuning van de scholen (de dieptestrategie) kost ongeveer 5 miljoen euro per jaar. 
De activiteiten die tot doel hebben om de kennis te delen (de breedtestrategie) kosten 
ongeveer 2.7 miljoen euro per jaar (VO-raad, 2008, p.15-16). 

5 Evaluatie 

Diverse actoren die betrokken zijn bij de ‘Expeditie Durven, Delen, Doen’ organiseerden een 
symposium tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD) van 2009. Vanuit de drie 
programmalijnen werden een of meerdere projecten gepresenteerd. Er werd informatie 
verstrekt over het onderzoek in de scholen van Expeditie I. Tevens werden ervaringen 
gedeeld over de samenwerking tussen scholen en onderzoekers en werden kritische 
succesfactoren opgelijst voor het doen van onderzoek in de school. Een paar belangrijke 
elementen met betrekking tot het proces van onderzoek doen, worden hier vermeld. Uit 
contact met de organisatie van het project weten we dat de ervaringen worden verwerkt in 
een special in het onderwijstijdschrift ‘Didaktief’4.  
 
Uit de ervaringen van de betrokken scholen en onderzoekers blijkt, dat de start van het 
onderzoek in de scholen moeilijk was (ORD 2009 congresboek, p.448 – 454). Onderzoekers 
en scholen moesten op zoek gaan naar een goede manier om te communiceren en tot 

                                                
4 De special verschijnt eind januari 2010. Zie www.didaktief.nl en www.durvendelendoen.nl.   
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gedeelde uitgangspunten te komen. Het blijkt zeer van belang om open te staan voor 
elkaars ‘cultuur’. Het gezamenlijk formuleren van goede onderzoeksvragen en heldere 
definities van centrale begrippen, is een uitdaging en vraagt meer tijd dan vooraf voorzien 
werd.  
 
Tevens komt naar voren dat de school en het onderzoek werken volgens verschillende 
‘ritmes’, die moeilijk op elkaar kunnen worden afgestemd. De kwaliteit van het onderzoek 
kan onder druk komen te staan, vanwege de tijdsdruk en onvoorspelbare omstandigheden 
op school. Onderzoek doen staat voor de school duidelijk niet op de eerste plaats.  
 
In veel scholen worden een of meerdere leraren aangeduid als leraar-onderzoekers. Zij 
dragen de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het Innovatieproject en vormen het 
aanspreekpunt naar de onderzoekers toe. Leraar-onderzoekers spelen een belangrijke rol 
wat betreft de inbedding van het onderzoek in de school. In de toekomst zijn zij de 
aangewezen personen om te zorgen voor de borging van de resultaten van het project. Een 
aandachtspunt betreft het draagvlak voor de deelname onder de collega-leraren die niet 
direct betrokken zijn bij de Expeditie. Er moet continue gewerkt worden aan de inbedding 
van het onderzoek in de school. Hierbij speelt, naast de leraar-onderzoekers, de directie van 
de school een belangrijke rol.   
 
Deelname aan het Innovatieproject leidt bij de leraar-onderzoekers tot de ontwikkeling van 
onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksmatige houding. Tevens ontstaat er op 
schoolniveau meer behoefte aan inhoudelijke verdieping met betrekking tot de innovatie.  
 
Het invoeren van de innovatie in de school en het onderzoek naar die innovatie, staan 
rechtstreeks met elkaar in verband. Wanneer er geen vooruitgang wordt geboekt met het 
uitvoeren van de innovatie, kan het onderzoek stagneren. Anderzijds kan de kwaliteit van 
het onderzoek in het gedrang komen als men te snel vooruit wil met de innovatie. 
 
Een laatste element dat naar voren komt, betreft de nieuwe rol van de onderzoeker. De 
betrokken onderzoekers ervaren dat het lastig is om de rol van onderzoeker te scheiden van 
de rol van adviseur (ORD 2009 congresboek, p.448-454).  

6 Conclusie 

De ‘Expeditie Durven, Delen, Doen’ is een interessante casus, omdat het laat zien hoe 
nieuwe samenwerkingsrelaties tussen scholen en onderzoekers vorm kunnen krijgen. In 
deze laatste paragraaf worden de belangrijkste uitgangspunten van de ‘Expeditie Durven, 
Delen, Doen’ opgelijst: 
 

- De ‘Expeditie’ is een gezamenlijke onderneming van verschillende onderwijsactoren: 
leerlingen, leraren, directeurs, onderzoekers, coördinatoren innovatieteam VO, 
programmaraad VO, …; 

- Er is uitdrukkelijk gekozen om het onderzoek te laten plaatsvinden op een beperkt 
aantal scholen, zodat deze gedurende drie jaar daadkrachtig kunnen worden 
begeleid (de dieptestrategie); 

- Er is veel aandacht voor communicatie (de breedtestrategie), waarbij gebruik 
gemaakt wordt van veel verschillende communicatiemiddelen. De website vormt het 
middelpunt van de communicatie;  

- De school is aan zet, met andere woorden: de school bepaalt zelf welke innovatie 
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wordt ingevoerd en onderzocht. Tevens bepaalt de school met welke onderzoekers 
wordt samengewerkt;  

- Er wordt ontwerpgericht of construerend onderzoek uitgevoerd. Er wordt een 
innovatie ontworpen, ingevoerd en tegelijkertijd onderzocht.  
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BOX 3: ‘De leraar als onderzoeker’  
 
 
In deze box worden twee voorbeelden beschreven waarin leraren zelf bezig zijn met het 
opzetten en uitvoeren van kleinschalig onderzoek in hun klas of op hun school. Het betreft 
de projecten ‘Academische Scholen’ en ‘Onderzoekende Leraar’.  

1 Academische Scholen 

Vanaf 2002 heeft het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
via subsidies de ontwikkeling van het zogenaamde ‘opleiden in de school’ gestimuleerd. 
Opleidingsscholen zijn samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen, 
waarbij een groot deel van de opleiding plaatsvindt binnen de scholen. Om meer zicht te 
krijgen op de kwaliteitsborging van deze vorm van werkplekleren, heeft van 2005 tot 2008 
de ‘Dieptepilot Opleiden in de School 2005-2008’ plaatsgevonden. Deze dieptepilot bestaat 
uit twee delen: de ‘gewone’ opleidingsscholen en de academische opleidingsscholen. 
Academische scholen zijn scholen die schoolontwikkeling en innovatie verbinden met 
praktijkonderzoek, de scholing en het opleiden op de werkplek van (nieuw) personeel 
(www.academischebasisschool.nl). Zowel basisscholen, scholen voor secundair onderwijs 
als scholen voor beroeps- en volwasseneneducatie (BVE) konden deelnemen. Het project 
vond meestal plaats binnen een samenwerkingsverband van een aantal scholen, 
lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten en eventueel nog andere 
onderwijsorganisaties of -instellingen.  
Eind 2008 werden de resultaten van de dieptepilot gepresenteerd (KPMG, 2008). Het jaar 
2009 vormde een overgangsjaar. Uiteindelijk is het de bedoeling om het opleiden in de 
school te verankeren in structureel beleid.  
 
De academische scholen hebben vooral tot doel om de opleiding en professionalisering van 
(aankomende, instromende en zittende) leerkrachten te optimaliseren en de 
schoolontwikkeling van binnenuit te stimuleren door personeelsleden te betrekken bij 
onderzoek en professionalisering (www.academischeschoollimburg.nl). Een academische 
school wordt zo een soort kenniscentrum en een ‘lerende organisatie’. Academische 
scholen zijn tevens een middel om knelpunten in de kennisinfrastructuur te verminderen: 
bestaande kennis wordt gemakkelijker gedeeld tussen leraren (in opleiding), 
lerarenopleiders en onderzoekers en nieuwe kennis wordt gezamenlijk ontwikkeld.  
 
Binnen de academische scholen werden onderzoeksprojecten opgezet rond bepaalde 
thema’s. Leraren en/of leraren in opleiding werkten zelf aan het opzetten en uitvoeren van 
het onderzoek en werden daarbij begeleid door onderzoekers van de hogescholen of 
universiteiten in het samenwerkingsverband. Het onderzoek kon zich richten op een ervaren 
probleem of een ingevoerde vernieuwing, maar kon ook plaatsvinden binnen een nog in te 
voeren innovatie. De begeleiding van de onderzoeker(s) bestond uit een aantal 
bijeenkomsten waarbij algemene onderzoeksvaardigheden werden aangeleerd en waarbij 
iedere deelnemer feedback kreeg op zijn/haar onderzoek.  
 
Binnen de samenwerkingsverbanden werd de uitvoering van het concept de academische 
school onderzocht door de betrokken onderzoekers. Hieruit komt naar voren dat het 
opzetten van het onderzoek in de scholen enerzijds veelbelovend is, maar anderzijds niet 
eenvoudig te realiseren is (ORD 2009 congresboek, p.150-155). In het begin zijn er enkele 
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aanloopproblemen, zoals onduidelijke communicatie, onbekendheid met het fenomeen 
onderzoek en het hebben van andere verwachtingen. Toch blijkt gedurende het proces dat 
de meeste deelnemende leraren enthousiast zijn over het doen van onderzoek naar hun 
eigen praktijk. Leraren geven aan dat zij kritischer zijn geworden en geleerd hebben om 
systematisch te werken aan de oplossing van een vraagstuk. De directe bruikbaarheid van 
de resultaten werkt motiverend. Tevens stimuleert deelname aan het project de 
samenwerking op alle niveaus: tussen leraren, tussen scholen en tussen scholen en 
lerarenopleidingen. Knelpunten die naar voren zijn gekomen hebben vooral betrekking op 
het verschil tussen de onderzoekshouding en de ‘dagelijkse handelingsgerichte instelling 
van leraren’, tijdsmanagement en organisatie en de onbekendheid van onderzoek doen 
binnen de school. Wanneer er binnen de school en vanuit het management van de school 
onvoldoende draagvlak is voor het doen van onderzoek, bestaat het gevaar dat het 
onderzoek een eiland vormt binnen de school. Op deze manier profiteert de school niet van 
deelname aan het project (ORD 2009 congresboek, p.150-155).   
 
De werkwijze en opbrengst van het onderzoek aan de academische school wordt mooi 
geïllustreerd in het videofilmpje ‘onderzoek in het basisonderwijs’ op de website 
www.leraar24.nl (http://www.leraar24.nl/video/details/24,434/onderzoek-in-het-
basisonderwijs). Een deelnemende leraar vertelt dat zij door het doen van onderzoek 
geleerd heeft om meer gestructureerd te denken en niet alleen op haar mening of haar 
gevoel af te gaan. Zij kijkt nu gerichter naar haar klaspraktijk.  

2 Proefproject ‘Onderzoekende Leraar’ 

SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) en het lectoraat Leerstrategieën van Fontys 
Lerarenopleiding Tilburg hebben in het schooljaar 2007-2008 het proefproject 
‘Onderzoekende Leraar' opgezet. Daarin deden 9 leraren uit het secundair onderwijs en de 
volwasseneneducatie ervaring op met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van 
onderzoek. Zij voerden in tweetallen (en een leraar alleen) onderzoek uit op hun eigen 
school, waarbij ze begeleid werden door onderzoekers van de Fontys Lerarenopleiding 
Tilburg.  
 
Er vonden 7 groepssessies plaats, waarin de leraren door de gehele onderzoekscyclus 
werden geleid. Ze kregen uitleg over de theoretische achtergronden van onderzoek doen: 
het formuleren van een onderzoeksvraag, het kiezen van onderzoeksmethoden, het 
verzamelen en analyseren van data, betrouwbaarheid en validiteit, en het interpreteren en 
rapporteren van de resultaten. Tijdens de sessies kregen de leraren tevens advies over hun 
onderzoek van de begeleiders en de andere leraren-onderzoekers. Het programma was zo 
opgezet, dat de leraren zelf de ‘owners’ (eigenaars) waren van hun eigen onderzoek (Kools 
en Bolhuis, 2008, p.4). Tussen de sessies door, konden de leraren per e-mail advies of 
commentaar vragen aan de begeleiders.  
 
Het videofilmpje ‘onderzoekende leraar’ toont twee leraren die hebben deelgenomen aan dit 
proefproject. Het filmpje laat op duidelijke wijze zien uit welke stappen onderzoek bestaat en 
hoe deze leraren het doen van onderzoek hebben ervaren 
(http://www.leraar24.nl/video/details/24,227/onderzoekende-leraar).    
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http://www.leraar24.nl/video/details/24,434/onderzoek-in-het-basisonderwijs�
http://www.leraar24.nl/video/details/24,434/onderzoek-in-het-basisonderwijs�
http://www.leraar24.nl/video/details/24,227/onderzoekende-leraar�


79  

Tijdens het project onderzochten de onderzoekers van de Fontys Lerarenopleiding in 
Tilburg welke elementen van het project het leren doen van onderzoek door leraren kan 
bevorderen. Zij concluderen dat een programma voor het leren doen van onderzoek een 
combinatie moet zijn van theorie en praktijk. Onderzoek leer je door het te doen. Omdat de 
leraren nog niet eerder zelf onderzoek hadden gedaan, was de begeleiding door een 
ervaren onderzoeker noodzakelijk. Tevens pleiten de onderzoekers ervoor om het 
onderzoek te laten gebeuren binnen één schooljaar. Dit is niet gemakkelijk, omdat het 
formuleren van de onderzoeksvraag meer tijd kostte dan voorzien. Toch helpt een termijn 
van een jaar de leraren om gemotiveerd te blijven werken aan het antwoord op hun 
onderzoeksvraag. 
Tevens is onderzocht welke kennis de leraren hebben ontwikkeld door het doen van 
onderzoek. De onderzoekers constateren dat de leraren vijf verschillende soorten kennis 
hebben ontwikkeld: 

- Kennis over hoe je onderzoek moet doen 
- Kennis over het onderwerp dat ze hebben onderzocht 
- Persoonlijke kennis: ‘onderzoek is interessant’, ‘een meer kritische blik’ 
- Kennis die bruikbaar is in hun vak als leraar 
- Kennis over samenwerking (Kools en Bolhuis, 2008, p.8). 

 
Het onderzoeksprogramma zorgde ervoor dat de leraren op een andere manier naar hun 
werk keken, dat ze meer reflecteerden op hun werk en ook meer op zoek gingen naar 
verbeteringen in het onderwijsproces. De onderzoekers geven zelf al aan dat het onduidelijk 
is wat er na afloop van het project zou gaan gebeuren. De meeste leraren wilden graag 
verdergaan met onderzoek doen, maar twijfelden of dit vanuit hun school verder 
gefaciliteerd kon worden. Er wordt verwezen naar een publicatie van De Vries e.a. (2008) 
waarin een aantal randvoorwaarden worden opgesomd om praktijkonderzoek door leraren 
te stimuleren. Belangrijkste randvoorwaarden zijn voldoende tijd reserveren voor de leraar 
om onderzoek te doen en het zorgen voor een effectieve communicatie-infrastructuur 
binnen de school (die wordt ondersteund door het management) (Kools en Bolhuis, 2008, 
p.12). 
 
Voor meer informatie over ‘de leraar als onderzoeker’ verwijzen we ook naar de website van 
het ‘expertisecentrum Leren van Docenten’ (www.lerenvandocenten.nl).  
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Hoofdstuk 5: Praktijkgericht onderwijsonderzoek op de kaart van 
het Vlaamse onderwijsveld  

In het eerste deel van het rapport is uitvoerig verslag gedaan van de activiteiten die in het 
kader van het project zijn uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden op basis van de beschreven 
activiteiten, aangevuld met de informatie verzameld in de interviews en de buitenlandse 
cases, een aantal belangrijke aspecten van praktijkgericht onderzoek thematisch geclusterd. 
Een aantal kritische succesfactoren voor de verdere ontwikkeling van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek in Vlaanderen worden uiteengezet.  

In dit hoofdstuk volgen we in grote lijnen het conceptueel kader zoals uiteengezet in de 
inleiding van dit rapport. We clusteren de bevindingen rond achtereenvolgens agendazetting 
(paragraaf 2), uitvoering van praktijkgericht onderzoek (paragraaf 3 en 4) en benutting 
(paragraaf 5). Ook besteden we aandacht aan de wenselijkheid en haalbaarheid van een 
nieuw fonds voor praktijkgericht onderwijsonderzoek (paragraaf 6). Vooraf staan we stil bij de 
invulling van het begrip ‘praktijkgericht onderwijsonderzoek’. 

1 Wat is praktijkgericht onderwijsonderzoek? 

Voor de planning en de uitvoering van het project zijn we uitgegaan van de brede 
omschrijving van de minister, namelijk ‘alle systematische kenniscreatie n.a.v. vragen over 
leren en onderwijzen vanuit de onderwijspraktijk’ (Vlaamse Regering, 2008, p.4). Deze 
formulering hebben we aan het merendeel van de geïnterviewden voorgelegd. Door 
vervolgens te vragen naar hun mening over deze definitie, werd informatie verzameld over 
wat volgens deze stakeholders belangrijke kenmerken zijn van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek.  

1.1 Onderzoek over, voor en met de praktijk 

Praktijkgericht onderzoek is volgens de ondervraagde actoren onderzoek ‘over, voor en met’ 
de onderwijspraktijk. Deze bepalingen analyseren we als volgt: 

- praktijkgericht onderwijsonderzoek is onderzoek: dat wil zeggen dat het moet 
bijdragen aan de wetenschappelijke kennisbasis over leren en onderwijzen en dat het 
moet voldoen aan de kwaliteitseisen op het vlak van wetenschappelijk onderzoek (zie 
paragraaf 3.3 over kwaliteitscriteria). 

- over de onderwijspraktijk: dat praktijkgericht onderwijsonderzoek de onderwijspraktijk 
tot voorwerp heeft, is evident5

- voor de onderwijspraktijk: onderwijsonderzoek is maar praktijkgericht, wanneer het op 
een of andere manier voor die praktijk zelf iets betekent. Het belangrijkste doel van 
praktijkgericht onderzoek is immers de beïnvloeding van de praktijk. Die beïnvloeding 
wordt op verschillende manieren omschreven: als ‘onderwijsontwikkeling’, ‘innovatie’ 

. Het is een noodzakelijke maar geen voldoende 
voorwaarde om van praktijkgericht onderzoek te spreken. Daarvoor is een 
bijkomende bepaling nodig: 

                                                
5 Stakeholders zijn het niet altijd eens over  het niveau waarop het onderzoek zich zou moeten richten. Sommigen zijn van 
mening dat praktijkgericht onderzoek alleen moet gaan over processen op microniveau, dus over processen die zich in de klas 
afspelen tussen de leraar en zijn/haar leerlingen. Anderen vinden dat praktijkgericht onderzoek ook betrekking kan hebben op 
het mesoniveau (het niveau van de school of  de scholengemeenschap). Sommige actoren zijn voorstander van een brede 
invulling van praktijkgericht onderzoek en vinden dat dit onderzoek zowel op micro-, meso- als macroniveau kan plaatsvinden. 
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of ‘professionalisering van de praktijk’ (leraar, directeur, school). Praktijkgericht 
onderzoek zou moeten leiden tot kennis die kan bijdragen aan het verbeteren van de 
onderwijspraktijk en tot het oplossen van concrete problemen in de klas of op school. 
We komen daar verder op terug.  

- met de onderwijspraktijk: de praktijkgerichtheid van het onderwijsonderzoek 
veronderstelt dat praktijkactoren (leraren, directies, intermediairen …) op een of 
andere wijze betrokken zijn bij het onderzoek. Deze betrokkenheid kan echter veel 
vormen en gradaties aannemen. Minimaal is er engagement nodig van de 
praktijkactoren om iets ‘met’ de resultaten te doen. Maximale betrokkenheid zou er 
dan in bestaan dat praktijkactoren in alle fasen en activiteiten van het onderzoek 
actief zijn.   

Op basis van de ervaringen verzameld in het project, vinden we het wenselijk de 
omschrijving van het begrip ‘praktijkgericht onderwijsonderzoek’ voldoende open te laten. 
Waar het ‘over’ en het ‘voor’ eerder absoluut en ondubbelzinnig als criterium gelden, pleiten 
we er voor om in de invulling van het ‘met’ voldoende ruimte en variatie toe te laten. In het 
volgende punt gaan we dieper in op de betrokkenheid van actoren uit de onderwijspraktijk.  

1.2 Van expertmodel naar samenwerkingsrelatie 

Het is niet zo dat er slechts sprake kan zijn van praktijkgericht onderwijsonderzoek wanneer 
de actoren uit de onderwijspraktijk (leraren, directeurs, intermediairen) in alle fasen van het 
onderzoek een actieve rol vervullen. In die zin kunnen verschillende types van 
onderwijsonderzoek, ook fundamenteel onderwijsonderzoek of beleidsgericht onderzoek, 
een praktijkgerichte dimensie hebben. Het Vlor-advies ten gronde over onderwijsonderzoek 
(december 2007) verwijst naar vier mogelijke modellen om de aansluiting tussen 
onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te beschrijven:  

het Research Development Diffusion model (RDD),  

het Evidence-Based Practice model (EBP),  

het model van Grensoverschrijdende Praktijken,  

en het model van Kennisgemeenschappen. 

Tussen de eerste twee en de laatste twee modellen is er een belangrijk verschil. Waar in de 
eerste twee modellen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek het uitgangspunt vormt, 
bieden de twee laatste modellen veel meer ruimte voor de samenwerking tussen 
onderwijsonderzoekers en onderwijspraktijk6

 

.  

- Het Research Development Diffusion model (RDD- of expertmodel) vertrekt van 
fundamenteel onderwijsonderzoek dat uitgaat van kunstmatige of semi-realistische 
contexten waarin relatief grote controle op variabelen kan worden uitgeoefend. 
Daarna is het de beurt aan intermediairen om de onderzoeksopbrengsten te vertalen 
naar praktijktoepassingen. Praktijkgericht onderzoek vertrekt in dit model per definitie 
vanuit fundamenteel onderzoek (research) en is gericht op de verdere ontwikkeling 
van de kennis (development) die dan op zijn beurt kan verspreid worden (diffusion).  

- Het Evidence Based Practice-model (EBP) hecht (meer dan het RDD-model) een 
belangrijke waarde aan onderzoeksopbrengsten in praktijkcontexten. Dit model heeft 
meer aandacht voor de plicht van wetenschappers om de vraag “what works” te 

                                                
6 Zie het onderzoek van Broekkamp & Van Hout-Wolters (2006). 



85  

beantwoorden. Er is meer experimenteel onderzoek nodig om duidelijke antwoorden 
te formuleren7

 

. Ook in dit model spelen intermediairen een rol: ze staan in voor de 
verspreiding van de onderzoeksresultaten waarvan men veronderstelt dat ze 
gegeneraliseerd kunnen worden. De bedoeling is op basis van deze gegevens de 
effectiviteit, efficiëntie, transparantie, … van de onderwijspraktijk te verbeteren.  

De twee laatste modellen vertrekken van een ander principe: 

- Uitgangspunt van het model van ‘Grensoverschrijdende Praktijken’ is dat disciplines 
elkaar kunnen verrijken wanneer zij in praktijksituaties worden gecombineerd. Dat 
kan op verschillende manieren vorm krijgen: een leerkracht die zijn eigen lespraktijk 
onderzoekt, verschillende disciplines die samenwerken, leerkrachten en 
onderzoekers die samenwerken …Deze grensoverschrijdende praktijken kunnen 
onderzoeks- en praktijkkennis met elkaar verbinden en maken het gemakkelijker om 
praktijkonderzoek te verrichten. 

- Kennisgemeenschappen’ zijn samenwerkingsverbanden die mensen met 
gemeenschappelijke interesses en/of belangen verenigen met de bedoeling nieuwe 
kennis tot stand te brengen. Dit kunnen zij onder meer doen door initiatieven te 
nemen op het vlak van innovatie, professionalisering en/of onderzoek. De kloof 
tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk kan het best gedicht worden als de 
samenwerking gebeurt tussen mensen uit verschillende achtergronden: 
onderzoekers, praktijkmensen, intermediairen, … 

 

De consultaties en de interviews bevestigen het bestaan van deze vier modellen. Maar uit de 
interviews en de consultaties blijkt ook een grote consensus over het feit dat er in het kader 
van praktijkgericht onderzoek veel meer ruimte zou moeten komen voor kennisontwikkeling  
die plaatsvindt binnen samenwerkingsverbanden tussen de betrokken actoren uit de 
onderwijspraktijk en het onderwijsonderzoek. Het traditionele model van kennisoverdracht, 
het zogenaamde expert- of RDD-model, wordt in elk geval onvoldoende geacht om op de 
kennisnoden uit de onderwijspraktijk een antwoord te bieden. Het expertmodel wordt 
gekenmerkt door eenrichtingsverkeer van onderzoek naar praktijk: de kennis die wordt 
verkregen met behulp van wetenschappelijk onderzoek wordt via intermediaire actoren 
overgedragen naar de onderwijspraktijk, die de nieuwe werkwijzen invoert. De bevraagde 
actoren vinden dat er onder de noemer praktijkgericht onderwijsonderzoek veel meer ruimte 
geboden moet worden voor nieuwe vormen van kennisontwikkeling. Hiermee wordt bedoeld 
dat men bij het financieren van onderzoek rekening moet houden met de mate waarin er 
wordt samengewerkt tussen verschillende actoren uit de praktijk en het onderzoek. Deze 
actoren hebben elk hun eigen inbreng in de samenwerking. Belangrijk is dat er een 
samenwerkingsrelatie opgebouwd wordt waarbij er sprake is van een gelijkwaardige positie 
tussen de betrokken actoren.  

1.3 Positionering van het praktijkgericht onderwijsonderzoek in kwaliteitszorg en 
ondersteuning van scholen 

Het pleidooi om in het praktijkgericht onderwijsonderzoek voldoende rekenschap te geven 
van de actieve rol van praktijkactoren zelf, sluit aan bij het actuele debat rond kwaliteitszorg 
en professionalisering in onderwijs. Het nieuwe kwaliteitsdecreet legt de verantwoordelijkheid 

                                                
7 Slavin, R. (2004). Education research can and must address “what works” questions. 
Educational Researcher, 31(7): 27-28. 
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voor het realiseren van kwaliteit van onderwijs uitdrukkelijk bij de onderwijsinstellingen zelf8

Het decreet erkent evenwel dat de instellingen daarvoor ondersteuning nodig hebben en 
bevestigt de rol van de pedagogische begeleiding en de nascholing hierin. De pedagogische 
begeleidingsdiensten moeten de onderwijsinstellingen ondersteunen bij de realisatie van hun 
eigen pedagogisch project en bij het bevorderen van hun onderwijskwaliteit

. 
Het decreet verplicht instellingen om op systematische wijze de eigen kwaliteit te 
onderzoeken en te bewaken. De instelling kiest zelf de wijze waarop ze dit doet.   

9

- netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen;  

. Het decreet 
geeft ook aan hoe de pedagogische begeleidingsdiensten bijdragen aan de ontwikkeling van 
de instelling tot een professionele lerende organisatie. Ze doen dat door:  

- leidinggevenden te ondersteunen of te vormen;  

- de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te ondersteunen binnen een 
instelling en instellingsoverstijgend met bijzondere aandacht voor beginnende 
personeelsleden en personeelsleden met specifieke opdrachten;  

- het beleidsvoerend vermogen van instellingen te versterken;  

- de kwaliteitszorg van instellingen te ondersteunen.  

Van de begeleidingsdiensten wordt ook verwacht dat ze onderwijsinnovaties 'aanreiken, 
stimuleren en ondersteunen', en dat ze aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en 
aansturen (met inbegrip van de nascholing van directies). Het decreet voegt op die manier 
de opdrachten die voorheen toekwamen aan de 'nascholingskoepels' toe aan de opdrachten 
van de begeleidingsdiensten. 

Een actuele invulling van het begrip praktijkgericht onderwijsonderzoek zal op een of andere 
manier rekenschap moeten geven van de recente ontwikkelingen op het vlak van 
kwaliteitszorg in onderwijs. Vraag is of en hoe praktijkgericht onderwijsonderzoek scholen 
(instellingen) en ondersteuners instrumenten kan aanreiken om de onderwijskwaliteit op peil 
te houden en waar nodig te innoveren. De impact van het praktijkgericht onderwijsonderzoek 
(‘over’ en ‘voor’ de praktijk) is afhankelijk van de manier waarop de actoren betrokken zijn 
(‘met’ de onderwijspraktijk): actoren in de school (leraren, directies, …), ondersteuners 
(begeleiders, nascholers, …) en onderzoekers.  

De samenwerking tussen deze actoren uit praktijk en onderzoek kan op verschillende 
manieren vorm krijgen in de verschillende fasen van het onderzoeksproces (agendazetting, 
uitvoering, disseminatie). In het vervolg van het rapport zal voortdurend de vraag 
terugkomen hoe praktijkmensen (leraren, directies, intermediairen) betrokken kunnen 
worden: bij het opsporen van kennisbehoeften en de vertaling daarvan naar 
onderzoeksvragen (punt 2), bij de benutting van de resultaten van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek in de praktijk (punt 5), maar  ook de rol van praktijkmensen in de 
uitvoering van het onderzoek komt aan bod (punt 3 en 4).  

2 Opsporen van kennisbehoeften – agendazetting  

In deze paragraaf gaan we dieper in op wat de ervaringen uit het project leren over het 
opsporen van kennisbehoeften en agendazetting van praktijkgericht onderzoek. We maken 
hier abstractie van de context waarbinnen dat gebeurt. Het opzetten van praktijkgericht 
                                                
8 Zie art. 4 van het  ‘Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs’ van 8 mei 2009. 
9 We laten de CLB’s hier buiten beschouwing. 
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onderwijsonderzoek zou bvb. kunnen plaatsvinden in het kader van een 
onderzoeksprogramma met een welomschreven procedure, waarvan ook een procedure 
voor de agendazetting deel uitmaakt. Maar zoals we hoger al stelden: praktijkgericht 
onderwijsonderzoek is niet aan één bepaald type van onderzoek gebonden. Ook voor het 
opzetten van een fundamenteel onderzoek (bvb. in het kader van een doctoraatsproject) 
waarbij de onderzoeker zelf het initiatief neemt en het onderzoeksonderwerp bepaalt, kan 
het zinvol zijn om rekenschap te geven van de kennisbehoeften die leven in de 
onderwijspraktijk. We gaan er in elk geval van uit dat het in kaart brengen van 
kennisbehoeften van onderwijspractici de praktijkrelevantie van om het even welk type van 
onderzoek binnen om het even welk onderzoekskanaal kan verbeteren.  

 

Het opsporen van kennisbehoeften van praktijkmensen omvat verschillende elementen. 
Eerst moet vastgesteld worden wie men betrekt bij het consultatieproces. Vervolgens moet 
een gepaste werkwijze voor de consultatie gevonden worden. De manier waarop het 
opsporen van kennisbehoeften wordt georganiseerd en de selectie van de deelnemers is van 
invloed op de uitkomsten van deze consultaties. Een volgende vraag betreft de verwerking 
van de opbrengst van de bevraging naar werkbare onderzoeksvragen.  

2.1 Kennisbehoeften opsporen: wie betrekken? 

In de consultatiereeks ‘kennisbehoeften’ is ervoor gekozen om te werken met mensen met 
een intermediaire functie in het onderwijsveld (pedagogische begeleiders, CLB-
medewerkers, inspecteurs). De organisatie van een directe bevraging van leraren en 
directies achtten we in het gegeven tijdsbestek niet haalbaar. Het opsporen van 
kennisbehoeften hadden we immers gekoppeld aan de opmaak van reviews, waardoor deze 
consultaties zeer vroeg in het project ingepland moesten worden en er maar een paar weken 
tijd waren om de organisatie van deze themazetting volledig af te ronden (zie hoofdstuk 2 
over reviews). Een bevraging van intermediairen leek ons echter een goed verdedigbaar 
alternatief. Doordat zij regelmatig in contact komen met leraren en directies uit verschillende 
scholen, hebben deze mensen een helikopterzicht op het onderwijsveld, waardoor zij een 
globaal zicht zouden hebben op concrete kennisbehoeften in de scholen10

Op deze themalijst kwam echter kritiek. Het microniveau (de leraar en de leerlingen in de 
klas) zou te weinig aan bod komen. Nogal wat thema’s zijn inderdaad eerder gesitueerd op 
schoolniveau. Daarenboven is de onderzoekbaarheid van sommige vragen twijfelachtig. 

. De uitvoerige 
procesbeschrijving en het resultaat van die bevraging van intermediairen zijn te vinden in 
hoofdstuk 1 over de consultatiereeks ‘kennisbehoeften’ en in bijlage 6.  

Uit de interviews en de consultatiereeksen ‘samenwerking’ en ‘reviews’ is naar voren 
gekomen dat voor het detecteren van kennisbehoeften in elk geval leraren en directeurs 
direct bevraagd zouden moeten worden. Praktijkgericht onderzoek zou moeten worden 
opgezet vanuit hun behoeften, vragen en problemen. Verder vinden heel wat stakeholders 
dat bij het verzamelen van kennisbehoeften in de praktijk ook meteen het standpunt van de 
onderzoeker betrokken moet worden. Dat zou de onderzoekbaarheid van de kennisvragen 
van praktijkactoren verhogen.  

                                                
10 In de stuurgroep van dit project werd ook de lectuur van doorlichtingsverslagen en de jaarlijkse onderwijsspiegel van de 
inspectie aangehaald als mogelijke bron voor het verzamelen van kennisbehoeften. Deze piste werd echter niet uitgetest in het 
kader van dit project. 
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2.2 Werkwijze 

In dit project werd voor het verzamelen van kennisbehoeften een actieve vorm van 
groepsgesprek ontwikkeld en uitgetest (zie hoofdstuk 1, consultatiereeks ‘kennisbehoeften’). 
Deze ervaring leert dat het organiseren van een gemeenschappelijke consultatie van een 
relatief homogene groep van  intermediairen (pedagogische begeleiders, CLB-medewerkers, 
inspecteurs, andere ondersteuners) zeer goed haalbaar is en vlot tot resultaat leidt. Deze 
deelnemers begrijpen elkaar, spreken eenzelfde taal, hebben een gemeenschappelijke 
kennis van de onderwijscontext, zijn in gelijke mate op de hoogte van grote 
beleidsprioriteiten, … . We ervoeren bij deze groep van deelnemers een sterke persoonlijke 
interesse en een grote gedrevenheid om de praktijk te verbeteren. 

Volgens min of meer eenzelfde stramien zou men ook focusgroepen kunnen organiseren of 
kleine overlegstructuren creëren waar verschillende leraren, directeurs en/of 
zorgcoördinatoren worden samengebracht om via een bepaalde methode hun behoeften aan 
kennis op te sporen. We gaan ervan uit dat ook in dergelijke samenstelling gedeelde 
referentiekaders, gemeenschappelijke taal, interesse en gedrevenheid belangrijke 
succesfactoren zullen zijn om tot resultaat te komen. 

 

Via de interviews kwamen we nog een aantal andere pistes op het spoor om practici te 
bevragen. Sommige geïnterviewden spraken van het organiseren van een soort ‘Ronde van 
Vlaanderen’, waarbij regionaal bijeenkomsten georganiseerd worden met leraren en 
directeurs. Hierbij zouden intermediairen, zoals pedagogische begeleiders, ook een rol 
kunnen spelen. Sommige geïnterviewden wezen echter op het risico van het samenbrengen 
van practici in onbekende, formele omgevingen. Zulke omgevingen kunnen tot gevolg 
hebben dat mensen zich anders gaan gedragen dan wanneer ze in een vertrouwde 
omgeving zouden worden bevraagd (bvb. in hun eigen school).  

 

Een ander punt waarmee rekening dient te worden gehouden, is de invloed van een 
uniforme of een gemixte samenstelling van focusgroepen. Wanneer verschillende actoren 
met een verschillende status worden samengebracht (bvb. een leraar van een basisschool 
met een hoogleraar aan de universiteit, of leraren met  pedagogisch begeleider of 
inspecteur), kan dat de inbreng van sommige actoren beïnvloeden. Het is dus de vraag of 
het betrekken van zowel leraren en directeurs als intermediairen en onderzoekers mogelijk is 
bij consultaties in het kader van het detecteren van kennisbehoeften. We hebben geen 
directe ervaring met het opsporen van kennisbehoeften in dergelijke heterogene groepen. De 
ervaringen die we later in het project via de andere consultaties verzamelden (consultaties 
‘samenwerking’), leren echter dat het opzetten van een vruchtbare dialoog tussen 
onderzoekers en actoren uit de onderwijspraktijk (leraren, directies) wel degelijk mogelijk is, 
mits aan een aantal voorwaarden voldaan is.  

Op basis van de evaluatie van deze consultaties schuiven we als voorwaarden naar voren: 

- Het consultatieproces moet goed en doordacht voorbereid zijn, zowel naar inhoud 
(doel, focus) als naar vorm (werkwijze) en selectie van deelnemers; 

- deelnemers kunnen best vooraf op de hoogte zijn van doel en inhoud van de dialoog 
(zodat ze zich enigermate kunnen voorbereiden); 

- er is een sterke moderator nodig die er over waakt dat deelnemers evenwichtig aan 
bod komen en dat elke individuele inbreng gewaardeerd wordt. 
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Van een geheel andere orde, maar mogelijks een interessante aanvullende piste, is het 
verzamelen van kennisbehoeften via het internet. Het gaat dan niet om een actieve 
groepsbevraging, maar om het aanbieden van een kanaal waarin individuele actoren 
kennisbehoeften kunnen ‘deponeren’. Voor Vlaanderen is op dat vlak het concept van de 
wetenschapswinkel interessant (www.wetenschapswinkel.be). Non-profitorganisaties die 
nood hebben aan wetenschappelijke ondersteuning kunnen hun vraag kwijt bij de 
wetenschapswinkel, die fungeert als bemiddelaar tussen deze organisaties en onderzoekers. 
De vragen worden beantwoord met behulp van bestaand onderzoek of nieuw onderzoek dat 
wordt uitgevoerd door studenten in het kader van hun eindverhandeling.  

Een ander voorbeeld van het verzamelen van kennisbehoeften en vragen via het internet is 
de website ‘ik heb een vraag’ (www.ikhebeenvraag.be). Op deze website kan iedereen een 
vraag stellen, die vervolgens beantwoord wordt door een wetenschapper van een Belgische 
onderzoeksinstelling, universiteit of hogeschool. Zowel de vragen als de antwoorden zijn 
terug te vinden op de website.  

Wanneer men zou kiezen voor het detecteren van kennisbehoeften van de onderwijspractici 
via een open bevraging langs het internet, geldt ook hier dat men deze werkwijze vooraf 
goed moet doordenken. De instantie die op deze manier kennisvragen uit de praktijk 
verzamelt, wordt immers geconfronteerd met een ongestructureerde itemlijst. Bovendien is 
het in dergelijk model erg moeilijk om de betekenis en de achterliggende motivaties van een 
vraag af te toetsen. In het bijzonder laat deze werkwijze moeilijker toe om het relatieve  
belang of de ‘urgentie’ van een kennisvraag op het spoor te komen en daarover een 
consensus onder deelnemers te bereiken. Hiermee raken we een volgend belangrijk element 
van de agendazetting.  

2.3 Prioritering van kennisbehoeften 

Een volgend element dat van belang is, is de prioritering van de kennisbehoeften en vragen 
uit de praktijk. Welke actoren bepalen welke vragen of thema’s prioriteit krijgen? Hoe wordt 
consensus bereikt tussen de betrokken actoren over de agendazetting voor praktijkgericht 
onderzoek? Tijdens de consultatiereeks ‘kennisbehoeften’ hebben we hier enige ervaring 
mee opgedaan. Nadat de aanwezige intermediairen een groot aantal kennisbehoeften 
hadden opgesomd, werd er toegewerkt naar een selectie van drie prioritaire thema’s (zie 
bijlage 6). Door gebruik te maken van verschillende werkvormen, lukte het om tot een 
consensus te komen over deze drie prioritaire thema’s.  

Er zijn echter nog andere manieren mogelijk om tot een prioritering van kennisbehoeften te 
komen. Wanneer in de toekomst gewerkt wordt aan de agendazetting voor praktijkgericht 
onderwijsonderzoek, dient men in het kader van prioritering van kennisbehoeften 
beslissingen te nemen over welke actoren daarbij betrokken worden en hoe men tot 
prioritering komt.  

2.4 Van kennisbehoeften naar onderzoekbare vragen 

Naast de nood aan ‘prioritering’ zal bij een consultatie ook aandacht moeten zijn voor een 
vertaling van concrete kennisbehoeften naar onderzoekbare vragen. De stakeholders die we 
hierover interviewden verwachten dat het bevragen van leraren en directeurs zal leiden tot 
een zeer uiteenlopende lijst van vragen en behoeften, die sterk beïnvloed zullen worden door 
de problemen waar ze op dat moment mee zitten. Dat brengt het risico met zich mee dat er 
geen lijst van kennisbehoeften ontstaat, maar eerder een lijst van ‘bezorgdheden’ die op dat 
moment leven. Verschillende geïnterviewden vroegen zich af in hoeverre practici in staat zijn 

http://www.wetenschapswinkel.be/�
http://www.ikhebeenvraag.be/�
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om een onderscheid te maken tussen een praktisch probleem in hun school dat ze snel 
willen oplossen en de vraag naar kennis die een bijdrage zou kunnen leveren aan de 
oplossing van een probleem of een verbetering van het onderwijs. Een element dat zowel bij 
het bevragen van leraren en directeurs als bij intermediairen zal meespelen, is dat de vragen 
beïnvloed worden door actuele beleidsprioriteiten.  

 

Onze ervaring met de consultatie ‘kennisbehoeften’ leert dat de verzamelde kennisbehoeften 
van practici niet onmiddellijk bruikbaar zijn om onderzoek over op te zetten. De 
kennisbehoeften moeten worden omgezet naar onderzoekbare onderzoeksvragen die 
kunnen worden beantwoord met behulp van praktijkgericht onderzoek. Tijdens de 
consultatiereeks ‘reviews’ kwam naar voren dat voor deze ‘vertaalslag’ een rol is weggelegd 
voor onderzoekers. Zij dienen al in een vroeg stadium betrokken te worden bij de 
totstandkoming van de onderzoeksagenda, zodat vraag (practici) en aanbod (onderzoekers) 
op elkaar afgestemd kunnen worden.  

2.5 Houdbaarheidsdatum van kennisbehoeften? 

Een vraag die hier niet eerder aan de orde was, is volgens welke frequentie een consultatie 
nodig is om actuele kennisbehoeften op het spoor te blijven. Uiteraard hebben we daar in dit 
project geen ervaring mee opgedaan.  Vanuit het perspectief van de onderzoeker is een 
langere termijnperspectief uiteraard interessant. Veel onderzoek vergt immers een looptijd 
van minstens twee jaar. Anderzijds moeten kennisbehoeften regelmatig geüpdatet en moet 
de onderzoeksagenda zonodig bijgestuurd kunnen worden. 

3 Kenmerken van praktijkgericht onderzoek 

In dit en volgend punt ligt de focus op de uitvoering van het onderzoek zelf. We stellen eerst 
de vraag welke ‘soorten’ van onderwijsonderzoek onder de noemer van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek vallen. We staan vervolgens stil bij één specifieke methode, met name 
de review. 

3.1 Welk soort onderzoek is nodig? 

3.1.1 Verschillende onderzoekstypes 

In de inleiding stelden we al dat het praktijkgericht karakter van onderwijsonderzoek niet aan 
één bepaald type van onderzoek gebonden is. Zo kan ook zuiver fundamenteel 
onderwijsonderzoek (op initiatief van de onderzoeker) een praktijkgerichte dimensie krijgen 
wanneer het door intermediairen naar en voor de praktijk vertaald wordt (zie hoger het RDD-
model). Het is echter een belangrijke vaststelling in dit project dat zowat alle actoren het 
erover eens zijn dat er meer ruimte nodig is voor onderzoek van een ander type: onderzoek 
waarbij er in en tijdens de uitvoering samenwerking is tussen onderzoeker en praktijk. 

In zijn 'Advies ten gronde over onderwijsonderzoek' (2007) heeft de Vlor gewezen op de 
nood aan (vak)didactisch onderzoek, construerend onderzoek en onderzoek naar modellen 
voor onderwijsvernieuwing (Vlor, 2007, p.10). Tijdens het project werd door de 
geïnterviewden bevestigd dat er behoefte is aan deze soorten onderzoek. Men wees met 
name op het enorme gebrek aan vakdidactisch onderzoek in Vlaanderen.  
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Het pleidooi voor vakdidactisch onderzoek loopt parallel met de vraag naar maatregelen die 
effect hebben op het niveau van de leraar en de klas. Het is begrijpelijk dat op meso- en 
macroniveau veel gesproken wordt over het functioneren van de scholen, maar de 
onderzoeksaandacht voor de eerste lijn is ondermaats. Met goed didactisch onderzoek 
kunnen leraren vrijwel onmiddellijk betrokken worden. Er bestaat in Vlaanderen geen sterke 
traditie in het uitvoeren van vakdidactisch onderzoek en dat wordt als een gemis beschouwd. 
Onderzoekers zullen zich anders moeten oriënteren om dit soort onderzoek kansen te 
geven. Ook aan de universitaire lerarenopleidingen gebeurt er relatief weinig vakdidactisch 
onderzoek. Positief is, en we zullen verderop aangeven waarom, dat men verwacht dat er 
daar in de toekomst investeringen mogelijk zijn (zie paragraaf 4.6 expertisenetwerken).  

Ook het construerend onderzoek wordt beschouwd als een overtuigende vorm van 
praktijkgericht onderwijsonderzoek. De constructie van kennis verloopt in interactie met 
mensen uit de praktijk. Tegelijk sturen deze practici mee aan de wijze waarop het onderzoek 
wordt uitgevoerd. Dit soort onderzoek leent zich goed om inzicht te krijgen over de manier 
waarop innovaties geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk. Ontwikkelingsgericht 
onderzoek kan leiden tot bruikbaar materiaal voor leraren waarbij ze worden ondersteund in 
het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen. 

Hoewel behorend tot een heel andere onderzoekstraditie, wordt er door de bevraagde 
stakeholders tenslotte een lans gebroken voor meer interventieonderzoek. Het gaat om een 
meer experimenteel design waarmee men wil achterhalen waarom de ene methode meer 
vruchten afwerpt dan de andere. Onderzoekers laten scholen iets proberen (een interventie) 
en vergelijken dit met scholen die deze verandering niet doen. Wanneer de onderzoeksvraag 
dit toelaat, laat interventieonderzoek een hoge graad van evidentie toe.  

3.1.2 Verschillende onderzoeksmethoden 

Een andere vraag is welke onderzoeksmethoden gebruikt kunnen worden voor 
praktijkgericht onderzoek? Zijn er bepaalde onderzoeksmethoden die de voorkeur genieten 
boven andere? De geïnterviewden zijn over het algemeen voorstander van 
methodepluralisme: zowel verschillende kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden 
kunnen geschikt zijn voor de uitvoering van praktijkgericht onderzoek. Even als bij 
fundamenteel en beleidsonderzoek dienen de onderzoeksmethoden voor praktijkgericht 
onderzoek altijd gekozen te worden op basis van de aansluiting bij de onderzoeksvragen.  

3.2 De review als onderzoeksmethode 

Op vraag van de minister werd tijdens het project de review (literatuurstudie, 
overzichtsstudie) als onderzoeksmethode voor praktijkgericht onderzoek uitgetest. In 
opdracht van de Vlor werden drie reviews geschreven door onderzoekers. Het belangrijkste 
doel hiervan was om uit te zoeken in hoeverre de review een bruikbare en relevante 
onderzoeksmethode is voor praktijkgericht onderwijsonderzoek. Een uitvoerige beschrijving 
van het proces om te komen tot de reviews is te vinden in hoofdstuk 2. 

3.2.1 Relevantie van reviews wordt erkend 

Uit verschillende consultaties (‘kennispraktijk’ en ‘reviews’) concluderen we dat het laten 
maken van reviews voor de onderwijspraktijk over het algemeen positief geëvalueerd werd. 
Vooral bij intermediairen (begeleiders, nascholers, lerarenopleiders) blijkt er nood te zijn aan 
dit soort informatie. Dat zien we ook terug in een aantal voorbeelden uit het buitenland, waar 
verschillende organisaties zijn opgericht die reviews produceren voor de onderwijspraktijk 
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(zie hoofdstuk 4). Op basis van de consultatie ‘reviews’ concluderen we dat op basis van 
reviews nieuwe kennisvragen kunnen worden gesteld, die verwerkt kunnen worden in een 
onderzoeksagenda voor praktijkgericht onderwijsonderzoek. De betrokkenen van de 
consultatie ‘reviews’ zien de review als één van de onderzoeksmethoden binnen een 
mogelijk toekomstig onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderwijsonderzoek. 

3.2.2 Randvoorwaarden voor het maken van reviews 

Indien er in de toekomst reviews worden gemaakt voor de onderwijspraktijk, dient met een 
aantal elementen rekening te worden gehouden.  

Ten eerste is er meer tijd nodig voor het doorlopen van het gehele traject. Het doorlopen van 
het traject binnen een halfjaar, zoals wij gedwongen waren te doen tijdens het project, leidt 
niet tot een optimaal resultaat.  

- Er dient eerst voldoende tijd te worden gereserveerd voor het detecteren van 
kennisbehoeften bij praktijkmensen. Zoals in paragraaf 2 al gesteld, is er niet alleen 
een doordachte werkwijze en procedure nodig maar ook tijd en een specifieke 
competentie om het resultaat van dergelijke bevraging te vertalen naar een 
onderzoeksagenda voor reviews.  

- Vervolgens dienen onderzoekers voldoende tijd te krijgen voor het indienen van een 
voorstel voor het schrijven van een review. Hierdoor krijgen ook de onderzoekers aan 
hogescholen een eerlijke kans om een voorstel in te dienen.  

- Er is tijd nodig om een ernstige selectieprocedure te organiseren. 
- Na de selectie van de voorstellen, moeten onderzoekers voldoende tijd krijgen om 

hun review te schrijven. Binnen het project kregen de onderzoekers slechts 
drieëneenhalve maand de tijd om hun review te schrijven. Dit was een te korte 
periode. In de toekomst dienen onderzoekers minimaal een doorlooptijd van 6 
maanden te krijgen voor het schrijven van de review.  

 

Al deze elementen in acht genomen, is een totale doorlooptijd van 12 maanden voor 
themazetting, oproep, selectie en uitvoering een minimum. 

 

Ten tweede dienen reviews tot stand te komen binnen een samenwerkingsproces van 
verschillende actoren uit de praktijk en uit de onderzoekswereld.  

- Dat begint al bij het bepalen van de onderzoeksagenda voor reviews. Hierbij is zeker 
een rol weggelegd voor intermediairen, maar het is wenselijk dat zij niet de enige 
bevraagde praktijkactoren  zijn. Best worden ook  leraren en directeurs direct 
betrokken (zie paragraaf 2). Tevens dienen onderzoekers in deze fase een aandeel 
te hebben, zodat vraag en aanbod optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden.  

- Ook tijdens de uitvoering van het reviewonderzoek kan een beperkte vorm van 
samenwerking met praktijkactoren vruchtbaar zijn voor de praktijkrelevantie van de 
review. In dit project  rapporteerden de promotoren van het reviewonderzoek een 
goede ervaring met de uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever om een proefversie 
voor te leggen aan actoren uit de praktijk. Dat heeft telkens tot belangrijke 
bijsturingen geleid. 

 

Ten derde concluderen we dat er een zekere spanning bestaat tussen de eisen gesteld aan 
wetenschappelijke publicaties en de eisen voor bruikbaarheid en leesbaarheid voor de 
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onderwijspraktijk. De auteurs van de drie gemaakte reviews gaven aan dat het vinden van de 
juiste balans tussen deze eisen niet gemakkelijk is. Zij maakten hieromtrent verschillende 
keuzes, wat heeft geleid tot drie zeer verschillende reviews. Uit de discussie over de reviews 
tijdens de consultatie ‘reviews’ en tijdens een vergadering van de stuurgroep, werd duidelijk 
dat zowel onderzoekers als praktijkactoren ondubbelzinnig vasthouden aan de eisen voor de 
wetenschappelijke kwaliteit van het review-onderzoek. De review dient wetenschappelijk 
verantwoord te worden uitgevoerd en gerapporteerd. Niettemin dient de onderzoeker zich in 
te spannen om de informatie op een voor de doelgroep begrijpelijke manier uit te schrijven, 
maar dat mag volgens de stakeholders zeker niet leiden tot een ‘verkleutering’ van het 
taalgebruik. Onze ervaring leert dat wanneer in de toekomst nieuwe review-onderzoeken 
worden uitgevoerd, voor elke review uitdrukkelijk over deze vraag gereflecteerd moet worden 
en een manier gezocht moet worden om daarover met de praktijk te overleggen (bvb. 
ontwerp voorleggen aan resonansgroep, leesgroep, kritische vriend, …).  Het is essentieel 
om telkens uitdrukkelijk tijd te investeren in het vinden van de balans tussen de eisen voor 
wetenschappelijke publicaties en bruikbaarheid en leesbaarheid voor de onderwijspraktijk. 

 

Ten vierde dient men zich ervan bewust te zijn dat reviews op meerdere manieren kunnen 
ingevuld worden. Wanneer men in de toekomst opnieuw reviews zou laten maken, dient men 
vooraf goed te bepalen wat men hiervan verwacht en ook daarvoor de nodige ruimte (tijd, 
middelen) voor voorzien. Met name de doelgroep van de reviews dient duidelijk te worden 
geformuleerd. Verschillende doelgroepen (bvb. intermediairen, leraren, directeurs) kunnen 
verschillende kennisbehoeften hebben. Tevens kan het maken van meerdere versies van 
een review een voordeel zijn. Hierdoor kunnen praktijkmensen ervoor kiezen om een korte 
samenvatting met de belangrijkste resultaten te lezen, of kunnen zij een uitgebreidere versie 
bestuderen waarin meer achtergrondinformatie (bvb. over onderzoeksmethoden) is 
opgenomen. 

In dezelfde zin dient duidelijk bepaald te worden voor welke onderwijsniveaus een review 
relevant is. Enkele van de tijdens het project gemaakte reviews, zijn wel relevant voor het 
leerplichtonderwijs, maar bijvoorbeeld niet voor het volwassenenonderwijs. Voor het 
volwassenenonderwijs zou in dit geval een aparte review gemaakt moeten worden, waarbij 
hetzelfde thema ingevuld wordt aansluitend bij de situatie in het volwassenenonderwijs. We 
pleiten ervoor dat bij het maken van nieuwe reviews in de toekomst, er aandacht is voor de 
aansluiting tussen de reviews en de onderwijsniveaus en dat alle onderwijsniveaus de kans 
krijgen om hun specifieke vragen aan bod te laten komen. 

3.2.3 Conclusie: een doordacht beleid voor het uitzetten van praktijkgerichte 
onderwijsreviews 

We concluderen dat de review een veelbelovende onderzoeksmethode is binnen een 
mogelijk toekomstig kanaal voor praktijkgericht onderwijsonderzoek. Op basis van de 
ervaringen binnen dit project konden we een aantal aanbevelingen doen voor de 
optimalisatie. Op een aantal punten dient echter meer ervaring te worden opgedaan met 
deze methode, zodat deze methode verder geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Dat 
impliceert in elk geval dat er t.a.v. het opzetten van bijkomende reviews in het kader van 
praktijkgericht onderwijsonderzoek, een doordacht beleid en een weloverwogen planning 
nodig is.  
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3.3 Kwaliteitscriteria 

In de opdracht aan de Vlor vraagt de minister om kwaliteitscriteria op te stellen voor 
praktijkgericht onderzoek, die in een later stadium zouden kunnen opgenomen worden als 
selectiecriteria voor onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd binnen een mogelijk 
toekomstig kanaal voor praktijkgericht onderzoek.  

Tijdens verschillende activiteiten gedurende het project is informatie verzameld over 
kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek: door de zoektocht naar buitenlandse 
voorbeelden, door de interviews met verschillende Vlaamse actoren en door het verzamelen 
van enkele artikelen over praktijkgericht onderzoek (zie bijlage 12).  

In de context van praktijkgericht onderwijsonderzoek kunnen we deze vraag naar 
kwaliteitseisen op twee niveaus situeren:  

- kwaliteitseisen m.b.t. de wetenschappelijke waarde van het onderzoek; 

- kwaliteitseisen m.b.t. de praktijkrelevantie van het onderzoek. 

Uit de informatie die we verzameld hebben komt als evident naar voren dat praktijkgericht 
onderzoek, van welk onderzoekstype dan ook, moet voldoen aan alle basiscriteria voor 
wetenschappelijk onderzoek, zoals betrouwbaarheid, validiteit, objectiviteit, systematische 
dataverzameling en het voortbouwen op bestaande kennis en theorie. Alle actoren zijn het er 
over eens dat praktijkgericht onderwijsonderzoek, wil het aanspraak maken op 
‘wetenschappelijkheid’ moet voldoen aan de kenmerken van wetenschappelijk onderzoek.  

Wat de kwaliteitseisen voor praktijkrelevantie betreft, zal het aanwenden van dergelijke 
criteria uiteraard afhangen van het onderzoekstype en de context waarbinnen het onderzoek 
uitgevoerd wordt. Hoger pleitten we er voor om praktijkgericht onderwijsonderzoek niet 
exclusief aan één bepaald onderzoekstype te binden. In die mate zelfs dat ook fundamenteel 
onderzoek mogelijks een praktijkgerichte vertaling kan krijgen. In dit geval zal de beoordeling 
van de praktijkrelevantie eerder post hoc, op basis van de resultaten gebeuren. De 
vertaalbaarheid van de resultaten naar de praktijk zal als dusdanig de beoordeling van het 
onderzoek niet beïnvloeden (bvb. bij het goedkeuren van een aanvraag voor een 
doctoraatsbeurs bij het FWO).  

In dezelfde zin zal beleidsgericht onderzoek niet in de eerste plaats beoordeeld worden op 
bruikbaarheid in een micro (klas)- of mesocontext (school), maar op de mate waarin het 
onderzoek bruikbare inzichten oplevert voor de opdrachtgever (bvb. onderwijsoverheid).  

Voor onderwijsonderzoek dat uitdrukkelijk opgezet wordt om benut te worden in de praktijk, 
moeten echter wel kwaliteitscriteria gelden die de praktijkgerichtheid garanderen.   

Naast de basiscriteria voor wetenschappelijk onderzoek, zal dergelijk praktijkgericht 
onderwijsonderzoek nog moeten voldoen aan een aantal bijkomende eisen: 

- de mate waarin de onderzoeksvragen inspelen op de onderzoeksagenda voor 
praktijkgericht onderzoek; 

- de mate waarin praktijkmensen (leraren, directeurs) in een of meerdere fasen van het 
onderzoek betrokken worden (bvb. ook bij de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten); 

- de aandacht voor een gepaste disseminatie en valorisatie van de resultaten. 

In dit project hebben we goede ervaringen met de beoordeling van onderzoeksvoorstellen 
voor praktijkgericht onderzoek (i.c. de reviews) door een mix van actoren met verschillende 
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expertise. Ervaren onderzoekers dienen de wetenschappelijke kwaliteit te beoordelen, 
praktijkexperts dienen de relevantie voor de praktijk te beoordelen. Om deze twee 
aandachtspunten ook tijdens de uitvoering van het onderzoek vast te houden, is het 
aangewezen om voor ieder onderzoeksproject een stuurgroep samen te stellen die de 
kwaliteit en de voortgang van het project bewaakt tijdens de uitvoering. Deze stuurgroep 
dient te bestaan uit een mix van actoren met verschillende expertise.  

Deze eisen kunnen concreet worden verwerkt in de criteria die gehanteerd worden bij de 
beoordeling van onderzoeksvoorstellen voor praktijkgericht onderzoek. We hebben ons 
hierbij gedeeltelijk gebaseerd op beoordelingsformulieren van de PWO-projecten aan de 
hogescholen (zie verder paragraaf 4.1). Criteria die in ieder geval moeten worden 
opgenomen in het beoordelingsformulier voor onderzoeksvoorstellen voor praktijkgericht 
onderzoek, zijn: 

- beschrijving en verantwoording van de doelstelling, probleemstelling en 
onderzoeksvragen van het onderzoeksproject in aansluiting bij de behoeften van de 
onderwijspraktijk; 

- beschrijving en verantwoording van de gekozen onderzoeksmethoden. De 
onderzoeksmethoden dienen gekozen te worden op basis van de aansluiting bij de 
onderzoeksvragen;  

- een beschrijving en verantwoording van de betrokkenheid van praktijkmensen in de 
verschillende fasen van het onderzoek; 

- een plan van aanpak met een fasering van de activiteiten en de output per fase; 

- verantwoording van de inzet en expertise van het onderzoekspersoneel; 

- een realistische begroting en specificering van de kosten van het onderzoek;  

- een plan voor disseminatie en valorisatie. Een overzicht van activiteiten in het kader 
van disseminatie en valorisatie van het onderzoek;  

- het voorstellen van de samenstelling van de stuurgroep die het project zal opvolgen.  

4 Actoren in de uitvoering van praktijkgericht onderwijsonderzoek 

Na de kenmerken van het onderzoek zelf gaan we in deze paragraaf dieper in op de 
betrokken actoren: wie heeft welke rol in de uitvoering van het praktijkgericht 
onderwijsonderzoek? In deze paragraaf komt het perspectief van hogescholen en 
universiteiten als onderzoeksinstellingen aan bod. Uiteraard komt ook hier weer de vraag 
naar boven naar de betrokkenheid van practici (leraren, directeurs, begeleiders, …). Daarbij 
is tevens aandacht voor de expertisenetwerken en voor jonge onderzoekers. 

4.1 Praktijkgericht onderwijsonderzoek binnen de professionele 
bacheloropleidingen in de hogescholen 

In onze verkenning van actoren die praktijkgericht onderwijsonderzoek kunnen uitvoeren, 
komen we automatisch terecht bij het onderzoek dat gebeurt binnen de professionele 
bacheloropleidingen (waaronder ook de lerarenopleiding) in de hogescholen.  
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Het decretaal kader van het hoger onderwijs11 bepaalt dat de professionele 
bacheloropleidingen aan de hogescholen, een duidelijke opdracht hebben met betrekking tot 
onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De Vlaamse overheid stelt sinds een viertal 
jaren een specifieke enveloppe ter beschikking voor de financiering van eigen 
onderzoeksprojecten aan de hogescholen: het projectmatig wetenschappelijk onderzoek 
(PWO)12. Tot nu toe worden de middelen over de hogescholen verdeeld op basis van het 
aantal studenten.  Het doel van het PWO is een impuls te geven aan de professionele 
bacheloropleidingen om onderzoekservaring, expertise en onderzoekscapaciteit te 
ontwikkelen en relevante netwerken uit te bouwen. Decretaal worden er ook een aantal 
‘performantiecriteria’ opgelegd aan de PWO-projecten: wetenschappelijke kwaliteit, 
relevantie voor het werkveld/de maatschappij en relevantie voor het onderwijs. In de 
toekomst wenst de overheid ‘outputindicatoren’ te gebruiken als verdeelsleutel voor een 
flexibel deel van het PWO-budget over de Vlaamse hogescholen (http://www.ewi-
vlaanderen.be/ewi/index.php?id=318).  

Om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van het onderzoek aan de hogescholen, en 
meer specifiek bij de lerarenopleidingen, werden interviews gehouden met enkele directeurs 
van hogescholen, onderzoekscoördinatoren en betrokkenen bij de expertisenetwerken.  

4.1.1 ‘Praktijkgericht’ of ‘praktijkgebaseerd’ onderzoek 

Het onderzoek dat aan de hogescholen plaatsvindt wordt door de geïnterviewden 
‘praktijkgericht’ of ‘praktijkgebaseerd’ en ‘contextgedreven’ genoemd. Volgens de 
geïnterviewden kunnen hogescholen bij uitstek een antwoord bieden op praktijkgerichte 
vragen uit het werkveld. Onderzoekers aan hogescholen staan volgens hen dicht genoeg bij 
de praktijk dan, waardoor de samenwerking met die praktijk gemakkelijk tot stand komt. Ze 
beschouwen het als een troef dat zij zowel over de onderzoekscapaciteiten als over de 
contacten met het werkveld beschikken. Hierdoor zijn ze in staat om kennis te vertalen en 
toepasbaar te maken voor het werkveld. Die vertaalslag vindt volgens de geïnterviewden op 
een ‘natuurlijker’ manier plaats dan binnen een universitaire onderzoeksomgeving. De 
hogeschool vormt met zijn onderzoek een schakel in de keten van kennisontwikkeling en –
verspreiding. Men heeft het idee dat deze rol van de hogeschool belangrijker wordt. 
Onderzoekers aan hogescholen kunnen deze rol sterker opnemen dan hun collega-
onderzoekers aan de universiteiten, onder meer omdat ze minder onderhevig zijn aan de 
toenemende druk op universitaire onderzoekers om zich te richten op het publiceren van 
artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften.  

4.1.2 Procedures voor het PWO 

De meeste hogescholen hebben een of meerdere onderzoekscoördinatoren (centraal en/of 
departementaal) aangesteld om deze onderzoekspoot te organiseren en te stimuleren. Zij 
hebben zich de eerste jaren vooral gericht op de uitwerking van procedures voor het 
indienen van onderzoeksvoorstellen, de selectie van projecten, de uitvoering van het 
onderzoek en de afronding daarvan. Binnen de verschillende associaties vindt overleg plaats 
tussen de hogescholen om het PWO beleidsmatig op elkaar af te stemmen.  

                                                
11 Het betreft het hogescholendecreet (Decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994), het 
structuurdecreet (Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen van 4 april 2003) en het 
flexibiliseringsdecreet (Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende 
hogeronderwijsmaatregelen van 30 april 2004). 
12 De middelen zijn bestemd voor de professionele bacheloropleidingen en bedragen in totaal ongeveer 9 miljoen euro. Ze 
komen gedeeltelijk van het Departement Onderwijs en Vorming en gedeeltelijk van het Departement Economie, Wetenschap en 
Innovatie. 

http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/index.php?id=318�
http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/index.php?id=318�
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Er wordt veelal gewerkt met een jaarlijkse aanbestedingsronde voor onderzoeksprojecten. In 
sommige hogescholen wordt de aanbesteding hogeschoolbreed georganiseerd, terwijl in 
andere hogescholen het budget verdeeld wordt over de departementen of opleidingen. Een 
beoordelingscommissie beoordeelt de kwaliteit van de ingediende onderzoeksvoorstellen 
aan de hand van een aantal selectiecriteria. In deze commissie zetelen mensen van de 
hogeschool, mensen uit het werkveld en ervaren universitaire onderzoekers.  

De kennisbehoeften die kunnen leiden tot het doen van onderzoek aan de hogeschool, 
komen voor een groot deel uit het werkveld. Maar ook vanuit een opleiding zelf komen 
ideeën voor het doen van onderzoek op basis van ervaren noden of verwachte noden in de 
toekomst. Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd in samenwerking met een of meerdere 
externe partners. Studenten werken ook veelvuldig mee aan onderdelen van het 
onderzoeksproject (bvb. in het kader van een bachelorproef).  

Voor methodologische ondersteuning kunnen onderzoekers terecht bij de 
onderzoekscoördinator of bij een daarvoor aangestelde persoon. De onderzoekscoördinator 
ziet toe op de uitvoering van het onderzoek, onder andere door het vragen van een jaarlijkse 
verantwoording middels een rapport. Tevens zijn de onderzoekers verplicht om een 
stuurgroep in te stellen die toeziet op de uitvoering. Deze stuurgroep dient te bestaan uit 
mensen van de hogeschool, de onderzoekswereld en het werkveld.  

4.1.3 Huidige ontwikkelingen 

Nu de eerste jaren van het PWO achter de rug zijn, krijgt de onderzoekstaak van de 
hogescholen steeds meer vorm. In de beginperiode wilden de meeste hogescholen nog 
geen keuzes maken wat betreft de onderzoeksthema’s, om te zien welke thema’s naar 
boven zouden komen. Momenteel ontstaat de behoefte om toe te werken naar het 
formuleren van een aantal speerpunten voor onderzoek per departement of opleiding. Een 
voordeel hiervan is dat de hogeschool zich op deze thema’s kan gaan profileren.  

Een andere ontwikkeling is het verhogen van de eisen voor de output van een 
onderzoeksproject. Onderzoekers aan hogescholen worden hierdoor meer afgerekend op de 
resultaten van hun onderzoek. Tot nog toe hebben de meeste hogescholen weinig eisen 
gesteld als het gaat om de output. De meeste projecten resulteren wel in een of meerdere 
soorten output: een eindverslag, een publicatie in de vorm van een rapport of een artikel in 
een vaktijdschrift, een studiedag of lezing, materialen of instrumenten. Zo kan een 
onderzoeksproject dat vanuit de professionele bachelor lerarenopleiding resulteren in 
concrete leermiddelen voor de onderwijspraktijk.  

Een probleem dat zich vaak voordoet aan het einde van een onderzoeksproject is een 
gebrek aan tijd en geld. Hierdoor komt de output van het project in gevaar. Om dit probleem 
te verkleinen, heeft een hogeschool er bvb. voor gekozen om het laatste jaar van een PWO-
project te reserveren voor de rapportage en disseminatie van het onderzoek. Een andere 
hogeschool heeft de zogenaamde ‘outputstimulus’ in het leven geroepen. Dat is een aparte 
enveloppe met geld die men kan aanvragen om activiteiten (studiedag, rapport, artikel, 
etcetera) uit te voeren in het kader van de disseminatie van het onderzoek.  

4.1.4 Aandachtspunten 

In zijn Advies over “Onderwijs: kiem voor onderzoek en innovatie“ (mei 2008) pleitte de Raad 
Hoger Onderwijs van de Vlor samen met de VRWB al voor een brede visie op wetenschap 
en innovatie, die ruimte laat voor een bijdrage vanuit het praktijkgebaseerd onderzoek. De 



 98 

RHO vond het in die context noodzakelijk om het onderzoek in de professionele 
bacheloropleidingen blijvend te valoriseren. De ervaringen in dit project bevestigen dat het 
PWO qua opzet en finaliteit een interessant kanaal is voor het stimuleren van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek. Op basis van de interviews kunnen wel enkele aandachtspunten 
worden geformuleerd over de rol van de professionele bacheloropleidingen in het 
praktijkgericht onderzoek. 

 

- Ten eerste gaven enkele geïnterviewden aan dat de kwaliteit van sommige 
onderzoeken verbeterd kan worden. Het waarborgen van de kwaliteit wordt 
bemoeilijkt, doordat er veel beginnende onderzoekers zijn die niet altijd voldoende 
ondersteund kunnen worden bij hun onderzoek. Bij de rekrutering van nieuw 
personeel wordt tegenwoordig wel meer gevraagd naar onderzoeksvaardigheden. Er 
worden ook meer lectoren met een doctoraatsdiploma aangeworven. Een probleem 
is dat de hogescholen hun medewerkers met de capaciteiten voor en interesse in het 
doen van onderzoek geen langetermijnperspectief kunnen bieden. Het projectmatig 
werken biedt geen garanties voor continuïteit.  

 
- Ten tweede kwam duidelijk naar voren dat de hogescholen kampen met een tekort 

aan middelen om hun onderzoekspoot verder uit te bouwen. Wanneer men bedenkt 
dat het onderzoeksbudget wordt verdeeld over de verschillende departementen of 
opleidingen, kan worden vastgesteld dat uiteindelijk slechts een klein deel besteed 
wordt aan onderzoek binnen de lerarenopleiding. Tevens gaven de geïnterviewden 
aan dat er vooral te weinig geld is voor het organiseren van de structurele 
omkadering. In de huidige situatie kan men onvoldoende continuïteit creëren in het 
onderzoeksbeleid. Op enkele hogescholen zou men het liefst willen toewerken naar 
een systeem van lectoren en kenniskringen zoals dat zich de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld in Nederland. Momenteel zijn hogescholen niet flexibel om op korte 
termijn te reageren op het indienen van onderzoeksvoorstellen van externe 
organisaties (zoals de oproep van de Vlor om reviews te schrijven). Naast de PWO-
middelen bestaan er nauwelijks andere middelen waarvoor hogescholen in 
aanmerking komen of waarop zij kans maken. Wanneer een mogelijk toekomstig 
onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderwijsonderzoek de 
lerarenopleidingen aan de hogescholen kansen biedt om meer onderzoek te doen, 
dan zou dat volgens de geïnterviewden een positieve ontwikkeling zijn.  

4.2 Praktijkgericht onderwijsonderzoek aan de universiteiten 

Onderzoek is van oudsher een kernopdracht van de universiteiten en heeft als belangrijkste 
doel kennisvermeerdering. Het onderzoek aan de universiteiten is internationaal 
georiënteerd. Wetenschappers van over de hele wereld informeren elkaar over hun 
onderzoek en beoordelen elkaars onderzoek door middel van de publicatie van artikelen in 
wetenschappelijke, meestal Engelstalige tijdschriften. De prestaties van universitaire 
wetenschappers worden voornamelijk gemeten via hun publicaties. De laatste jaren vindt 
een ontwikkeling plaats waarbij Vlaamse universitaire onderzoekers steeds meer worden 
afgerekend op hun internationale publicaties in wetenschappelijk vooraanstaande 
tijdschriften. Men spreekt ook wel van een toenemende ‘publicatiedruk’.  
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Universitaire onderzoekers worden nauwelijks afgerekend op hun inspanningen om hun 
onderzoek toegankelijk en bruikbaar te maken voor de onderwijspraktijk. Wat betreft het 
onderwijsonderzoek, worden zij binnen de universitaire wereld ook niet beloond voor de 
energie die zij stoppen in het onderhouden van contacten met scholen in verband met de 
opzet en uitvoering van onderzoek. Naast het doen van onderzoek en het verzorgen van 
onderwijs, is ook maatschappelijke dienstverlening een taak van universiteiten. De 
activiteiten van onderzoekers die in het teken staan van de interactie met de praktijk, kunnen 
gedeeltelijk hiertoe gerekend worden. Uit onze contacten met onderzoekers blijkt echter, dat 
de verdiensten op vlak van maatschappelijke dienstverlening minder zwaar wegen dan die 
op vlak van wetenschappelijke publicaties.  

 

Zoals tijdens het project duidelijk is geworden, vinden de meeste actoren het wenselijk om 
praktijkgericht onderwijsonderzoek op te zetten en uit te voeren binnen een 
samenwerkingsverband tussen onderzoekers en praktijkactoren. Dit soort onderzoek houdt 
veel meer in dan het verzamelen van gegevens bij scholen. De onderzoeker dient te 
investeren in de relatie met de onderwijspraktijk. Dat kost tijd, maar brengt niets op in termen 
van academische prestaties. Een belangrijke vraag is of universitaire onderzoekers wel 
geïnteresseerd zijn om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Op basis van de ervaringen 
tijdens ons project, concluderen we dat een deel van de universitaire onderzoekers zeker 
interesse zal tonen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek. Deze 
onderzoekers zijn meestal zeer gedreven om onderzoek te doen: een bijdrage leveren aan 
de verbetering van het onderwijs door middel van onderzoek is hun doel. De onderzoekers 
zorgen ervoor dat ze voldoen aan de eisen die de wetenschappelijke omgeving hen stelt, 
maar zijn ook bereid om tijd en energie te steken in de samenwerking met de 
onderwijspraktijk.  

 

Bij het opzetten van praktijkgericht onderwijsonderzoek is het van belang om enigszins 
rekening te houden met de eisen waaraan universitaire onderzoekers moeten voldoen. Een 
noodzakelijke voorwaarde voor deelname van universitaire onderzoekers aan praktijkgericht 
onderwijsonderzoek, is dat het hen iets moet opleveren in termen van academische 
prestaties. Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek moet dus zowel iets opbrengen voor 
de onderwijspraktijk als voor de onderwijsonderzoekers (namelijk kennisvermeerdering 
waarover gepubliceerd kan worden). Tenslotte willen we erop wijzen, dat de druk op 
onderzoekers groot kan worden als zij zich engageren om praktijkgericht onderzoek te doen: 
zij moeten voldoen aan de eisen vanuit de onderwijspraktijk en aan die van de wetenschap.  

4.3 Steunpunten 

Een buitenbeentje wordt gevormd door de steunpunten die ressorteerden onder de noemer 
‘Gelijke onderwijskansen’. Zij onderhouden een meer complexe relatie met de praktijk. 
Wanneer onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning onder één dak zitten - weliswaar 
ondergebracht in verschillende kamers - krijgt universitair onderzoek gemakkelijker toegang 
tot de praktijk. Resultaten van onderzoek worden teruggekoppeld naar de praktijk. Deze 
benadering is interessant omdat onderzoekers - al dan niet in samenwerking met de 
pedagogische begeleiding - er in slagen om de praktijk te beïnvloeden.  

Er kan een spanning ontstaan tussen de verschillende functies die worden opgenomen. 
Onderzoek en begeleiding mogen niet te veel door elkaar heen lopen. Methodisch wordt dit 
bewaakt door de onderzoekers- en de begeleidersrol voldoende van elkaar te scheiden.  
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Dat een aantal onderzoeksinstituten met een uniek ondersteuningsaanbod zal worden 
opgeheven is - bekeken vanuit het perspectief van het praktijkgericht onderwijsonderzoek - 
een verlies op twee fronten. Niet alleen voor de onderwijspraktijk, die doorgaans niet 
gemakkelijk toegang vindt tot de wereld van het onderzoek, maar ook voor de ontwikkelde 
deskundigheid die op vlak van samenwerking verloren dreigt te gaan.  

4.4 Jonge onderzoekers 

Via consultaties en interviews hebben we contacten gehad met een aantal jonge 
onderzoekers aan universiteiten en hogescholen. Hieruit is naar voren gekomen dat jonge 
onderzoekers aan de universiteit een moeilijke positie hebben. Aan het begin van hun 
academische carrière moeten zij hun plaats zien te veroveren in de academische wereld. Dit 
betekent concreet dat zij dienen te publiceren over hun onderzoek in Engelstalige, 
wetenschappelijke tijdschriften. Omdat dit veel tijd in beslag neemt, kunnen deze jonge 
wetenschappers weinig tijd besteden aan het onderhouden van intensieve contacten met en 
het begeleiden van scholen tijdens en na het uitvoeren van het onderzoek. Bovendien levert 
de investering in de samenwerking met de onderwijspraktijk weinig op in termen van 
academische prestaties. Verschillende professoren gaven aan dat zij hun jonge promovendi 
gedeeltelijk ‘beschermen’ door hen niet te veel met de praktijk in contact te laten komen. De 
professoren doen de activiteiten voor de onderwijspraktijk liever zelf, omdat zij dit zich 
kunnen permitteren gezien hun verworven positie in de academische wereld.  

 

Tijdens het project hebben we ondervonden dat het moeilijk is om jonge onderzoekers te 
betrekken bij praktijkgericht onderwijsonderzoek. Vooraf bestond het idee dat jonge 
onderzoekers goed in staat zouden zijn om een review te schrijven op basis van de 
literatuurstudie voor hun doctoraat. Een review zou als het ware al klaar liggen voor de 
onderwijspraktijk. Tijdens het project bleek dit idee praktisch niet uitvoerbaar te zijn. Het 
vergt een enorme tijdsinvestering om van een wetenschappelijke literatuurstudie een 
praktijkgerichte review te maken. Deze investering is niet haalbaar voor jonge onderzoekers.   

 

Onder de onderzoekers aan de hogescholen bevinden zich ook jonge onderzoekers. Het 
voordeel van het onderzoek dat aan de hogescholen wordt uitgevoerd is dat de 
publicatiedruk daar in vergelijking met universiteiten minder sterk aanwezig is. Hierdoor 
zouden beginnende onderzoekers zich meer kunnen richten op de samenwerking met de 
onderwijspraktijk in het kader van hun onderzoekstaak. Een nadeel voor onderzoekers aan 
hogescholen is dat zij meestal slechts een beperkt gedeelte van hun tijd kunnen besteden 
aan onderzoek doen. Daarnaast zijn ze druk bezig met lesgeven en het begeleiden van 
studenten.  

4.5 Samenwerking tussen hogescholen en universiteiten 

De afgelopen jaren wordt er steeds meer samengewerkt tussen hogescholen en 
universiteiten. In het Advies ten gronde over onderwijsonderzoek van 2007 zag de Vlor een 
aantal uitgesproken mogelijkheden om onderwijsonderzoek in samenwerkingsverbanden uit 
te voeren. Deze samenwerking kan expertise bundelen en de kwaliteit van het 
onderwijsonderzoek verbeteren:  
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- Interdisciplinair onderzoek kan plaatsvinden zowel tussen disciplines die onderwijs 
onderzoeken als vanuit de inhoud van een discipline bij bijvoorbeeld vakdidactisch 
onderzoek.  

- De samenwerking tussen instellingen kan de vorm aannemen van een samenwerking 
tussen onderzoeksgroepen van universiteiten, tussen hogescholen onderling, tussen 
universiteiten en hogescholen, binnen of buiten de associaties en expertisecentra, … 
Hierbij dient steeds een win-win situatie voorop te staan, geen eenrichtingsverkeer 
van de ene instelling naar de andere. 

 

De samenwerking tussen hogescholen en universiteiten is nog volop in ontwikkeling, zo blijkt 
uit de verzamelde informatie tijdens het project. Deze samenwerking krijgt voornamelijk vorm 
binnen de door de overheid verplicht opgerichte associaties en expertisenetwerken (zie 
paragraaf 4.6 expertisenetwerken). De meeste ondervraagden zijn het erover eens dat 
samenwerking tussen hogescholen en universiteiten de toekomst is, maar dat de 
ontwikkeling hiervan nog meer tijd vergt. Vanuit de hogescholen vingen we geluiden op over 
spanningen tussen hogescholen en universiteiten met betrekking tot hun onderzoekstaak. 
De actoren uit de hogescholen geloven in de verdere ontwikkeling van hun onderzoekspoot 
en zouden daarvoor graag meer kansen krijgen op het gebied van financiering en 
samenwerking met andere hogescholen en universiteiten. Universiteiten staan niet 
onverdeeld positief tegenover de ontwikkeling van het onderzoek aan de hogescholen. 
Enerzijds bestaat de vrees om de middelen voor onderzoek meer en meer te moeten delen 
met de hogescholen. Anderzijds is er geen algemene consensus over het feit dat 
hogescholen ook een taak hebben op het vlak van onderzoek. Volgens de geïnterviewden 
van hogescholen, zien universiteiten de hogescholen nog niet altijd als een gelijkwaardige 
onderzoekspartner. Universiteiten zouden de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek 
willen beschermen door de onderzoekstaak voor zichzelf te houden.  

Enkele universitaire onderzoekers vertelden ons in het kader van hun ervaringen met 
samenwerking met hogescholen, dat de inbreng van universitaire onderzoekers absoluut 
noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderzoeksproject te waarborgen. Maar ook 
omgekeerd zijn er universitaire onderzoekers die veel verwachten van de inbreng van 
hogescholen op het vlak van praktijkgericht onderzoek. Een universitaire onderzoeker die 
praktijkgericht onderzoek wenst op te zetten, zal gebaat zijn bij een samenwerking met 
collega’s uit de hogescholen. 

4.6 Expertisenetwerken 

Het decreet betreffende de lerarenopleiding van februari 2007 stelde de mogelijkheid in het 
vooruitzicht om samenwerkingsverbanden tot stand te brengen tussen verschillende 
aanbieders van de lerarenopleiding. Het decreet spoort de lerarenopleidingen van de 
hogescholen, de universiteiten en de centra voor volwassenenonderwijs financieel aan om 
tot meer structurele samenwerking te komen in de vorm van ‘expertisenetwerken’ en 
‘regionale overlegplatformen’ (Eelen, ea, 2007). We vonden het voor dit project van belang 
om naar de expertisenetwerken te kijken vanuit het perspectief van onderzoek. Deze 
samenwerking in het hoger onderwijs verloopt immers niet louter rond infrastructuur, kwaliteit 
of opleidingsinhouden. De netwerken zetten ook stappen om samen te werken rond 
maatschappelijke dienstverlening en onderzoek. 

Er werden gesprekken gevoerd met drie verschillende expertisenetwerken. Onze 
contactpersonen spelen doorgaans een sleutelrol in de organisatie van de 
expertisenetwerken: zij zetten de beleidslijnen uit, ze werken mee aan het uittekenen van het 
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curriculum van de opleiding en ze onderhouden contacten met de verschillende partners van 
het netwerk. Daarnaast spraken we een aantal onderzoekers die zich in de schoot van een 
expertisenetwerk recent hebben verenigd in een werkgroep ‘Evidence-based education’. Al 
deze gesprekken hebben inzicht geboden in de werking van de expertisenetwerken en in de 
manier waarop onderzoek aan bod komt. Het beeld is niet volledig. Soms waren situaties te 
exemplarisch om ze hier te presenteren. We zullen ons beperken tot een aantal belangrijke 
vaststellingen.  

4.6.1 Verschillende invullingen aan ‘onderzoek’ 

Om hoogte te krijgen van de manier waarop de verschillende partners vorm en inhoud geven 
aan de samenwerking, kan men terugvallen op de strategische beleidsplannen van de 
verschillende netwerken. De gesprekspartners geven aan dat het luik onderzoek eerder vaag 
en beperkt wordt omschreven.  

Belangrijke vaststelling is dat ieder netwerk een andere aanpak hanteert. In het Antwerps 
expertisenetwerk (ELAnt) is bijvoorbeeld een apart budget voorzien voor 
onderzoeksprojecten. De wijze waarop men een onderzoeksproject kan indienen is op 
traditionele, academische leest geschoeid. Daar ELAnt een klein netwerk is, gaat het om een 
bescheiden opzet. Er zijn twee projecten goedgekeurd die telkens voor twee jaar lopen. In de 
School of Education (Leuven) - met voorsprong het grootste expertisenetwerk - en in Gent 
heeft men geen afzonderlijke onderzoeksenveloppe voorzien. Wel wordt uit het globale 
budget een aanzienlijk gedeelte voorzien voor het opzetten van ‘projecten’. De focus ligt 
daarbij op het verbeteren van de eigen opleiding en de stagevoorzieningen. De meerderheid 
van de projecten heeft onderwijsontwikkeling voor ogen. Een minderheid van projecten is te 
beschouwen als onderzoek dat gebeurt volgens de regels van de kunst. Er zijn ook projecten 
waar een ‘luik onderzoek’ aan is gekoppeld. Nog andere van deze projectmiddelen worden 
besteed aan initiatieven die het gebruik van onderzoek moeten stimuleren en gericht zijn op 
bewustwording en opleiding.  

Het expertisenetwerk is dus allerminst te beschouwen als een onderzoekscentrum. Het gaat 
om een vorm van samenwerking waar in de eerste plaats afspraken gemaakt worden over 
kwaliteitszorg. Dat impliceert dat een niet onaardig deel van de middelen versnipperd wordt 
ingezet op het afstemmen en samenwerken zelf. Dit wordt als logisch beschouwd, omdat 
men dicht bij de initiële opdracht van het netwerk wil blijven: samenwerken en het verbeteren 
van de kwaliteit van de lerarenopleiding. 

4.6.2 Contrasten  

Doorheen de samenwerking stoot men op contrasten tussen universiteiten en hogescholen. 
De universiteiten kennen een andere en rijke traditie in het uitschrijven van 
onderzoeksprojecten. Lerarenopleidingen van de hogescholen en de centra voor 
volwassenenonderwijs hebben veel minder ervaring en expertise in huis om 
onderzoeksprojecten op te zetten en uit te schrijven. De projecten zijn interessant maar 
blijkbaar onvoldoende onderzoeksmatig uitgewerkt. Men denkt er aan om in de toekomst 
ondersteuning (vanuit de universiteit) te voorzien bij het schrijven van projectaanvragen. Een 
expertisenetwerk kwam na de eerste projectronde tot nog een andere vaststelling. Ondanks 
de uitdrukkelijke vraag om gemengde projectteams samen te stellen, blijft de inbreng vanuit 
de lerarenopleidingen erg beperkt. Van een gelijkwaardige inzet van onderzoek en praktijk is 
nog niet echt sprake.  
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Universiteiten hebben ook een andere kijk op het inzetten van personeel dan hogescholen. 
De versnippering van onderzoeksmiddelen aan de hogescholen wordt door universiteiten als 
problematisch ervaren. Het verspreiden van de kredieten over verschillende instellingen leidt 
tot moeizame samenwerking. En omgekeerd, wanneer het zwaartepunt van de financiering 
vooral bij de universiteit ligt, vinden hogescholen het niet correct om kosteloos mee te 
werken aan het onderzoek. De situatie voor de centra voor volwassenenonderwijs is nog een 
stuk problematischer. Omdat zij een andere financiering kennen, betekent meewerken aan 
onderzoeksprojecten op financieel vlak per definitie een verarming, zo valt te beluisteren 
tijdens de gesprekken.  

4.6.3 Geen nieuwe opdrachten 

De teneur bij de verschillende netwerken is gelijklopend: het decreet biedt kansen en de 
netwerken zijn in volle ontwikkeling. Het is echter te vroeg om bijkomende opdrachten toe te 
wijzen. Dat de onderzoekscomponent weinig zichtbaar is, heeft te maken met de hoofdzorg 
van de netwerken en de respectievelijke opleidingen: het afleveren van goede leraren.  

Was er al sprake van een zekere samenwerking binnen de associaties, dan is deze met het 
decreet van 2007 én in een stroomversnelling gekomen én ingewikkelder geworden (Eelen, 
ea, 2007, p.47). De netwerken zijn complexe entiteiten die uitgaan van een actief 
pedagogisch pluralisme. In deze prille setting kijken de partners nog geregeld naar elkaar, in 
plaats van voluit voor samenwerking te gaan. Hogescholen en universiteiten verhouden zich 
als concurrerende collega’s. Ook de relatie met het werkveld moet nog groeien: voorlopig 
worden zij vooral beschouwd als actoren in het onderzoek, eerder dan als partners. Voor 
scholen moet er ook een return inzitten. 

Gegeven het totale budget dat de overheid op structurele wijze investeert in de 
expertisenetwerken, mogen we de ervaringen op vlak van onderzoek ook niet minimaliseren. 
Alle gesprekspartners benadrukken dat er de laatste jaren heel wat in beweging is gezet. Er 
zijn veel contacten ontstaan en de samenwerking zet aan tot kritische reflectie. De 
voorbeelden zijn legio: een professor krijgt meer onderwerpen voor masterproeven boven 
tafel en kan studenten gemakkelijker contact laten nemen met het werkveld, docenten die 
gericht zijn op onderzoek werken samen met collega’s uit andere hogescholen wat op termijn 
effect heeft op de verdeskundiging van het eigen docententeam, er worden 
leergemeenschappen opgezet, er ontstaan meer mogelijkheden om onderzoek op te zetten 
op maat van scholen, enzovoort. 

De expertisenetwerken zorgen ook voor een versterking van de binnen de onderscheiden 
lerarenopleidingen aanwezige expertise. Zo mag bijvoorbeeld worden verwacht dat 
academische lerarenopleidingen de claim dat hun onderwijs op wetenschappelijk onderzoek 
is gebaseerd, hard zullen proberen te maken onder meer door sterker in vakdidactisch 
onderzoek te investeren (Eelen, ea, 2007, p.47).  

4.7 Conclusie over de rol van hogescholen en universiteiten 

Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat praktijkgericht onderwijsonderzoek in 
principe kan worden uitgevoerd door onderzoekers van hogescholen en universiteiten. 
Tijdens het project kwamen we goede voorbeelden van praktijkgericht onderwijsonderzoek 
op het spoor zowel aan hogescholen als aan universiteiten. Uit de gesprekken met de 
expertisenetwerken onthouden we vooral dat het luik onderzoek en samenwerking in het 
kader van onderzoek in ontwikkeling is. Het samenbrengen en evalueren van deze 
ervaringen zou kunnen leiden tot een scherper omschreven doelstelling van onderzoek 
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binnen de expertisenetwerken. De netwerken lijken de aangewezen plaats om in te zetten op 
vakdidactisch onderzoek.   

Op basis van deze bevindingen stellen we vast dat het veld van potentiële onderzoekers die 
praktijkgericht onderwijsonderzoek uitvoeren zo open mogelijk dient te worden gehouden. 
Indien er in de toekomst initiatieven en middelen komen voor de uitvoering van specifiek op 
de praktijk gericht onderwijsonderzoek, moet er dus op gelet worden dat de verschillende 
types van onderzoekers van hogescholen en universiteiten gelijke kansen krijgen om een 
onderzoeksvoorstel in te dienen. We zijn ervan overtuigd dat het feit dat praktijkgericht 
onderwijsonderzoek breed wordt ingevuld, met een grote variatie aan mogelijke 
onderwerpen en invalshoeken, ervoor zal zorgen dat verschillende types van onderzoekers 
mogelijkheden krijgen om dit onderzoek uit te voeren. Belangrijker dan de vraag welk soort 
onderzoeker praktijkgericht onderwijsonderzoek mag uitvoeren, is dat dit onderzoek altijd 
moet voldoen aan de criteria van praktijkrelevantie en wetenschappelijke kwaliteit.  

4.8 Pedagogische begeleiding: strategische partners bij kennisontwikkeling voor 
de onderwijspraktijk 

De manier waarop pedagogisch begeleiders omgaan met wetenschappelijke kennis kwam al 
gedeeltelijk aan bod in het eerste deel van het rapport (hoofdstuk 1 consultatie 
‘kennispraktijk’). Ook tijdens de consultatie ‘samenwerking’ en tijdens de gesprekken met 
sleutelgetuigen kwam de rol van de pedagogische begeleiding ter sprake. Deze informatie 
vormt de basis voor onderstaande verkennende oefening over de roldefiniëring van de 
pedagogische begeleiders met betrekking tot de uitvoering van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek. Verderop in dit hoofdstuk - onder de paragraaf disseminatie - bekijken 
we de rol van de pedagogisch begeleider als kennismakelaar.  

Het is onmogelijk op enkele bladzijden een volledig beeld te schetsen van deze rijke en 
gevarieerde deelsector van het onderwijsveld. Er zijn de verschillen tussen de netgebonden 
begeleidingsdiensten op vlak van structuur en management. Uit onze contacten, interviews 
en consultaties blijkt ook dat er los van de netgebonden eigenschappen, een grote diversiteit 
bestaat onder de individuele begeleiders. Een aantal begeleiders richt zich meer op theorie, 
terwijl een aantal medewerkers een meer praktijkgerichte benadering hanteert. Ook de 
individuele voorkeuren van de begeleider spelen een rol. 

Pedagogische begeleiders hebben als kerntaak om scholen op een systematische manier te 
begeleiden. Het begeleiden van leraren is eigenlijk een relatief recent gegeven. Met het 
decreet van 1991 werd wettelijk erkenning gegeven aan het feit dat de schoolomgeving en 
de organisatie van de school belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de leraar als 
professional. 

Pedagogisch begeleiders hebben een veelzijdig profiel. Zij moeten beschikken over een 
goede inhoudelijke kennisbasis en moeten tal van sociale vaardigheden beheersen. Het zijn 
goede communicatoren: ze schrijven niet voor wat een leerkracht moet doen, maar zetten 
eerder aan tot nadenken, tot het stellen van vragen.  

4.8.1 Gevarieerde praktijk  

Wanneer praktijkgericht onderwijsonderzoek past binnen de school als professionele 
leergemeenschap, zijn alle betrokkenen het erover eens dat pedagogische begeleiders een 
belangrijke rol te vervullen hebben.  
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Op de eerste plaats speelt de pedagogische begeleiding een voorname rol met betrekking 
tot het benutten van resultaten van onderzoek. Dit wordt meer uitgebreid besproken onder 
de paragraaf ‘disseminatie’.  

De pedagogische begeleidingsdienst wordt ook gezien als een cruciale actor bij 
actieonderzoek (kleinschalig onderzoek door leraren in hun eigen klas of op hun eigen 
school). Hier worden zij aangesproken op hun rol als systeembegeleider op school en op 
klasniveau. Ervaringen binnen de steunpunten leren dat wanneer de begeleider deze rol echt 
vervult, er zichtbare veranderingen zijn in de praktijk.   

Er is een rol weggelegd voor begeleiders om meer interesse te wekken voor 
wetenschappelijk onderzoek bij hun doelpubliek, de leraren. Niet alle leraren waarderen het, 
maar op het juiste moment een passend artikel aanbieden behoort tot de praktijk van 
sommige begeleiders. Dikwijls ervaren begeleiders dat leraren het wetenschappelijk 
onderbouwen van een evaluatie of van didactische methodes eerder negatief bekijken. 
Begeleidingen die vertrekken van concrete ervaringen van leraren en sterk praktijkgerichte 
vormingstrajecten hebben doorgaans meer succes dan wetenschappelijk onderbouwde 
sessies.  

Vermeldenswaardig zijn ook de eindtoetsen die binnen de begeleidingsdiensten worden 
opgezet. De gegevens leveren een schat aan informatie, waarmee begeleiders aan de slag 
gaan op school. Schoolteams kunnen hun resultaten vergelijken met Vlaamse gemiddelden, 
met vergelijkbare scholen en met de resultaten van vorige jaren. 

Waarnemers zien een ontwikkeling richting een evidence-based-benadering. Dat betekent 
dat de keuzes over hoe de begeleiding van scholen best plaatsvindt worden gemaakt op 
basis van bewijs over wat werkt. Vanuit onze projectervaringen is het niet mogelijk om een 
correcte inschatting te maken van het belang van deze ontwikkeling.  

Idealiter werken pedagogische begeleiding en onderzoeker samen om onderzoek op school 
op te zetten. Begeleiders geven aan dat hun betrokkenheid bij praktijkgericht onderzoek wel 
gewenst zou zijn, omdat zij in staat zijn om de link tussen onderzoek en praktijk te leggen. 
Onderzoekers die met pedagogische begeleiders hebben samengewerkt geven aan dat er 
bereidheid is om deel te nemen aan onderzoek. Men ziet mogelijkheden om in dit kader zelf 
een leerproces te doorlopen. 

Tenslotte zijn er specifieke ontmoetingen en vormen van samenwerking tussen 
onderzoekers en begeleiding. Pedagogisch begeleiders hebben positieve ervaringen met 
een van de steunpunten dat personeel ter beschikking stelt om onderzoeksresultaten om te 
zetten in praktijkmateriaal. Tevens werd verwezen naar seminaries waarbij de 
begeleidingsdienst zijn programma laat beoordelen door professoren pedagogie. Een ander 
voorbeeld ontlenen we aan het review-luik dat deel uitmaakte van het project. Begeleiders 
stonden samen met wetenschappelijke experts in voor de beoordeling van de 
onderzoeksvoorstellen. Wanneer begeleiders betrokken zijn bij onderzoek, kunnen zij mee 
reflecteren en vanuit de praktijk ideeën doorgeven aan onderzoekers.  

Begeleiders die betrokken werden tijdens het project zijn het er over eens dat er 
onvoldoende fora zijn waar onderzoekers en begeleiders elkaar kunnen treffen. De 
ervaringen zijn schaars en met wisselend succes. Op voorwaarde dat de contacten tussen 
onderzoekers en begeleidingsdiensten worden opgezet vanuit een heldere doelstelling en 
met een degelijke omkadering, is er vraag naar meer van dergelijke bijeenkomsten.  
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4.8.2 Netoverschrijdende samenwerking 

In Vlaanderen is er geen grote traditie om netoverschrijdend samen te werken. Er bestaat 
wel een samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB), 
dat zich tot doel stelt een netoverschrijdende samenwerkingsstructuur uit te bouwen. Toch 
blijven gemeenschappelijke initiatieven eerder uitzonderlijk. 

Veel mogelijkheden tot samenwerking tussen de begeleidingsdiensten blijven echter nog 
onbenut. Gegeven de beperkingen op vlak van personeel, zou het goed zijn om op 
gemeenschappelijke basis in te zetten op een begeleidingspraktijk waarbij het 
wetenschappelijk onderzoek betrokken wordt. In dergelijke samenwerkingsverbanden is het 
belangrijk dat de eigenheid van iedere begeleidingsdienst overeind kan blijven. 

Een recent voorbeeld is de ‘begeleiding Rand en Taal’, waarbij scholen door de 
pedagogische begeleiding gestimuleerd werden om hun taalvaardigheidsonderwijs te 
versterken (Imago, 2008). In dit project was de concrete uitvoering in handen van de 
netoverschrijdende vzw SNPB (Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische 
Begeleiding). De werking en de effecten van het project werden eveneens wetenschappelijk 
onderzocht door de Universiteit Antwerpen.  

Een ander voorbeeld vinden we in Nederland (zie hoofdstuk 4), waar de pedagogische 
begeleidingsdiensten sinds een aantal jaar expliciet een Research en Development functie 
hebben opgenomen in een gezamenlijke opdrachtomschrijving. Uit de visietekst van de 
Nederlandse Landelijke Pedagogische Centra (LPC) blijkt dat de pedagogische 
begeleidingsdiensten zich willen positioneren als ‘scharnierpunt’ tussen wetenschap en 
onderwijspraktijk (Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra, 2008a). 
Ze kunnen wetenschappelijk onderzoek ‘vertalen’ voor de praktijk, goede praktijktheorieën 
ontwikkelen en tevens leemtes signaleren in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.  

4.8.3 Knelpunten  

We ronden af met een aantal knelpunten die als achtergrond dienen bij de verdere invulling 
van de rol van de pedagogische begeleidingsdiensten in het praktijkgericht 
onderwijsonderzoek. 

- Een veelgehoord knelpunt betreft de werkdruk voor de begeleiders. De noden zijn 
groot, de middelen beperkt. Een doorgedreven vraaggerichte aanpak is moeilijk 
houdbaar, want langdurige professionaliseringstrajecten vragen tijd.  

- De soorten vragen die begeleiders krijgen, lopen erg uiteen, waardoor het voor hen 
moeilijk is om prioriteiten te stellen in de werking. Bevraagde experts vinden dat 
begeleiders in staat zouden moeten zijn om een aantal prioriteiten op te nemen in 
een meerjarenplan. Begeleiders zouden hier beroep moeten doen op 
onderzoeksresultaten en een goede analyse van hun werkterrein. Er wordt gepleit 
voor meer vrije ruimte voor een beperkt aantal ervaren begeleiders. Zij kunnen hun 
opgebouwde kennis nadien weer doorgeven aan jongere collega’s.  

- De samenwerking tussen onderzoekers en pedagogisch begeleiders zal niet vanzelf 
verlopen. Begeleidingsdiensten vragen erkenning van hun deskundigheid en 
verwachten geen normatieve insteek van onderzoekers. Een andere drempel ligt bij 
de houding van de begeleiding zelf, die geneigd is om het werkterrein af te schermen. 
Samenwerken impliceert dat men bereid is om op elkaars domein te komen.  
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- Tussen hogescholen, pedagogische begeleiding en nascholingsdiensten kunnen 
fricties bestaan die samenwerking bemoeilijken. Hogescholen nemen steeds meer 
aanvangsbegeleiding en nascholing op zich, terwijl begeleidings- en 
nascholingsdiensten dat altijd gedaan hebben. 

- Dat er geen ruimte is voor het aanscherpen van onderzoekscompetenties, heeft 
onder andere te maken met de decretale opdrachtomschrijving van de pedagogische 
begeleider. Het luik onderzoek is daar niet in opgenomen. De beleidsplannen – 
waarin de onderwijskoepels afspraken maken met de overheid over de 
opdrachtomschrijving - zouden een passend instrument zijn om deze taak meer 
formeel vast te leggen. Daarnaast is er een gebrek aan nascholingsprogramma’s ter 
zake om begeleiders op te leiden. 

4.9 De rol van scholen in de uitvoering van praktijkgericht onderwijsonderzoek 

Binnen de brede benadering die we hoger aangaven, komt de school zelf (directies, leraren) 
in beeld bij de uitvoering van het onderzoek. Afhankelijk van het type van onderzoek varieert 
de rol van de schoolactoren van ‘aanleveren van gegevens’ tot actief zelf onderzoek doen. 

4.9.1 Er is een win-win-relatie nodig 

Bij onderzoek dat plaatsvindt vanuit een klassiek expertmodel is de rol van de school 
meestal beperkt tot het invullen van vragenlijsten, een interview laten afnemen, het toelaten 
van onderzoekers die toetsen komen afnemen van leerlingen, die komen observeren, ... . De 
schoolactoren zitten in dit geval in een louter gevende rol en blijven in het onderzoek zelf 
passief. Net t.a.v. dat model komen uit het veld veel negatieve signalen. Dat werd ook 
herhaald door deelnemers aan de consultaties. Scholen klagen over een overbevraging door 
onderzoekers  zonder dat ze iets ‘terugkrijgen’ voor hun inspanningen. Aan de kant van de 
onderzoekers (en hun eventuele opdrachtgevers) vertaalt die klacht zich aan een gebrekkige 
respons (en een bedreiging voor de kwaliteit van het onderzoek). Onderzoekers beseffen dat 
ze scholen vanuit een win-win-perspectief zouden moeten benaderen. Alleen dan kan deze 
negatieve houding doorbroken worden. 

De laatste jaren besteden onderzoekers meer aandacht aan het geven van individuele 
schoolfeedback. Op die manier creëert hun deelname aan een onderzoek, al is het in een 
louter passieve rol, voor de scholen openingen naar professionalisering (zie paragraaf 1.3). 
Individuele feedback kan een aanzet zijn tot zelfreflectie.  

Maar meteen stoten we hiermee op een nieuwe spanning. Het aanleveren van een 
schoolfeedbackrapport roept immers automatisch de vraag op naar begeleiding van de 
school bij de interpretatie van de gegevens. Speelt de onderzoeker hier nog een rol? Waar 
houdt zijn rol op? Kan de pedagogisch begeleider deze rol overnemen?  

4.9.2 Naar nieuwe vormen van (kleinschalige) interactie school-onderzoeker? 

In onze brede benadering van praktijkgericht onderwijsonderzoek pleitten we eerder al om 
meer ruimte te geven aan nieuwe vormen van kennisontwikkeling, waarin verschillende 
actoren uit de praktijk en het onderzoek samenwerken en een eigen inbreng hebben. Op dat 
vlak hebben we in Vlaanderen nog weinig traditie en moeten alle actoren, onderzoekers, 
scholen, begeleiders, nog een hele weg afleggen.  

Theoretisch (en decretaal) is er wel een kader voorhanden:  
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- de ‘leraar als onderzoeker’ als element van de basiscompetenties en het 
beroepsprofiel van de leraar, 

- het concept ‘beleidsvoerend vermogen’ (centraal in het kwaliteitsdecreet) met 
reflecterend en innovatief vermogen als belangrijke dragers die wijzen in de richting 
van de school als ‘professionele leergemeenschap’.  
 

De school als een professionele leergemeenschap houdt volgens de bevraagde 
stakeholders in dat er veranderingen tot stand komen van binnenuit (vanuit school zelf). Het 
vereist dat er  in de school een dynamiek op gang komt, dat er een cultuur groeit waarin het 
lerarenteam collectieve verantwoordelijkheid draagt voor wat er op school gebeurt. 
Collectieve reflectie, open zijn over twijfels, problemen en vragen zijn daar kenmerken van. 
Bevraagden bevestigen wat we uit onderzoek weten: directies spelen een cruciale rol in het 
uitbouwen van een structuur waarin collectieve reflectie mogelijk wordt. 

 

Over de leraar als onderzoeker zijn de bevraagde stakeholders genuanceerd en realistisch. 
De vraag is wat je hieronder verstaat. Waartoe moet de leraar in staat zijn? Wanneer ben je 
als leraar onderzoeker? Dat de leraar over onderzoekscompetenties zou moeten beschikken 
wordt erkend, maar de bevraagde actoren hebben de indruk dat deze momenteel niet 
optimaal aan bod komen, zowel in de opleiding als op school. Op een of andere manier 
betrokken raken bij onderzoeksprojecten die voor de eigen schoolomgeving relevant zijn, 
kan deze competentie versterken. 

 

In buitenlandse cases (bvb. ‘Expeditie Durven, Delen, Doen’ en de ‘Academische Scholen’) 
zijn al ervaringen verzameld over hoe deze samenwerking best vorm krijgt.  

 

Vragen die verdere opheldering verdienen: 

- Hoe installeer je een gelijkwaardige relatie tussen onderzoeker en practicus?  
- Hoe waardeer je de expertise van de practicus? 
- Welke rol spelen intermediairen (begeleiding) in dergelijke vormen van 

samenwerking? Is het mogelijk en heeft het een meerwaarde om praktijkgericht 
onderwijsonderzoek uit te voeren binnen een samenwerking tussen leraren/directies, 
onderzoekers en intermediairen? 

- In welke mate treedt de onderzoeker op als begeleider van de praktijk? (supervisor, 
kritische vriend, coach)  

- Waar ligt de grens tussen een begeleidingspraktijk en onderzoek? Hoe omgaan met 
de spanning tussen de rol van de onderzoeker als coach/begeleider en als 
wetenschappelijk onderzoeker bij het uitvoeren van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek? Kunnen deze rollen door elkaar heenlopen of is een striktere 
scheiding nodig? 

 

Net zoals dat voor meer traditionele onderzoekstypes het geval is, dient ook voor dit type van 
praktijkgericht onderwijsonderzoek de vraag gesteld of een win-win-relatie mogelijk is. 
Misschien ligt de klemtoon anders: hoe kan worden gegarandeerd dat dergelijke projecten, 
die door hun opzet noodzakelijk kleinschalig zijn, ook voor de onderzoeker als onderzoeker 
voldoende ‘opbrengen’? 
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Wellicht liggen hier kansen voor de hogescholen met een professionele bacheloropleidingen 
die in het PWO-kanaal expliciet ruimte krijgen om contextgedreven, praktijkgebaseerd 
onderzoek uit te voeren. De actuele onderzoekscultuur aan de universiteit maakt het 
moeilijker voor universitaire onderzoekers om deze nieuwe rol te vervullen.  

5 Benutting, disseminatie en valorisatie 

Een derde dimensie, naast het opsporen van kennisbehoeften en de uitvoering van het 
onderzoek, is de vraag naar benutting, disseminatie en valorisatie. De resultaten van het 
onderzoek moeten hun weg vinden naar de onderwijspraktijk om daar op een of andere 
manier benut te worden. Tijdens het project is veel informatie verzameld over deze dimensie 
van praktijkgericht onderwijsonderzoek. Het is een cruciaal element, omdat de beïnvloeding 
van de onderwijspraktijk op basis van nieuwe kennis net het ultieme doel is van 
praktijkgericht onderzoek. Ook hier gaan we uit van een brede benadering van het 
praktijkgericht onderwijsonderzoek, en geven we rekenschap van de vraag naar meer ruimte 
voor onderzoekstypes die vanuit een intensere samenwerkingsrelatie met de praktijk 
opgezet worden. Dat betekent dat het traditionele expertmodel van kennisontwikkeling en -
benutting opengebroken moet worden en ook andere modellen kansen moeten krijgen. 

5.1 De ‘vertaalslag’ 

Een veel gebruikte term in het kader van disseminatie en valorisatie is de ‘vertaalslag’. Op 
een of andere manier is ‘bemiddeling’ nodig tussen nieuwe wetenschappelijke kennis en de 
onderwijspraktijk. Hoe kan wetenschappelijke kennis vertaald worden zodat ze bruikbaar is 
in en door de praktijk? Deze vraag is zeker relevant wanneer men binnen een RDD-model 
opereert (zie paragraaf 1.2) en men vertrekt van een beschikbaar corpus van 
onderwijsonderzoeksresultaten. De aard van de wetenschappelijke kennis en de manier 
waarop wetenschappelijke informatie gecommuniceerd wordt, sluit niet direct aan bij het 
soort kennis dat bruikbaar is in de alledaagse praktijk op school. Er dient in dat geval een 
‘bijkomende’ vertaalslag van de wetenschappelijke kennis te gebeuren naar de praktijk en 
meerdere actoren kunnen hier een rol spelen (zie verder).  

Tijdens de consultatie naar aanleiding van de drie reviews, is gevraagd naar mogelijkheden 
voor de disseminatie van reviews. Hieruit is naar voren gekomen dat de disseminatie van 
reviews goed dient te worden afgestemd op de beoogde doelgroep en de inhoud van de 
review. Er kunnen verschillende kanalen gebruikt worden, zoals het plaatsen van de reviews 
op een voor iedereen toegankelijke website of het uitgeven van de reviews bij een 
educatieve uitgeverij. Tevens kan men praktijkactoren informeren over de reviews via 
onderwijstijdschriften (o.a. Klasse) of via websites (o.a. Lerarendirect). De pedagogische 
begeleidingsdiensten en de nascholing kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de 
verspreiding van de reviews. Naast het informeren over of het verspreiden van de reviews 
zouden de pedagogische begeleidingsdiensten en de nascholing deze ook actief kunnen 
gebruiken in hun activiteiten.  

Welke taken zouden de verschillende actoren kunnen vervullen in de fase van disseminatie 
en valorisatie van praktijkgericht onderzoek?  

5.1.1 De rol van onderzoekers 

Ten eerste is er een taak weggelegd voor de onderzoekers zelf. Onderzoekers bevestigen 
dit ook, maar geven aan dat zij zich in een moeilijke positie bevinden. Met name de 
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publicatiedruk van universitaire onderzoekers maakt het moeilijk om inspanningen te doen in 
het kader van disseminatie naar de onderwijspraktijk in Vlaanderen. Ondanks het feit dat zij 
hiervoor niet beloond worden in termen van academische prestaties, geven veel 
onderzoekers aan dat zij proberen om beide te doen: zowel het schrijven van Engelstalige 
artikelen voor internationale wetenschappelijke tijdschriften als het publiceren in 
Nederlandstalige tijdschriften, deelname aan een studiedag, het geven van een lezing, 
etcetera. Tevens geven zij aan dat het de laatste jaren bijna standaard is geworden dat ze 
een feedbackrapport bezorgen aan de scholen die hebben deelgenomen aan hun 
onderzoek. Scholen verwachten steeds vaker dat zij een feedbackrapport krijgen als 
beloning voor hun deelname aan het onderzoek. Feedbackrapporten bevatten meestal naast 
de individuele resultaten van de school ook een vergelijking met de resultaten van 
soortgelijke scholen.  

 

Bij praktijkgericht onderwijsonderzoek wordt een samenwerkingstraject afgelegd tussen 
onderzoekers en scholen. De rol van de onderzoeker kan hierdoor veranderen: de 
onderzoeker wordt deels ook begeleider van scholen in een professionaliseringsproces. Een 
belangrijke vraag is wanneer de taak van de onderzoeker ophoudt. Grosso modo treffen we 
bij onderzoekers twee strekkingen aan.  

Een aantal onderzoekers geeft aan dat het niet mogelijk is om de hele rit mee te stappen. In 
deze opvatting kunnen onderzoekers niet verder gaan dan de interpretatiefase en zullen ze 
de output van onderzoek zo toegankelijk mogelijk verspreiden door het schrijven van 
publicaties, in het beste geval voor verschillende doelgroepen. De idee dat de resultaten 
opgepikt moeten worden door anderen is niet alleen ingegeven door tijdsgebrek, maar ook 
omdat onderzoekers niet zijn opgeleid als begeleiders. 

Niet iedereen is het daarmee eens. Sommige onderzoekers vinden dat zij wel een rol te 
vervullen hebben bij het integreren van kennis uit wetenschappelijk onderzoek in het 
functioneren van de leraar, van het team of van de school. In deze visie vindt men dat 
rechtstreeks contact tussen onderzoeker en school het meeste kans op succes biedt. Men 
vindt ook dat het risico bestaat dat resultaten door derden verkeerd geïnterpreteerd worden. 
Onderzoek omvat met andere woorden een vorm van procesbegeleiding op zichzelf.  

 

Beide standpunten zijn verdedigbaar maar ze hebben beide te maken met bijkomende 
moeilijkheden. Bij een strakke taakverdeling tussen onderzoek en begeleiding, gaat men 
ervan uit dat onderzoekspublicaties klaar zijn voor implementatie. Binnen het 
onderwijsonderzoek is er op vlak van wetenschapscommunicatie echter nog een weg te 
gaan. Nieuwe wetenschappelijke kennis komt niet altijd in de praktijk terecht (bij begeleiding, 
bij scholen) als gevolg van onvoldoende afstemming van de boodschap op de gebruiker of 
het gebruik van inefficiënte communicatiekanalen. Een specifiek ontwikkeld instrumentarium 
dat pedagogisch begeleiders, directies of zorgcoördinatoren kan ondersteunen bij het 
vertalen van kennis is eerder zeldzaam.  

Het andere standpunt botst op praktische grenzen. Onderzoekers die in het veld vertoeven 
om aan de slag te gaan met resultaten, ondervinden dat scholen alsmaar verder willen gaan. 
De onderzoeker moet echter op een gegeven moment andere onderzoeksprojecten gaan 
opnemen en kan dus niet zorgen voor continuïteit in de begeleiding van de onderzochte 
scholen. Op dat vlak ligt een belangrijke taak voor de pedagogische begeleiding en de 
nascholing.  
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5.1.2 De rol van de pedagogische begeleiding 

Op vlak van praktijkgericht onderzoek hebben begeleiders een rol als brugfiguur tussen de 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de implementatie ervan op het terrein. Uit de 
consultatiereeks ‘kennispraktijk’ en uit verschillende interviews concluderen we dat 
pedagogische begeleiders wel degelijk een taak voor zichzelf zien als ‘vertaler’ van 
wetenschappelijke kennis naar de onderwijspraktijk.  

Als knelpunt wordt aangegeven dat niet alleen leraren, maar ook begeleiders moeite hebben 
met het combineren van theorie met de praktijk. De praktijk duiden vanuit een theoretisch 
referentiekader, vraagt deskundigheid die soms niet aanwezig is. Het onderzoek van 
Kelchtermans en Ballet waarbij het beschrijven van de onderwijspraktijk centraal staat en 
practici geleerd wordt om moeilijkheden onder woorden te brengen, wordt beschouwd als 
een positieve ontwikkeling13

 

. Er wordt een instrumentarium ontwikkeld om praktijkrealisaties 
op objectieve wijze te beschrijven en met enige afstand te duiden. Andere knelpunten die de 
rol als brugfiguur bemoeilijken, zijn het gebrek aan tijd om zich in een onderwerp te 
verdiepen en onvoldoende toegang tot informatiebronnen.  

Het actief invulling geven aan hun rol als brugfiguur tussen onderwijsonderzoek en 
onderwijspraktijk, kan voor pedagogische begeleiders zelf ook een belangrijke leerervaring 
betekenen. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderzoek en pedagogische 
begeleiding vinden we terug in het schoolfeedbackproject14

5.1.3 Samenwerking pedagogische begeleiding en nascholing  

. Onderzoekers zijn gestart met 
een piloot om begeleiders te helpen bij het ondersteunen van scholen bij het lezen en 
gebruiken van feedbackrapport. 

Een aantal gesprekspartners suggereert dat een betere koppeling tussen de activiteiten van 
de begeleiding en de nascholers tot betere effecten zou leiden op vlak van 
schoolontwikkeling. Als dat zo zou zijn, lijkt meer inhoudelijke en organisatorische 
afstemming tussen beide diensten aangewezen. Het nieuwe kwaliteitsdecreet, dat 
begeleiding en nascholing in eenzelfde kader samenbrengt onder de noemer 
‘ondersteuning’, biedt hiertoe kansen15

Directeurs verwijzen naar positieve initiatieven waarbij begeleiding en nascholing hand in 
hand gaan. Resultaten van onderzoek worden opgenomen in het programma van de 
nascholing en scholen worden op maat begeleid rond zelf gekozen thema’s. Het gaat om 
trajecten die enkele jaren in beslag kunnen nemen. We kunnen hier aan toevoegen dat het 
ook zinvol zou zijn om de impact na te gaan van dit soort praktijkgerichte en op onderzoek 
gebaseerde nascholing en begeleiding. Het zou interessant zijn wanneer onderzoekers met 
begeleiders nagaan welke opvolging leraren geven aan het professionaliseringsaanbod.  

. 

5.1.4 De rol van educatieve uitgeverijen 

Tijdens het project is op beperkte schaal aandacht besteed aan de rol van educatieve 
uitgeverijen in het proces van disseminatie en valorisatie van wetenschappelijke kennis. 
Nieuwe wetenschappelijke kennis kan benut worden door deze te verwerken in materialen 

                                                
13 Zie de publicatie Kelchtermans, G., & Ballet, K. (2009). Geef eens een voorbeeld. Naar een methodiek van goede 
praktijkvoorbeelden. Mechelen: Wolters-Plantyn. 
14 Zie Schoolfeedbackproject: http://ppw.kuleuven.be/schoolfeedback.   
15  ‘Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs’ van 8 mei 2009. 

http://ppw.kuleuven.be/schoolfeedback�
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voor de onderwijspraktijk. Leerboeken en andere materialen voor de onderwijspraktijk 
kunnen fungeren als doorgeefluik van nieuwe informatie. In dit kader dienen twee vragen 
gesteld te worden. Ten eerste de vraag in hoeverre uitgeverijen bij het maken van producten 
gebruik maken van wetenschappelijke kennis. Op basis van onze beperkt verzamelde 
informatie, lijkt het erop dat er weinig nauwe banden zijn tussen uitgeverijen en 
wetenschappelijke onderzoekers. Uitgeverijen werken bij het maken van hun producten veel 
met pedagogische begeleiders. Zij zien pedagogische begeleiders als ‘vertalers’ van 
theoretische kennis naar de praktijk en gaan ervan uit dat nieuwe kennis binnenkomt in 
producten door de input van de begeleiders.  

Ten tweede kan de vraag gesteld worden of nieuwe wetenschappelijke kennis wel verwerkt 
kan worden in materialen voor de onderwijspraktijk. Is het verschil in het soort informatie niet 
te groot? Actoren wezen ons op het feit dat wetenschappelijke kennis vaak een aantal jaren 
vooruit loopt op waar het werkveld mee bezig is. Nieuwe wetenschappelijke kennis is met 
andere woorden te vooruitstrevend: het werkveld is er nog niet aan toe. Educatieve uitgevers 
moeten hun producten goed verkopen en zullen hun producten dus voornamelijk laten 
aansluiten bij waar het onderwijsveld mee bezig is. Het is voor educatieve uitgeverijen vaak 
niet rendabel om een bijdrage te leveren aan de disseminatie van onderzoeksresultaten of 
kleinschalige, op onderzoek gebaseerde producten.  

Om meer zicht te krijgen op de rol van educatieve uitgeverijen in het proces van disseminatie 
en valorisatie van wetenschappelijk onderzoek, dienen bovenstaande en andere vragen in 
de toekomst verder verkend te worden.  

5.1.5 De rol van lerarenopleidingen 

Een andere actor die een rol kan spelen in het doorgeven van nieuwe wetenschappelijke 
kennis naar de onderwijspraktijk, zijn de lerarenopleidingen. Tijdens de consultatiereeks 
‘kennispraktijk’ gaven de aanwezige lerarenopleiders aan dat zij onvoldoende in staat zijn om 
hun rol als ‘vertaler’ van wetenschappelijke kennis optimaal uit te voeren. Ze hebben 
doorgaans te weinig tijd voor inhoudelijke verdieping. Bovendien zijn ze er niet zeker van dat 
ze de verkregen informatie kunnen gebruiken in hun lespraktijk aan studenten. In het 
programma van de lerarenopleiding is weinig tijd voor verdieping. Lerarenopleiders stellen 
ook vast dat het niveau van de nieuw instromende studenten aan de lerarenopleiding de 
laatste jaren gedaald is. Studenten zitten vaak niet te wachten op wetenschappelijke kennis 
of onderzoeksresultaten. Ze willen vooral concrete tips voor hoe te handelen in de klas. 
Verschillende lerarenopleiders en begeleiders gaven aan dat de interesse en behoefte voor 
meer achtergrondinformatie over leren en onderwijzen vaak pas ontstaat nadat de eerste 
jaren als leraar zijn doorlopen.  

Het lijkt erop dat de disseminatie en valorisatie van wetenschappelijk onderzoek via de 
lerarenopleidingen nog niet optimaal verloopt. De laatste jaren bieden lerarenopleidingen 
meer banaba’s (een verkorte extra bacheloropleiding na een bacheloropleiding) en 
nascholingsprogramma’s voor ervaren leraren aan. We hebben echter geen zicht op het 
gebruik van wetenschappelijk onderzoek in deze opleidingen.  

5.1.6 De rol van schoolteams zelf (leraren en directies) 

Tenslotte spelen bij de disseminatie en valorisatie van wetenschappelijke kennis naar de 
onderwijspraktijk ook de leraren, directeurs en zorgcoördinatoren in de scholen een rol. Hier 
spelen enkele belangrijke vragen: welke inspanning leveren leraren en directeurs om kennis 
te nemen van nieuwe wetenschappelijke kennis? Over welke informatiekanalen beschikken 
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zij? Welke verwachtingen hebben zij ten aanzien van nieuwe wetenschappelijke kennis voor 
de onderwijspraktijk? En welke rol zouden leraren en directeurs idealiter spelen in de fase 
van disseminatie en valorisatie? Over deze vragen dient nog verder nagedacht. In de 
consultatie ‘samenwerking’ zijn deze actoren aan het woord geweest, maar de deelnemers 
waren uiteraard al overtuigd van het belang van onderzoek voor hun praktijk. 

Op basis van de verzamelde informatie tijdens het project, hebben we geconcludeerd dat er 
meer ruimte nodig is voor praktijkgericht onderwijsonderzoek waarin sprake is van  
samenwerking tussen verschillende groepen actoren gedurende het hele onderzoeksproces. 
Kennisontwikkeling vindt op een nieuwe manier plaats, namelijk binnen een 
samenwerkingsverband waarbij de betrokken actoren een eigen, maar gelijkwaardige 
inbreng hebben. Dit betekent dat leraren en directeurs op scholen een andere rol gaan 
vervullen: van passieve ontvanger en gebruiker worden zij actieve medeontwikkelaar van 
nieuwe kennis. Voor de fase van disseminatie en valorisatie houdt dit in dat leraren en 
directeurs samen met onderzoekers en intermediairen de ‘vertaalslag’ van nieuwe 
wetenschappelijke kennis naar bruikbare toepassingen in de onderwijspraktijk proberen te 
maken (zie ook 4.9). 

5.2 Ruimte creëren voor disseminatie en valorisatie als essentieel deel van het 
onderzoek 

Tijdens het project is duidelijk geworden dat deze fase van het onderzoek speciale aandacht 
verdient. Een knelpunt in veel onderwijsonderzoek is, dat er te weinig tijd en geld wordt 
voorzien voor disseminatie en valorisatie van de onderzoeksresultaten. Het opnemen van de 
disseminatiefase in de planning en het budget van onderzoek, is een belangrijke aanbeveling 
voor het uitvoeren van toekomstige praktijkgerichte onderzoeksprojecten.  

5.3 Vergroten van de interactie in functie van disseminatie en valorisatie 

In de inleiding van deze paragraaf werd al gewezen op het punt dat er in het kader van 
disseminatie en valorisatie gezocht moet worden naar nieuwe modellen, waarbij de 
betrokken actoren komen tot meer onderlinge samenwerking en interactie. Tijdens 
verschillende consultaties en interviews is vastgesteld dat er in Vlaanderen nood is aan het 
creëren van kanalen voor het vergroten van de interactie tussen verschillende 
onderwijsactoren. Er bestaat een behoefte aan ontmoeting en dialoog, bijvoorbeeld tussen 
intermediairen en onderzoekers en tussen onderzoekers en scholen. Zo stelden 
onderzoekers en praktijkmensen tijdens de consultatiereeks ‘samenwerking’ vast dat zij 
elkaar nauwelijks kennen. Er worden te weinig mogelijkheden gecreëerd om elkaar te 
ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Er werden verschillende ideeën geopperd om 
ontmoetingen tussen verschillende actoren te organiseren. Naast de organisatie van meer 
face-to-face ontmoetingen, zoals conferenties of studiedagen, ziet men ook mogelijkheden 
om de interactie te vergroten door gebruik te maken van de mogelijkheden van het internet. 
Uit de zoektocht naar buitenlandse voorbeelden blijkt dat in enkele landen online fora of 
netwerken goed middelen kunnen zijn om tot meer interactie te komen.   

5.4 Ontsluiten van beschikbare informatie 

Verschillende actoren stelden vast dat de wijze waarop kennisdeling en –verspreiding 
plaatsvindt, verbeterd kan worden. Nieuwe wetenschappelijke informatie is soms moeilijk 
beschikbaar voor praktijkmensen, maar is ook vaak te versnipperd over meerdere 
communicatiekanalen. Niet iedereen heeft goed zicht op waar hij de benodigde informatie 



 114 

kan vinden. Bovendien is de herkomst van nieuwe informatie niet altijd duidelijk, waardoor 
praktijkmensen niet kunnen inschatten in hoeverre de informatie valide en betrouwbaar is. 
Verschillende betrokkenen bij het project gaven aan dat een website waarop informatie over 
onderwijsonderzoek wordt samengebracht een enorme hulp zou zijn voor meerdere 
praktijkactoren. Op zo een website kan men geïnformeerd worden over 
onderzoeksresultaten, lopende onderzoeksprojecten en specialisaties van bepaalde 
onderzoekers en onderzoeksinstituten. Tevens kan de website linken bevatten naar andere 
communicatiekanalen op het gebied van onderwijsonderzoek. Het belangrijkste doel van de 
website zou moeten zijn: het bieden van een overzicht van de informatie over 
onderwijsonderzoek in Vlaanderen en eventueel daarbuiten. Een website wordt gezien als 
een praktisch middel: een website is voor iedereen toegankelijk, informatie kan gelaagd 
worden weergegeven en men kan een zoekmachine inbouwen om het vinden van informatie 
eenvoudiger te maken.  

Recent ging de herwerkte versie van de IWETO-onderzoeksdatabank online: FRIS. Onze 
ervaring leert dat deze databank misschien wel volledigheid benadert op het vlak van 
inventarisatie, maar de zoekmogelijkheden zijn niet toereikend om het benutten van 
onderwijsonderzoek door de praktijk te stimuleren. De zoekmogelijkheden zijn daarvoor te 
beperkt.  

6 Is een nieuw ‘Fonds voor Praktijkgericht onderwijsonderzoek’ wenselijk, 
haalbaar en aanvaardbaar?  

In de interviews met verschillende stakeholders vroegen we naar de mate waarin ze een 
specifiek ‘onderzoeksprogramma’ (zoals ‘OBPWO’) voor praktijkgericht onderwijsonderzoek 
wenselijk en haalbaar achten. 

6.1 Op zoek naar een ‘niche’ in het geheel van praktijkgericht onderwijsonderzoek 

De meerwaarde van een specifiek programma ligt volgens de stakeholders in de verdere 
kennisontwikkeling over en voor de onderwijspraktijk. De inhoudelijke scope van zo’n fonds 
moet in elk geval een andere zijn dan het nu gekende OBPWO dat vooral vertrekt vanuit 
probleemstellingen die voor de overheid relevant zijn. In praktijkgericht onderwijsonderzoek 
ligt de klemtoon op de rol/verantwoordelijkheid van het microniveau. 

Verschillende actoren stellen dat een eventueel nieuw fonds ook actoren in de scholen 
(leraren) zelf zou moeten stimuleren om deel te nemen aan onderzoek. Dat is een 
grotendeels braakliggend terrein. Een programma met een duidelijke identiteit zou daar een 
rol in kunnen spelen. Het zou zich in elk geval moeten onderscheiden van bestaande 
kanalen. Een mogelijke ‘niche’ in het geheel van het praktijkgericht onderwijsonderzoek is 
het creëren van een kanaal waarbinnen scholen zelf actor zijn in het onderzoek. Scholen 
zouden op een of andere manier ook zelf middelen en/of personele omkadering moeten 
krijgen voor deelname aan onderzoek.  

Een belangrijke vraag hierbij is hoe de competenties van actoren in de scholen versterkt 
kunnen worden om in dergelijk programma in te stappen.  

6.2 Nood aan een referentiekader en langere termijnperspectief 

In een fonds dat specifieke praktijkgerichte onderwijsonderzoeksprojecten financiert, is het 
wenselijk dat individuele projecten kunnen verwijzen naar een groter kader. Er is nood aan 
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samenhang en consistentie, en een planning en programmering op langere termijn. Er moet 
dan ook tijd zijn om zo’n programma op te zetten en uit te voeren.  

Een onderzoeksprogramma biedt een referentiekader voor actoren uit onderwijs en 
onderzoek die interdisciplinair moeten samenwerken. Het biedt die actoren ook een discours 
en een terminologie om over praktijkgericht onderwijsonderzoek te praten. Onderzoekers 
moeten hun onderzoek kunnen plaatsen in dat geheel.  

6.3 Opdrachthouderschap  

Sommige actoren stellen dat het ‘opdrachthouderschap’ zo open mogelijk geformuleerd zou 
moeten worden. Andere actoren stellen voor om in de procedure op te nemen dat aan 
onderzoekerskant een samenwerking tussen hogeschool en universiteit verplicht is. Op die 
manier kan kenniscirculatie tussen academisch en professioneel gericht hoger onderwijs 
gestimuleerd worden. Gelijkwaardigheid tussen hogeschool en universiteit is hiervoor een 
belangrijke voorwaarde. 

Bij het uitwerken van een procedure waarin scholen zelf betrokken worden, moet de 
‘schrijflast’ voor scholen zo laag mogelijk gehouden worden. De procedure zelf mag geen 
drempel vormen voor scholen om mee te werken. 

6.4 Methodepluralisme 

Een eventueel nieuw fonds zou volgens de bevraagde actoren ruimte moeten bieden aan 
verschillende onderzoeksopzetten. Methodologisch mag er geen beperking zijn tot of 
voorkeur zijn voor een bepaald type onderzoek (zie paragraaf 3.1.1).   

6.5 Randvoorwaarden voor kwaliteit 

Het onderzoek zou volgens bevraagd actoren over een relatief lange periode (langer dan 3 
jaar) moeten kunnen lopen.  

Er is een goede voorbereiding nodig door een organiserende instantie. De thema’s moeten 
herkenbaar zijn voor de verschillende actoren. 

In de verschillende onderdelen van de procedure moeten practici betrokken worden: 
themazetting, selectie, opvolging. De gebruiker (onderwijspraktijk) op zo veel mogelijk 
plaatsen in de onderzoekscyclus een rol geven. 

 

In de procedure is ook aandacht nodig voor een systeem van kwaliteitsbewaking. Er moeten 
duidelijk leesbare tussentijdse rapporten worden geschreven voor het bredere veld, en het 
eindverslag moet ook duidelijk leesbaar zijn voor de praktijk. Als aan al deze voorwaarden 
voldaan is, vergroot de kans op invloed van onderzoeksresultaten op de onderwijspraktijk. 

6.6 Haalbaarheid – pleidooi voor kleinschaligheid 

Uit de interviews blijkt een grote zorg voor de haalbaarheid, zowel qua tempo als qua volume 
van het onderzoek. Vele actoren pleiten er voor om op kleine schaal op te starten, met een 
beperkt aantal pilootprojecten. Men vindt het beter een tweetal projecten goed en grondig 
voor te bereiden en op te volgen, dan middelen te verspreiden over veel projecten waaraan 
je weinig opvolging kunt geven. We zouden een tijdje moeten durven experimenteren in 
Vlaanderen. Een nieuw kanaal vergt een leerproces van alle betrokken actoren, dat de 
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nodige tijd nodig heeft. Vanuit een beperkt aantal experimenten kan geleidelijk aan een 
duurzaam draagvlak groeien om een eventuele grootschaliger planning voor te bereiden.  

6.7 Structurele verankering 

Over de plaats waar dergelijk programma best verankerd wordt, vinden we in de interviews 
een aantal aandachtspunten terug: 

- Er is een stevige organisatie nodig om een en ander te stroomlijnen, 
- er dient over gewaakt om de ‘overhead’ zo zuinig mogelijk te houden; eventuele 

bijkomende middelen moeten maximaal naar het onderzoek zelf gaan. 
 

De Vlor wordt meermaals genoemd als mogelijke ankerstructuur. Bevraagde actoren 
getuigen van goede ervaringen in de Vlor om verschillende belanghebbenden samen te 
brengen (bvb. probleemverkenningen) en hun inbreng gelijk te waarderen. 

 

De actoren staan eerder sceptisch tegenover een verankering in:  

- Universiteiten: deze omgeving is niet optimaal om dergelijk type van onderzoek 
kansen te geven,  

- overheid: hier vreest men een te sterke neiging tot beleidsgerichtheid ten nadele van 
praktijkgerichtheid; er is een risico dat het praktijkgericht onderwijsonderzoek een 
beleidsinstrument wordt; een eventueel nieuw fonds moet een zekere autonomie 
hebben. 

6.8 Plaats voor ontmoeting en overleg 

Het programma mag niet uitsluitend focussen op het financieren van onderzoeksprojecten. 
Het is ook belangrijk om via een programma fora te creëren waar de twee werelden, 
onderwijs en onderzoek, elkaar kunnen ontmoeten.  

6.9 Coördinatie 

Voor het coördineren van dergelijk programma zijn specifieke competenties vereist. 
Beleidsmedewerkers van dergelijk fonds moeten voldoende onderlegd zijn in onderzoek, 
theorie en methoden van onderzoek.  
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Hoofdstuk 6: “Kennisontwikkeling voor de onderwijspraktijk”: 
bouwstenen voor praktijk en beleid 

Na een uitgebreide beschrijving van de projectactiviteiten en een aantal thematisch 
geordende succesfactoren om praktijkgericht onderwijsonderzoek in het Vlaamse 
onderwijslandschap te stimuleren, kijken we naar de toekomst. In dit afsluitend hoofdstuk 
formuleren we een aantal inhoudelijke en procedurele aanbevelingen met het oog op de 
vormgeving van een beleid dat praktijkgericht onderwijsonderzoek stimuleert.  

Bij de voorbereiding van nieuwe beleidsinitiatieven vinden we het belangrijk om een aantal 
principes die in de loop van het project aan de oppervlakte zijn gekomen, nogmaals op een 
rij te zetten (punt 1). 

Op basis daarvan formuleren we  een  samenhangend geheel van maatregelen dat invulling 
geeft aan “kennisontwikkeling voor de onderwijspraktijk” (KOP) (punt 2). Zoals 
beargumenteerd in het hoofdstuk dat vooraf ging, zijn de aanbevelingen dus niet louter 
gericht op het organiseren van praktijkgericht onderwijsonderzoek of het oprichten van een 
nieuw fonds. We doen aanbevelingen omtrent een meer omvattend praktijkgericht 
kennisbeleid voor de  onderwijspraktijk dat streeft naar het ontwikkelen, het uitwisselen en 
het gebruiken van kennis. De financiële en materiële randvoorwaarden komen aan bod in 
punt 3. 

Met dit voorstel willen we alle betrokkenen aanzetten om te reflecteren over de eigen rol op 
het vlak van kennisontwikkeling en onderzoek voor de  onderwijspraktijk.  

1 Principes  

1. Praktijkgericht onderwijsonderzoek vertrekt best van een brede invulling:  

• Praktijkgericht onderwijsonderzoek is onderzoek voor, over en met de 
onderwijspraktijk. De samenwerking tussen actoren uit praktijk en onderzoek kan 
op verschillende manieren worden vormgegeven in de verschillende fasen van 
het onderzoeksproces.   

• Het belangrijkste doel van praktijkgericht onderwijsonderzoek is de beïnvloeding 
van de onderwijspraktijk.  

• Daarnaast moet praktijkgericht onderwijsonderzoek een substantiële bijdrage 
leveren aan het domein van wetenschappelijke kennis op het gebied van leren en 
onderwijzen. 

2. We gaan uit van een methodepluralisme. Zowel verschillende kwantitatieve als 
kwalitatieve onderzoeksmethoden kunnen geschikt zijn voor de uitvoering van 
praktijkgericht onderwijsonderzoek. Even als bij fundamenteel en beleidsgericht 
onderzoek dienen de onderzoeksmethoden voor praktijkgericht onderwijsonderzoek 
altijd gekozen te worden op basis van de aansluiting bij de onderzoeksvragen. 

3. Het stimuleren van praktijkgericht onderwijsonderzoek krijgt best een plaats binnen 
het discours over professionalisering en van de school als lerende organisatie. 
Beleidsinitiatieven (op Vlaams niveau) die de ontwikkeling en de transfer van kennis 
in de onderwijspraktijk willen stimuleren, moeten aansluiting vinden bij de actuele 
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ontwikkelingen  op dat vlak . We menen dat de implementatie van het nieuwe 
kwaliteitsdecreet hiervoor een geschikte ingang biedt. 

4. Daar de uitwerking van het kwaliteitsdecreet nog op kruissnelheid moet komen, wordt 
gepleit voor een beleid dat faciliteert met een zeker strategisch geduld. Nu de 
school zelf verantwoordelijk wordt geacht om haar kwaliteit te onderzoeken en te 
bewaken, zouden onderzoekers en overheid scholen kunnen overtuigen van de 
meerwaarde van kennisontwikkeling op school. Zonder nieuwe verwachtingen te 
creëren ten aanzien van scholen, moeten leerkrachten en directie op een positieve 
manier gemotiveerd worden om onderzoek te betrekken op het onderwijsleerproces 
en het schoolbeleid 

5. Het zal niet volstaan om een nieuw geïsoleerd ‘fonds’ op te richten  naast de andere 
kanalen. Eventuele nieuwe initiatieven (zie verder) worden best gekaderd binnen een 
breder beleid waarvan ook een betere valorisatie van wat reeds bestaat deel 
uitmaakt. Bestaande onderzoekskanalen zoals het Onderwijskundig beleids- en 
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO), onderzoek in het kader van de 
Steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek (o.m. rond schoolloopbanen), het 
Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) aan de hogescholen, het 
onderzoek dat opgezet wordt in de schoot van de expertisenetwerken en andere 
vormen van onderwijsonderzoek (met inbegrip van fundamenteel onderzoek)  moeten 
nog beter benut worden voor de school als lerende organisatie.  

6. We verdedigen een beleid met verschillende snelheden. De combinatie van een  
een paar korte termijninitiatieven die op relatief korte termijn (1 à 2 jaar) zichtbare 
resultaten opleveren breiden het draagvlak uit. Dergelijke initiatieven moeten echter 
een plaats krijgen in meer omvattende beleidskeuzes die een perspectief bieden op 
langere termijn. Sleutelwoorden voor het uittekenen van dat beleid zijn 
eigenaarschap, draagvlak en duurzaamheid. 

7. Er is een gebrek aan financiering om te innoveren op vlak van samenwerking 
tussen onderzoek en praktijk. Op korte termijn is er daarom nood aan kleinschalige 
‘experimenten’. Deze experimenten worden best ingebed in een breder beleid op het 
vlak van praktijkgericht onderwijsonderzoek. Heel belangrijk is dat er zorg besteed 
wordt aan  (tussentijdse) evaluatie en opvolging zodat dit niet verzandt in eenmalige 
en loshangende projecten. 

8. Dergelijke experimentele projecten moeten uitgaan van een win-win-situatie voor 
onderzoekers en practici. Het gaat om samenwerkingsrelaties die principieel 
gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid. De winst voor beide erkennen en wederzijds 
articuleren kan de samenwerking stimuleren. Wisselwerking tussen onderzoekers en 
practici wordt best ingebouwd als een onderdeel van de procedure, tijdens de 
verschillende fasen van het onderzoek. Ook voor de opvolging en bewaking van de 
kwaliteit en de voortgang  van het onderzoek zijn best actoren met verschillende 
expertise betrokken 

9. Het is wenselijk de autonomie van dergelijk onderzoek te bewaken. Het is 
belangrijk dat de agendering en de beoordeling van onderzoeksprojecten gebeurt in 
een neutrale omgeving, die rekening houdt met en ondersteunend werkt voor alle 
betrokken actoren.  

10. Er is nood aan meer continuïteit en systematiek in het overleg tussen onderzoek en 
praktijk. Dergelijk overleg heeft voor beide partijen voordelen. Het onderzoeksveld is 
gebaat te weten welke kennisvragen leven in de praktijk. Het onderwijsveld kan winst 
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halen uit de resultaten van onderzoek voor zover het onderzoek een antwoord biedt 
op hun vragen. 

11. Er is behoefte aan een gemeenschappelijke strategische onderzoeksagenda 
waar alle actoren zich in terug vinden. Het detecteren van kennisbehoeften dient 
weliswaar te gebeuren op microniveau - bij leraar of directeur op school -, maar in 
samenspraak met onderzoekers en pedagogische begeleiding kan men komen tot 
gedragen onderzoeksprioriteiten. Het zou voor het Vlaams onderwijs een stap vooruit 
betekenen mocht dit uiteindelijk leiden tot een meerjarenprogramma waarbij 
verschillende cruciale onderzoeksthema’s geleidelijk kunnen worden ingevuld.  

12. De inzichten en uitkomsten die in het kader van dit project tot stand kwamen, 
moeten in de verdere toekomst systematisch worden benut. Het potentieel - zowel 
inhoudelijk als procedureel - dat aanwezig was tijdens de consultaties met leraars, 
directeurs, onderzoekers en intermediairen mag niet verloren gaan. 

2 Mogelijke denkpistes voor het ontwikkelen van een Vlaams KOP-beleid 

Een beleid dat gericht is op meer “Kennisontwikkeling voor de onderwijspraktijk” (KOP) 
bestaat uit verschillende componenten: een platform, een portaal, een procedure voor het 
uitzetten van reviews, een panel en een aantal koplopers in een KOP-piloot. We hebben 
geopteerd voor een beknopt maar concreet programma voor kennisontwikkeling en 
praktijkgericht onderzoek, met de bedoeling een debat ten gronde over het te voeren beleid 
te stimuleren. 

2.1 KOP-platform 

Doelstelling  

Vanuit een permanent en structureel overleg een gemeenschappelijke visie ontwikkelen en 
als missie uitdragen over hoe kennisontwikkeling voor de onderwijspraktijk gestimuleerd kan 
worden. 

 

Instrument  

De installatie van een permanent overlegplatform met draaischijffunctie waarin alle 
belanghebbenden op het vlak van kennisontwikkeling voor de onderwijspraktijk 
vertegenwoordigd zijn: 

 

o Het onderwijsveld 

 directies 

 leraren / lesgevers 

 leerlingen / cursisten 

o Het onderzoeksveld 

 Hogescholen 

 Universiteiten 

o Lerarenopleidingen 
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o Pedagogische begeleidingsdiensten, nascholing 

o Inspectie 

o Overheid  

Opdrachten van het platform: 

1. Op basis van voorgaande principes en rekening houdend met de Vlaamse onderwijs- 
en onderzoekscontext de KOP-missie en de strategische doelstellingen formuleren, 
bewaken, actueel houden;  

2. Operationele doelstellingen en daaraan gekoppelde instrumenten voor het bereiken 
van strategische doelstellingen definiëren en opvolgen (zie verder); 

3. Als aanspreekpunt/draaischijf fungeren voor vragen naar overleg en ontmoeting 
vanuit onderwijsveld en onderzoekswereld; 

4. Organiseren van ontmoetingen tussen onderwijsveld en onderzoekswereld om kennis 
uit te wisselen; 

5. Opvolgen van de invulling van een strategische onderzoeksagenda (zie verder KOP-
panel); 

6. … 

  

2.2 Een aantal pistes voor  ‘strategische doelstellingen’ en daaraan gekoppelde 
instrumenten 

Het KOP-platform fungeert als stuurgroep voor volgende strategische doelstellingen en 
acties:  

2.2.1 KOP-portaal 

Doelstelling  

Ten behoeve van de onderwijsinstellingen en andere relevante actoren in onderwijs en 
onderzoek, ontsluiten en benutten van de beschikbare kennis die het resultaat is van 
onderwijsonderzoek. 

 

Instrument 

Uitbouwen van een  geëquipeerde interface die de ontwikkelde kennis en de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek ter beschikking stelt van de onderwijswereld, in de eerste plaats 
aan de scholen. 

Concreet en in hoofdzaak gaat het om de ontwikkeling en het onderhoud van een portaalsite 
die toegang biedt tot en doorverwijst naar alle informatie i.v.m. onderwijsonderzoek die 
relevant is voor de Vlaamse onderwijscontext. De portaalsite moet transparantie brengen in 
het aanbod van bestaande onderzoekslijnen en –programma’s dat relevant is voor de 
onderwijspraktijk. Het gaat om informatie zowel op het vlak van organisatie van het 
onderzoeksprogramma (bijvoorbeeld initiatiefnemers, procedures, doelgroepen van 
onderzoekers, types van onderzoek …) als op het vlak van de onderzoeksresultaten. De 
zoekmogelijkheden moeten praktijkgericht zijn en dienen daarom in nauw overleg met de 
praktijk ontwikkeld te worden (zie verder KOP-panel). 
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2.2.2 KOP-review(s) 

Doelstelling 

Via praktijkgerichte reviews (literatuuroverzichten) resultaten van reeds beschikbaar 
onderwijsonderzoek rond specifieke kennisbehoeften gericht en praktijkgericht vertalen naar   
het onderwijsveld en/of de intermediaire actoren. 

 

Instrument 

Het project heeft zowel een omvattende lijst van kennisbehoeften als een werkbare 
procedure opgeleverd voor het opzetten van reviewonderzoek (met inbegrip van  
kwaliteitscriteria voor de beoordeling van onderzoeksvoorstellen). Op basis van de 
ervaringen in dit project is het dus mogelijk om op korte termijn een procedure vast te leggen 
en een volgende oproep te doen voor het opzetten van review-onderzoek.  

 

De definitief vast te leggen procedure moet omvatten: 

- Procedure voor de agendazetting 

- Procedure voor het lanceren van een oproep  

- Selectieprocedure van onderzoeksvoorstellen 

- Procedure voor de kwaliteitsbewaking 

- Eisen m.b.t. valorisatie 

- Publicatiebeleid 

Opvolging van het geheel van de procedure gebeurt best door het  het KOP-panel (zie 
verder). Afhankelijk van beschikbare middelen dient de frequentie en de omvang van de 
procedure vastgelegd te worden. Op basis van onze ervaring schatten we dat er per review 
een  doorlooptijd van 12 maanden nodig is (voor oproep, selectie, uitvoering, opvolging,  
publicatie), waarvan 6 maanden voor de uitvoering van het onderzoek.  

2.3 KOP-pilootprojecten 

Doelstelling:   

Stimuleren van en kansen bieden aan praktijkgericht onderwijsonderzoek waarin ruimte is 
voor een sterkere interactie tussen onderzoeker en praktijk (design-based, 
ontwikkelingsgericht, actieonderzoek). 

Op kleine schaal, experimenteel een paar pilootprojecten opzetten en eruit leren. 

 

Instrument:  

Ontwerpen van procedure voor het opzetten, aanvragen en beoordelen van praktijkgerichte 
onderzoeksprojecten. 

 

Deze procedure omvat: 
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- Modaliteiten om scholen aan te spreken die in samenwerking met de pedagogische 
begeleider een onderbouwde kennisbehoefte indienen. 

- Modaliteiten voor het lanceren van een oproep naar onderzoekers (hogescholen en 
universiteiten) die zich engageren voor een project dat aansluit bij de kenbaar 
gemaakte kennisbehoeften van scholen.  

- Modaliteiten vastleggen voor het initiëren van samenwerkingsverbanden tussen de 
school, de onderzoekers, de pedagogische begeleiding en dienst voor nascholing ifv 
van het ontwerpen van een onderzoeksvoorstel. 

- Modaliteiten vastleggen voor de beoordeling en selectie van onderzoeksvragen en 
onderzoeksvoorstellen, rekening houdend met de randvoorwaarden voor kwaliteitsvol 
praktijkgericht onderwijsonderzoek: 

o De doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen van het 
onderzoeksproject dienen aan te sluiten bij de behoeften van de 
onderwijspraktijk; 

o Verantwoording van de onderzoeksmethoden. De onderzoeksmethoden 
dienen zo gekozen te worden dat de onderzoeksvragen beantwoord zullen 
kunnen worden;  

o De betrokkenheid van praktijkmensen in alle fasen van het onderzoek; 

o Verantwoording van de inzet en expertise van het onderzoekspersoneel; 

o Een overzicht van activiteiten in het kader van disseminatie en valorisatie van 
het onderzoek;  

o In nauwe samenwerking met pedagogische begeleiding en nascholing een 
model van disseminatie ontwikkelen; 

o Het voorstellen van de samenstelling van de stuurgroep die het project zal 
opvolgen.  

 

De informatie en de ervaringen verzameld in de buitenlandse cases aangevuld met de 
ervaringen van een aantal PWO-projecten kunnen hierbij een uitgangspunt vormen.  

Opvolging van het geheel via (een) KOP-panel (zie verder). 

 

Gelet op de aanbeveling om in een eerste fase kleinschalig en experimenteel te beginnen, 
zodat ook geleerd kan worden met de procedure, is het aangewezen voor een eerste ronde 
te mikken op niet meer dan twee projecten van een omvang van ongeveer 24 
man/vrouwmaanden op jaarbasis (bvb. 2 FT voor 12 maanden of 1 ½ FT voor 16 maanden). 

2.4 KOP-panel 

Doelstelling  

garanderen van een continue betrokkenheid van actoren uit de onderwijspraktijk bij de 
uitvoering van de strategische doelstelling geformuleerd door het KOP-platform. 

 

Instrument 
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Het panel is een vaste, onafhankelijke groep van leraren en onderwijzers die gerekruteerd 
worden door een open oproep. Het gaat om practici die onderzoekservaring op school 
hebben en bereid zijn deze actief te delen met het onderwijsveld, zowel binnen het eigen 
lokale netwerk als bovenlokaal. Het profiel van de panelleden en de verdere professionele 
ontwikkeling van de leden van het panel zijn belangrijk met het oog op een duurzame 
aanpak. 

 

Het panel wordt aangestuurd door het KOP-platform. 

Mogelijke opdrachten van een KOP-panel: 

1. Organisatie van een tweejaarlijkse conferentie met presentaties van en workshops 
met practici, onderzoekers en beleidsmakers, interactieve zones en activiteiten 
gericht op disseminatie en ontwikkeling.  

2. Een algemene adviesfunctie t.a.v. van het KOP-platform; 

3. Opvolgen van en waar nodig actieve betrokkenheid bij  

 het KOP-portaal (design van het portaal/zoekfuncties, informatie 
aanleveren, blinde vlekken opsporen …) 

 de KOP-review(s) (actualiseren lijst kennisbehoeften, opvolging 
selectieprocedure, opvolging uitvoering opdracht, overleg ivm 
publicatie/disseminatie/valorisatie reviews) 

 de KOP-pilootprojecten (actualiseren kennisbehoeften, opvolging 
selectieprocedure, opvolging uitvoering opdracht, overleg ivm 
publicatie/disseminatie/valorisatie reviews); 

4. Vervullen van een ‘ambassadeursrol’ en concreet inzetbaar zijn voor de aansturing 
van onderwijsonderzoek; 

5. Voorbereiding / actualiseren van een strategische onderzoeksagenda; 

6. Optreden als klankbordgroep voor onderzoekers op zoek naar kennisvragen uit de 
praktijk. 

7. Optreden als klankbordgroep voor het sensibiliseren en/of vormen van 
praktijkmensen/scholen ivm praktijkgericht onderwijsonderzoek 

 

Het KOP-panel opereert onder het KOP-platform. De werking is geïnspireerd op de werking 
van het National Teacher Research Panel (Engeland, zie hoofdstuk 4 over buitenlandse 
voorbeelden). Het KOP-panel wordt inhoudelijk en logistiek ondersteund door het Vlor-
secretariaat.  

 

Mogelijke samenstelling: 

- 4 actoren uit het basisonderwijs (leraren, directies, zorgcoördinatoren …) 

- 4 actoren uit het secundair onderwijs 

- 2 actoren uit het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs 

- Waarnemende / adviserende lid: 2 onderzoekers (1 HS en 1 UNIV) 
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- 1 coördinator (zie verder) – verbindingspersoon met KOP-platform 

De opstart gebeurt onder aansturing van het KOP-platform en verloopt gefaseerd:    

- in beeld brengen van een netwerk van relevante practici (hiervoor kan het netwerk 
dat tot stand kwam via consultaties en interviews van dit project als uitgangspunt 
dienen)  

- opstellen van een ‘profiel’ van de panelleden 

- scherp stellen van de opdracht van het panel (zie hoger) 

- onderzoeken van faciliterende maatregelen om leraren te betrekken in panels en 
onderzoek randvoorwaarden en beleidsimplicaties 

3 Structurele verankering 

Belangrijke voorwaarden te stellen aan de structuur waarbinnen het KOP-platform en de 
verschillende acties een plaats krijgen: 

 

- Ownership van de leden van KOP-platform 

- Herkenbaarheid in Vlaamse onderwijslandschap 

- Haalbaarheid, draagvlak 

- Stabiliteit, continuïteit 

- Inhoudelijke inbedding en ondersteuning 

- Administratieve ondersteuning  

- Credibiliteit, legitimiteit op het vlak van kennisontwikkeling voor de onderwijspraktijk 

3.1 Personeelskosten centraal 

- 1 à 2 FT coördinatie (à ca. 55.000 per jaar) voor  

o inhoudelijke ondersteuning KOP-platform 

o ontwikkelen en onderhouden KOP-portaal 

o aansturen procedure KOP-review 

o aansturen procedure KOP-piloot 

o inhoudelijke ondersteuning KOP-panel 

- ½ administratieve/logistieke ondersteuning 

o Voor werking van KOP-platform, KOP-panel 

o Voor administratieve voorbereiding en opvolging van KOP-reviews, KOP-
piloot 
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- 10% supervisie vanuit de organisatie waarin KOP-beleid is verankerd (met oog op 
continuïteit, inbedding) 

3.2 Werkingskosten 

- Werkingskosten coördinator: geraamd op 10.000 euro per jaar  

- Ontwikkel- en onderhoudskost portaal: geraamd op 20.000 euro (eenmalig) + 3.000 
euro per jaar 

- Werkingskosten panel en platform: geraamd op 2.500 euro per jaar 

- Budget voor reviewonderzoek: ca. 35.000 per review; frequentie en omvang bepalen 
totaalkost 

- Budget voor pilootstudies: ca. 150.000 per studie (looptijd varieert); frequentie en 
omvang bepalen totaalkost 

4 Tot Slot  

Dit voorstel wil een concrete aanzet bieden voor een beleid op het vlak van 
kennisontwikkeling en onderzoek voor de  onderwijspraktijk. Het voorstel houdt maximaal 
rekening met de succesfactoren die binnen het project aan de oppervlakte kwamen: 

- Investeren in een breed draagvlak in het Vlaamse onderwijs- en 
onderzoekslandschap (KOP-platform) 

- Faciliteren van structureel overleg tussen de onderzoeks- en onderwijsactoren (KOP-
platform) 

- Eigenaarschap van de betrokken actoren uit de onderwijspraktijk garanderen (KOP-
panel) 

- Maximaal benutten en valoriseren van wat al bestaat (KOP-portaal en KOP-reviews) 

- Tijd nemen om te experimenteren met nieuwe vormen van prakijkgericht 
onderwijsonderzoek (KOP-pilootstudies)  

Met dit voorstel willen we alle betrokkenen uitnodigen om te reflecteren over hun eigen rol in 
dit beleid.  
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