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7.1 INLEIDING 

Scholen, en ook de overheid, hechten steeds meer 
belang aan een onderzoekende houding van lera-
ren en het gebruik van wetenschappelijke kennis. 
Onderzoek kan een betrouwbaar oordeel geven 
over de geschiktheid van methoden en aanpakken 
en zo ideologische discussies en trial-and-error voor-
komen (Onderwijsraad, 2013). De laatste tien jaar is 
er in lerarenopleidingen dan ook structureel aan-
dacht voor (praktijk)onderzoek. 
Maar de vraag is wat we precies verwachten van 
onderzoekende leraren in de school. Welke spannin-
gen kan dit oproepen? Hoe kunnen leraren zich ont-
wikkelen in deze rol? En wat is hun verantwoordelijk-
heid binnen de school, ook jegens collega’s zonder 
ervaring met onderzoek? In dit hoofdstuk gaan we 
nader op deze vragen in.

7.2 EEN NIEUWE ROL 

De rol van de leraar-onderzoeker is relatief nieuw 
binnen scholen. Binnen de wettelijke bekwaam-
heidseisen is onderzoek weliswaar een onderdeel 
van de brede professionele basis, maar er is geen 
consensus over de invulling van dit beroepsaspect 
binnen scholen. In toenemende mate kiezen scho-
len ervoor om uren beschikbaar te stellen voor de 
rol van leraar-onderzoeker. De (voormalige) acade-
mische opleidingsscholen, waar het bevorderen van 
een onderzoekscultuur en op onderzoek gebaseerde 
keuzes centraal staan, zijn al langer bekend met deze 
rol, maar ook daar verschilt de invulling per school 
(Ros, Timmermans, & Van der Steen, 2016). De leraar-
onderzoeker voert op deze scholen vaak onderzoek 
uit voor schoolontwikkeling, en soms heeft hij ook 
een programmerende en coördinerende taak. 

Maar er zijn meer invullingen mogelijk, zoals de uit-
voering van praktijkonderzoek, generieke kennisont-
wikkeling door praktijkgericht (promotie)onderzoek 
en het bevorderen van onderzoek en kennisbenut-
ting in de school (Schenke, 2015; Godfrey, 2016). 

Onderzoekende houding als basis 
Een onderzoekende houding geldt als een belang-
rijke sleutel voor onderwijsverbetering en professio-
nalisering van leraren. Schoolleiders en leraren moe-
ten kunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen en hun kennis up-to-date houden. 
Ze staan steeds voor nieuwe dilemma’s en vragen 
waarvoor niet altijd pasklare antwoorden zijn, zoals 
passend onderwijs, de inzet van ICT en het motive-
ren van leerlingen. Leraren worden geacht onder-
bouwde keuzes te maken en hierop te reflecteren 
(Luttenberg, Oolbekkink-Marchand, & Meijer, 2018). 
Ze moeten hun persoonlijke waarden en doelen 
kunnen expliciteren om met collega’s, schoolleiding 
en ouders de dialoog aan te kunnen gaan (Onder-
wijsraad, 2013). 
Een onderzoekende houding wil zeggen dat leraren 
zichzelf steeds de vraag stellen of hun ideeën over 
goed onderwijs wel juist zijn en of hun aanpak wel 
werkt voor al hun leerlingen. Leraren met een onder-
zoekende houding werken planmatig en systema-
tisch, maken gebruik van gegevens en literatuur en 
zijn gericht op leren van en met collega’s (Van den 
Bergh, Ros, Vermeulen, & Rohaan, 2017). Sommige 
onderzoekers benadrukken een instelling die gericht 
is op het verzamelen, begrijpen en interpreteren van 
situaties en gegevens. Ze benoemen daarbij verschil-
lende elementen: waarderen van diep begrip, uitstel-
len van het eigen oordeel, tolerantie voor ambiguïteit, 
innemen van verschillende  perspectieven en syste-
matisch vragen stellen om de kern van een kwestie 
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te benaderen en verzamelde gegevens gebruiken 
om het eigen onderwijs te verbeteren (Earl & Katz, 
2006). Andere onderzoekers benoemen een kritische 
en nieuwsgierige houding, reflectie op de kwaliteit 
van hun onderwijs en voortdurend nadenken over 
hoe het beter kan (Cochran-Smith & Lytle, 2009). In 
de praktijk beschikken lang niet alle leraren over deze 
basishouding (Van den Bergh et al., 2017). 

Uitvoeren van praktijkonderzoek 
Specifieke kerntaak van de leraar-onderzoeker is het 
doen van praktijkonderzoek, gericht op het verbe-
teren van het onderwijs. Het start dan ook met een 
probleem uit de eigen (school)praktijk. 
De leraar-onderzoeker kan kiezen uit verschillende 
vormen van collaboratief praktijkonderzoek, waarbij 
het accent soms meer op de persoonlijke professio-
naliteit ligt en soms meer op collectieve praktijkver-
betering. Zo vertrekt actieonderzoek vanuit vragen 
of zorgen die hij deelt met collega’s. Ax, Ponte en 
Brouwer (2008, p. 56) definiëren het als ‘een geheel 
van activiteiten van leraren die via onderzoek reflec-
teren op hun eigen handelen en de situatie waarin 
dat handelen plaatsvindt en - op basis van de zo ver-
kregen inzichten - systematisch hun handelen of de 
situatie waarin dat handelen plaatsvindt proberen te 
verbeteren’. 
Sinds kort is er naast actieonderzoek ook veel aan-
dacht voor Lesson Study. Hierbij ligt de nadruk op 
gerichte verbetering van lessen om het leren van 
leerlingen te bevorderen. Kleine teams van leraren 
werken op basis van een eigen vakdidactische prak-
tijkvraag samen aan het cyclisch ontwerpen, uitvoe-
ren en evalueren van een zogeheten onderzoeksles 
om te bepalen hoe leerlingen het beste leren (De 
Vries, Verhoef, & Goei, 2016). 
Weer een ander type is ontwerpgericht onderzoek, 

waarbij leraren samen een ontwerp maken, door-
gaans met behulp van literatuur, bijvoorbeeld een 
model voor een nieuw rapport of een stagebegelei-
dingsplan. Dit ontwerp beproeven ze vervolgens in 
de praktijk. Op basis van evaluatie stellen ze het ont-
werp bij en proberen ze het opnieuw uit. Deze cyclus 
is meermaals te herhalen. 
Onderzoek gericht op team- of schoolontwikkeling is 
aan te passen aan de fase van onderwijsverbetering 
waarin de school zich bevindt (Enthoven & Oostdam, 
2014). Probleem-analytisch onderzoek brengt een 
probleem in kaart. Diagnostisch onderzoek is gericht 
op verkenning van de achtergronden en mogelijke 
oorzaken van een probleem. Ontwerponderzoek 
leidt tot ontwerpeisen voor en implementatie van 
een nieuwe aanpak. In monitoronderzoek inventari-
seer je ervaringen met de invoering van een nieuwe 
aanpak en pas je het ontwerp op basis daarvan aan. 
In evaluatieonderzoek ten slotte ga je na of de inter-
ventie daadwerkelijk leidt tot de gewenste situatie of 
oplossing van het probleem.

Kennisontwikkeling 
In sommige gevallen is algemene kennisontwikke-
ling het hoofddoel van onderzoek (Oolbekkink-Mar-
chand, Van der Steen, & Nijveldt, 2014). Dit gebeurt 
doorgaans in de vorm van promotieonderzoek door 
leraren, waarbij de nadruk ligt op vakinhoud of vak-
didactiek. Sinds enige jaren kunnen leraren hierbij 
gebruikmaken van verschillende beurzen, zoals de 
Dudoc-beurzen en de Lerarenbeurzen van NWO 
(Oolbekkink-Marchand, Leeferink, & Meijer, 2018). 
Zo’n promotietraject leidt daadwerkelijk tot profes-
sionele ontwikkeling, bijvoorbeeld doordat leraren 
hun eigen onderwijspraktijk gericht verbeteren. De 
beoogde bijdrage aan bredere schoolontwikkeling 
blijkt lastiger, al dragen leraren hier soms wel aan 
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bij, bijvoorbeeld door wetenschapsoriëntatie in de 
school op te zetten of kennis te delen met collega’s 
(Oolbekkink-Marchand et al., 2018). Of hun onder-
zoek binnen de school wel of geen impact heeft, 
hangt in hoge mate af van de inbedding van het 
onderzoek in de school door schoolleiders en de 
mate waarin het handvatten biedt voor verbetering 
van het onderwijs.

Bevorderen van een onderzoekscultuur 
De leraar-onderzoeker kan als rolmodel fungeren 
voor collega’s, bijvoorbeeld door vragen te stellen 
over het onderwijs en onderzoek te doen naar de 
eigen onderwijspraktijk. Zo bevordert hij een onder-
zoekscultuur in de school (Ros & Van den Bergh, 2018; 
Ummels, Oolbekkink-Marchand, & Meijer, 2019). Ook 
het samen uitvoeren van onderzoek kan bijdragen 
aan de ontwikkeling van een kritische, onderzoe-
kende houding (zie bijvoorbeeld Meijer, Meirink, 
Lockhorst, & Oolbekkink-Marchand, 2012), hoewel 
onderzoek doen niet automatisch leidt tot een onder-

zoekende houding (Oostdijk et al., 2018). Andere 
manieren om een onderzoekende houding te bevor-
deren zijn een reflectieve dialoog met collega’s over 
het eigen lesgeven, het stellen (en beantwoorden) 
van kritische vragen en het gebruik van literatuur bij 
onderwijsverbetering (Ummels et al., 2019).
Bij het bevorderen van een onderzoekscultuur spe-
len ook school- en teamleiders een belangrijke rol. 
Zij kunnen het belang van onderbouwde besluiten 
benadrukken, het doen van onderzoek faciliteren, 
tijd en gelegenheid bieden voor onderzoek en de 
leraar-onderzoeker een duidelijke positie in de 
school geven. Ook kunnen ze zelf een voorbeeldrol 
vervullen.

Ontwikkeling tot onderzoeker
Zoals beschreven kunnen leraar-onderzoekers met 
praktijkonderzoek het (eigen) onderwijs verbete-
ren, met promotieonderzoek een bijdrage leveren 
aan kennisontwikkeling en een onderzoekscultuur 
helpen bevorderen in de school. Deze invullingen lij-

Zo doe je onderzoek

Om onderzoek te kunnen doen zijn de volgende competenties van belang (Alexakos, 2015; Taylor, 2017): 

Onderzoeksvaardigheden 
•  goede onderzoeksvragen stellen op basis van 

een probleemanalyse
•  selecteren van een passende onderzoeksme-

thode 
•  op een betrouwbare en valide manier verzame-

len van gegevens 
•  helder rapporteren over een onderzoeksproces 

Vaardigheden om resultaten te benutten 
Hierbij gaat het om het vinden en selecteren van 
relevante literatuur, de kern eruit halen en de 
algemene kennis vertalen naar de betekenis voor 
het eigen handelen of de eigen school. 
Daarnaast is samenwerking, het organiseren van 
draagvlak en het (bijdragen aan) het implemente-
ren van onderzoeksresultaten van belang.



86 LERAAR: EEN PROFESSIE MET PERSPECTIEF 2

ken een bepaalde volgorde te suggereren, maar dat 
hoeft zeker niet het geval te zijn. Leraren hoeven niet 
eerst zelf praktijkonderzoek te doen om pas daarna 
een bijdrage te kunnen leveren aan de onderzoeks-
cultuur in de school. 
De invulling van de rol hangt af van de doelen bin-
nen een school. Waar de ene school vooral de onder-
zoekende houding van leraren wil bevorderen, kan 
de andere school meer het accent leggen op de col-
lectieve verbetering van de onderwijspraktijk. Elk 
doel vraagt om een andere rolinvulling. 
Daarnaast vraagt elk doel of accent andere compe-
tenties van een leraar-onderzoeker. Zo zijn onder-
zoeksvaardigheden (zie kader op pagina 85) niet 
voldoende. De leraar moet ook coachende en lei-
dinggevende vaardigheden hebben, zoals feedback 
kunnen geven, collectief leren organiseren en colle-
ga’s weten te stimuleren en motiveren. En het doen 
van promotieonderzoek vergt een langere adem 
dan een praktijkonderzoek.
In de meeste (master)opleidingen is onderzoek doen 
een belangrijk onderdeel van het curriculum. Een 
andere mogelijkheid is om samen te werken met 
onderzoekers van een hogeschool of universiteit, 
bijvoorbeeld in het kader van opleiden in de school 
(begeleiding van onderzoek van studenten) of een 
gezamenlijke onderzoeksaanvraag en –uitvoering. 

7.3 VOORWAARDEN 

Wat is er nodig om de rol van de leraar-onderzoeker 
tot bloei te laten komen? Daartoe zijn voor scholen 
de volgende voorwaarden van belang: 

•  Ontwikkel een visie op het collectief leren en inno-
veren door leraren en de plaats van onderzoek en 
kennis daarbinnen. 

•  Denk als school na over de rol van een leraar-onder-
zoeker die past bij het soort onderzoek dat gewenst 
is.

•  Creëer duidelijkheid over de taken en verantwoor-
delijkheden die bij deze rol horen en bespreek die 
in het hele team / de hele school.

•  Ga na welke kwaliteiten en competenties de rol van 
leraar-onderzoeker vraagt, selecteer mensen zorg-
vuldig voor deze rol en stimuleer de leraar-onder-
zoeker om zich verder te ontwikkelen. 

•  Zorg ervoor dat de randvoorwaarden zijn vervuld, 
zoals tijd, organisatie van werkgroepen, afstem-
ming van onderzoek op de speerpunten van de 
school, ruimte op een teambijeenkomst en samen-
werking met een kennisinstelling.

•  Zorg voor steun en een duidelijk aanspreekpunt 
binnen de directie, regelmatig overleg en feedback 
op de aanpak zijn hierbij essentieel. 

•  Evalueer regelmatig met de leraar-onderzoeker 
en wees niet bang om deze rol te herijken als dat 
nodig is.

Voor de leraar-onderzoeker zelf hebben we de vol-
gende adviezen: 

•  Zorg ervoor dat je taakomschrijving en verantwoor-
delijkheden helder zijn en overeenkomen met de 
beschikbare tijd en bevoegdheden. 

•  Zorg ervoor dat je voldoende onderzoeksvaar-
digheden ontwikkelt, door het volgen van een 
(master)-opleiding, een goed handboek en door 
regelmatig feedback te vragen van een ervaren 
onderzoeker.

•  Let erop dat onderzoek een bepaalde doorloop-
tijd heeft en soms veel tijd en specifieke expertise 
vraagt. Zorg ervoor dat de keuzes voor je onder-
zoek passen bij je mogelijkheden. 
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•  Vaak is er al kennis beschikbaar, die je kunt vertalen 
naar je eigen situatie. Maak bijvoorbeeld gebruik 
van de Kennisrotonde van NRO (zie ‘Verder lezen’).

•  Zorg dat je een netwerk opbouwt met andere scho-
len en kennisinstellingen en dat je van hen feed-
back krijgt. 

•  Bezoek congressen en presenteer over je eigen 
onderzoek, je krijgt daar vaak waardevolle feed-
back.

7.4 CONCLUSIE

Praktijkonderzoek door leraren en kennisbenutting 
door scholen winnen aan belang. Ook veel leraren 
zien onderzoek als een waardevolle manier om hun 
onderwijspraktijk te verdiepen en te blijven leren. 
Maar we zien ook dat onderzoek in de school niet 
altijd eenvoudig is. De leraar-onderzoeker kan een 
belangrijke rol spelen om het onderzoeken van 
onderwijs in de school te bevorderen. In dit hoofd-
stuk hebben we laten zien op welke manier de rol 
van leraar-onderzoeker in te vullen is en welke voor-
waarden hiervoor vervuld moeten worden. Als scho-
len nog geen of weinig ervaring hebben met onder-
zoek in de school, is een goede inbedding ervan in 
de visie van de school en in de werkroutines van lera-
ren van belang. Het leren van andere, meer ervaren 
scholen kan een mooie gezamenlijke eerste stap zijn 
van directie en de (beoogde) leraar-onderzoeker.
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