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Inleiding 

De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Scholen brengen kwaliteit steeds beter in kaart, maar gebruiken die kennis nog niet om de dagelijkse 

onderwijspraktijk te verbeteren (Inspectie van het onderwijs, 2014). Om deze kwaliteit in beeld te 

brengen worden diverse soorten onderzoeksgegevens verzameld die iets zeggen over de kwaliteit 

van het onderwijs. Waar scholen hun doelen willen realiseren, het onderwijs willen vernieuwen en 

tegelijk de leerlingenresultaten verder willen verbeteren groeit de behoefte aan het optimaal 

benutten van deze data. Hierbij gaat het enerzijds om externe onderzoeksresultaten over wat wel en 

niet werkt in onderwijsvernieuwing (‘evidence-based’ werken), anderzijds om interne 

onderzoeksresultaten die inzicht bieden in leerlingenresultaten, leerlingentevredenheid en effecten 

op de prestaties van leerlingen (Krüger, 2010).  

Bij de start van het onderzoek waren er drie scholen voor voortgezet onderwijs die zich herkenden in 

dit beeld. Gezien het feit dat de onderzoeken nog in volle gang zijn worden deze drie scholen in dit 

onderzoek school BC, GC en NC genoemd, zodat een tussentijdse externe presentatie van 

onderzoeksgegevens het onderzoek niet beïnvloed.  

De verlegenheid van de betrokken schoolleiders van de scholen richtte zich met name op de 

docenten die in hun ogen onvoldoende onderzoeksvaardigheden bezitten om de beschikbare data in 

hun school te benutten voor onderwijsverbetering. Bij afstemming van de onderzoeksvragen en 

doelen bleek de verlegenheid zich te verdiepen naar de onderzoekende houding van docenten en 

schoolleiding en de vraag of de cultuur van de school stimulerend is voor het onderzoeksmatig 

handelen van docenten en schoolleiders. In dit onderzoek worden met schoolleiders de verschillende 

leidinggevenden in de scholen voor voortgezet onderwijs bedoeld in de functie van locatiedirecteur, 

afdelingsleider en teamleider. 

 

 

1. Onderzoeksdoel 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 

1. inzicht krijgen in de mate waarin docenten op de scholen BC,GC en NC onderzoeksmatig te 

werk gaan en hun onderwijs hierdoor verbeteren 

2. inzicht krijgen in de mate waarin de schoolleiding het onderzoeksmatig handelen van 

docenten bevordert en verder kan bevorderen. 

 

 

2. Theoretisch kader 

De laatste tien jaar is er meer belangstelling gekomen voor het werken met data ten behoeve van 

onderwijs- en schoolontwikkeling. Onderzoeksmatig werken in het voortgezet onderwijs is echter 

nog geen vanzelfsprekendheid. Veel scholen leggen de focus slechts op de opbrengsten in het kader 

van verantwoording, mede doordat de onderwijsinspectie hierop gericht is. Dit onderzoek richt zich 



op onderzoeksmatig werken vanuit de volgende definitie op basis van Earl & Katz (2006) en Krüger 

(2012; 2014): 

Onderzoeksmatig werken is samen met collega’s (docenten en schoolleiders) systematisch 

gebruik maken van data op leerling- en schoolniveau om vanuit een onderzoekende houding 

beslissingen te kunnen nemen die leiden tot voortdurende verbetering van de eigen 

onderwijs- en schoolpraktijk.  

 

Admiraal (2009), Bruggink & Harinck (2012), Camp (2013), Earl & Katz (2006), Krüger (2012), Janssen 

(2010) en Uiterwijk (2012) geven verschillende kenmerken van onderzoeksmatig werken aan, welke 

samen te vatten zijn met zes kernpunten:  

1. het hebben van een onderzoekende houding 

2. het beheersen van onderzoeksvaardigheden 

3. efficacy-gevoel (geloof in eigen kunnen en dat van het team) 

4. bereidheid tot (gezamenlijk) onderzoeksmatig werken (alleen docenten) 

5. visie op onderzoeksmatig werken (alleen schoolleiders) 

6. vormgeven van een onderzoekende cultuur in de school 

In de volgende paragrafen worden de zes kernpunten toegelicht. 

 
2.1 Onderzoekende houding 

Een onderzoekende houding is een complex geheel van elementen die aanwezig zijn bij een docent 

of schoolleider. Volgens Camp (2013) bestaat deze onderzoekende houding uit zelfreflectie, jezelf 

vragen stellen, hypotheses genereren en deze toetsen aan de werkelijkheid met als doel jezelf verder 

te professionaliseren. Admiraal (2009) stelt daarbij tegenover het volgende wanneer hij spreekt over 

docenten in het voortgezet onderwijs: 

 

“[…] in het voortgezet onderwijs baseren veel docenten hun onderwijs op hun eigen ervaringen. De 

didactiek en de werkwijze van docenten in het voortgezet onderwijs zijn dikwijls niet gegrond in 

theorieën, literatuur of ervaringen van hun collega’s, docenten onderzoeken niet systematisch de effecten 

van hun onderwijs op het leren van leerlingen, en zij delen hun kennis niet of nauwelijks met anderen.” 

          (Admiraal, 2009, p. 39) 

 

Een onderzoekende docent is nieuwsgierig en in staat tot zelfreflectie (Camp, 2013). Uiterwijk (2012, 

p. 10) heeft de beschrijvingen van de kenmerken van een onderzoekende houding samengevat. Ze 

baseert zich op Earl & Katz (2006) en Van der Rijst et al. (2008): 

 

 willen weten (meer willen weten, diepe interesse en initiële nieuwsgierigheid) 

 willen begrijpen (écht begrijpen: verkrijgen van dieper inzicht, verder kijken dan de eerste 

nieuwsgierigheid, uitpluizen totdat er geen vragen meer zijn) 

 willen bekritiseren (kritisch beoordelen van literatuur, werk van collega’s, eigen werk en 

eigen resultaten, zaken vanuit verschillende perspectieven benaderen, vooronderstellingen 

verifiëren en funderen) 

 willen delen (resultaten presenteren aan collega’s en buiten de school, samenwerken, 

interactie) 

 willen bereiken (discipline, doorzetten en doelgericht werken) 

 willen innoveren (streven naar innovatieve ideeën en praktijken)  



 

Bruggink & Harinck (2012) geven aan dat het houdingsaspect van de onderzoekende docent erg 

belangrijk is: dingen goed willen uitzoeken, nieuwsgierig zijn en oordelen kunnen uitstellen. In plaats 

van alleen af te gaan op “opinion or instinct” (Rankin & Ricchiuti, 2007, pp. 4-5) kan bij het gebruik 

van data de meest onderbouwde beslissing worden gemaakt. Voor dit onderzoek wordt uitgegaan 

van de laatste opvatting en wordt nieuwsgierigheid als een van de kenmerken van de onderzoekende 

houding gezien, zowel voor docenten als voor schoolleiders.  

 

2.2 Onderzoeksvaardigheden 

Camp stelt dat onderzoeksvaardigheden “[…] op het gebied van methodologie, statistiek en de 

interpretatie daarvan belangrijk zijn om het onderzoek echt van waarde te laten zijn“ (Camp, 2013, p. 

15). Bruggink & Harinck (2012, p. 50) vatten dit samen door de onderzoeksvaardigheden te zien als 

‘tools’ die de onderzoekende houding aan het werk kunnen zetten, van iets goed uitzoeken tot 

uitgebreid onderzoek doen. Zij voegen hier wel aan toe dat bij onderzoeksmatig werken reflectieve 

vaardigheden een grote rol spelen om zo betekenis, belang en inzichten te verbinden.  

Bij beheersing van onderzoekvaardigheden moet gedacht worden aan het herkennen van 

verschillende soorten data, het vraaggericht kunnen werken, opzetten en uitvoeren van een 

adequaat onderzoeksontwerp, kennis hebben van statistische begrippen, analyseren, interpreteren 

en evalueren en verslag uitbrengen aan verschillende soorten publiek (Uiterwijk, 2012, p. 11). 

Janssen geeft aan dat er tijdens het doen van onderzoek andere kwaliteiten van docenten gevraagd 

worden dan men gewend is: “De meeste docenten hebben geen of weinig ervaring met het doen van 

onderwijsonderzoek” (Janssen, 2010, p. 52). Dit kan zorgen voor een gevoel van onzekerheid of 

afhoudende reactie bij de start van onderzoeksmatig werken. Volgens Admiraal is het problematisch 

dat docenten hun onderwijs niet op onderzoek, maar slechts op eigen ervaringen baseren, omdat 

deze praktijkkennis niet gegrond is in literatuur en niet gebaseerd is op empirisch bewijs (Admiraal, 

2009, pp. 39-41).  

 

2.3 Efficacy 

Het begrip ‘self-efficacy’ is volgens Krüger goed te beschrijven als ‘het geloof in eigen kunnen’ 

(Krüger, 2012; Krüger & Geijsel, 2010). Het vormt een belangrijke voorwaarde voor het leren van 

docenten (p. 9). Vanhoof geeft aan dat er een relatie is tussen de mate van self-efficacy en de 

overeenstemming tussen het gedrag en de attitude als het gaat om datagebruik (2013, pp. 3-5). Als 

een docent met voldoende geloof in eigen kunnen eigen beslissingen mag maken, lijkt dat positief uit 

te werken voor de houding ten aanzien van het gebruiken van (onderzoeks)gegevens. De docent kan 

dan eigen keuzes maken en voelt zich daarin gesteund. 

Naast het geloof in eigen kunnen wat betreft onderzoeksmatig werken is ook de ‘collective efficacy’ 

een factor die meespeelt. Dit geloof in ‘het gezamenlijk kunnen’ op het gebied van onderzoeksmatig 

werken kan onderling vertrouwen tussen docenten en de schoolleiding vergroten. 

Bij de schoolleider speelt self-efficacy een rol als het gaat om zelf data gebruiken en anderen daartoe 

te kunnen stimuleren (Vanhoof, 2013). In de basis zijn het dezelfde psychologische factoren die bij 

docenten en schoolleiders een rol spelen.  

 

2.4 Bereidheid tot onderzoeksmatig werken 

Psychologische factoren zijn van invloed op het onderzoeksmatig werken van docenten en 

leidinggevenden. De attitude die een docent of schoolleider heeft ten opzichte van onderzoeksmatig 



werken is van invloed op het uiteindelijk onderzoeksmatig werken van deze persoon (Vanhoof, 

2013). 

Veel docenten in het voortgezet onderwijs baseren hun beslissingen op intuïtie en ervaring 

(Admiraal, 2009). Als het de gewoonte is om af te gaan op deze tacit knowledge, is het niet 

vanzelfsprekend dat een docent bereid is om onderzoeksmatig te gaan werken.  

 “Professionals zijn gemotiveerd om te veranderen of vernieuwingen door te voeren wanneer dit 

oplossingen biedt voor problemen die ze in hun eigen praktijk ervaren.” (Van Kan, 2007, p. 103). 

Deze motivatie, evenals het ervaren van steun en wederzijds vertrouwen, draagt bij aan 

onderzoeksmatig werken. Bij sommige docenten en schoolleiders speelt de druk van externen een 

rol (Vanhoof, 2013).  

 

2.5 Visie op onderzoeksmatig werken 

Van Kan (2007, p. 99) beschrijft het belang van een gemeenschappelijke visie. Uit onderzoek van 

Oberon (Oomens, 2008, p. 7) blijkt dat het nodig is om een duidelijke visie te hebben, die duidelijk 

gecommuniceerd wordt naar en gedragen wordt door het gehele personeel.  

Van schoolleiders wordt verwacht dat zij met een onderzoekende houding de schoolontwikkeling op 

gang te houden en daarbij de aanwezige data weten te benutten. Bovendien dienen zij onderzoek te 

stimuleren (Horst & Velden, 2007, p. 14). Krüger (2012, p. 10) geeft aan dat het helpt als 

schoolleiders enthousiast zijn over data en het gebruiken ervan. Earl & Fullan beschrijven de rol van 

de schoolleider bij datagebruik als volgt: 

 

“[...] the role of the leader is to create the conditions for everyone else in the school and the community 

to have the knowledge that they need to move forward. They need ‘assessment literacy’—the collective 

capacity of teachers and leaders in schools to examine data, make critical sense of it, develop action plans 

based on the data, take action and monitor progress along the way.”    (Earl & Fullan, 2003, p. 393) 

 

Een schoolleider moet kunnen communiceren en een stimulerende omgeving weten te creëren 

waarin mensen gemotiveerd raken (Krüger, 2012, p. 77). Een schoolleider moet docenten kunnen 

inspireren en het goede voorbeeld geven, zeggen Van der Horst & Van Velden (2007, p. 11). Ook 

Rankin & Ricchiuti (2007, p. 5) geven aan dat de schoolleider een goed voorbeeld moet geven voor 

een succesvol verloop van werken met data in de school.  

 

2.6 Vormgeven van een onderzoekende cultuur in de school 

Een schoolleider kan door het uitdragen van zijn visie op onderzoeksmatig werken bijdragen aan een 

cultuur waarin deze manier van werken verwacht wordt en mensen daarin ondersteund worden 

(Krüger, 2012). In een onderzoekende cultuur worden de docenten door schoolleider gestimuleerd 

een onderzoekende houding aan te nemen en hun onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen en in te 

zetten (Horst & Velden, 2007). Dit leidt in een onderzoekende cultuur tot samenwerking van 

docenten in het onderzoeken van hun eigen praktijk. 

 

 

3. Onderzoeksvraag en onderzoeksmodel 

De hoofdvraag voor dit onderzoek is:  

Hoe kan de schoolleiding het onderzoeksmatig werken van docenten bevorderen, zodat het 

onderwijs hierdoor verbetert? 



Om het mogelijk te maken deze vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. In welke mate gaan docenten onderzoeksmatig te werk? 

2. In welke mate gaan de schoolleiders onderzoeksmatig te werk? 

3. In hoeverre is er sprake van een onderzoekende cultuur op de school?  

4. In welke mate bevordert de schoolleiding het onderzoeksmatig werken van docenten? 

5. Hoe kan de schoolleiding verder bevorderen dat docenten onderzoeksmatig werken aan de 

verbetering van het onderwijs? 

 

Op basis van de literatuur zijn in het theoretisch kader zes kernpunten geformuleerd waarop gekeken 

is naar de invloed van de schoolleider op het onderzoeksmatig handelen van docenten, ten einde het 

onderwijs te verbeteren. Deze kernpunten zijn opgenomen in het onderzoeksmodel (figuur 1) dat het 

uitgangspunt vormt voor het praktijkonderzoek. 

 
 
 

 
Onderzoeksmatig handelen van de schoolleider        Onderzoeksmatig handelen van de docenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1  Onderzoeksmodel 

 

 

4. Onderzoeksmethode 

Dit praktijkonderzoek wordt uitgevoerd op twee van de drie scholen voor voortgezet onderwijs (zie 

volgende paragraaf). School BC heeft 121 docenten en 9 leidinggevenden. School NC heeft 151 

docenten en 15 leidinggevenden, verdeeld over drie locaties. De leidinggevenden worden in dit 

onderzoek als één groep onder de naam schoolleiders benaderd. Deze groep bestaat uit de diverse 

functies te weten bestuurders, locatiedirecteuren, afdelingsleiders en teamleiders. 

Door middel van twee vragenlijsten wordt op beide scholen de perceptie van respectievelijk de 

docenten en de schoolleiders in beeld gebracht ten aanzien van hun huidige wijze van 

onderzoeksmatig werken. De zes kernpunten uit de literatuur, zoals weergegeven in het 

onderzoeksmodel (figuur 1) vormen de basis van de vragenlijsten. Voor de vragenlijsten is gebruik 

gemaakt van de bestaande schalen van Krüger en Geijsel (2010) en Uiterwijk (2012), waarvan de 

cronbachs alpha’s liggen tussen .76 en .91. 
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Enkele voorbeelditems uit de docentenvragenlijst bij de schaal ‘Onderzoekende houding’ zijn: 

 Ik benader in mijn werk zaken vanuit verschillende perspectieven. 

 Ik lees vakliteratuur om kennis op te doen voor mijn werk. 

 In mijn werk stel ik het grondig begrijpen van zaken op prijs. 

 

Enkele voorbeelditems uit de schoolleidersvragenlijst bij de schaal ‘Stimuleren van onderzoekende 

houding’ zijn: 

 Ik stimuleer dat leraren informatie en kennis met elkaar te delen. 

 Ik stimuleer het gebruik van onderzoeksgegevens om richting te geven aan onderwijsvernieuwing en 

schoolontwikkeling 

 Ik stimuleer discussies in de school op grond van onderzoeksgegevens. 

 

De vragenlijsten zijn erop gericht de deelvragen 1 tot en met 4 te beantwoorden. De resultaten van 

de vragenlijsten worden teruggelegd in specifieke focusgroepen van schoolleiders en docenten om 

samen deze resultaten te analyseren en er betekenis aan te geven met oog op vervolgstappen. 

Tijdens deze focusgroepen is gebruik gemaakt van een powerpoint met enkele vaste stappen om 

richting te geven aan het gesprek om uiteindelijk te komen tot de beantwoording van deelvraag 5. 

 
 
5. Verloop van het onderzoek 

Het onderzoek is in de basis gestart op school BC en GC, door een contact tussen twee schoolleiders 

van beide scholen. Eén van de twee schoolleiders was op dat moment tevens lid van de kenniskring 

van het lectoraat van Penta Nova, onder leiding van dr. M.L. Kruger. Na de brainstormfase heeft een 

tweede onderzoeker van de kenniskring zich aangesloten en is school NC bereid gevonden mee te 

werken aan het onderzoek.  

Na het opstellen van de onderzoeksopzet en het maken van de vragenlijsten is school GC afgevallen, 

vanwege andere prioriteiten. Op school BC zijn beide vragenlijst uitgezet, waarbij één van de 

schoolleiders de resultaten heeft benut in het kader van het schrijven van een masterthesis. De 

onderzoeksopzet is afgestemd met de bestuurder van de school, waarbij de bestuurder als 

opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering ervan.  

Op school NC heeft eerst een gesprek plaats gevonden tussen de bestuurder en de onderzoeker. De 

bestuurder heeft de rol van opdrachtgever op zich genomen en er is een onderzoeksgroep gevormd 

met twee directeuren, een teamleider en een docent, afkomstig van de drie locaties van school NC. 

Met de onderzoeksgroep is de onderzoeksopzet afgestemd en gekeken wat de kansen en 

consequenties van praktijkonderzoek in de school zijn. Vervolgens zijn beide vragenlijsten uitgezet en 

hebben er achtereenvolgens een focusgroep met schoolleiders en een focusgroep met docenten van 

één van de drie locaties plaatsgevonden. De focusgroepen met docenten van de andere twee 

locaties zijn vooralsnog uitgesteld, vanwege andere prioriteiten. 

 

 

6. Resultaten  

In deze paragraaf volgt een weergave van enkele resultaten van de vragenlijsten voor schoolleiders 

en docenten die zijn uitgezet op school BC en NC en van de twee focusgroepen die zijn gehouden 

met respectievelijk de schoolleiders van school NC en de docenten van één van de locaties van 

school NC. 

 



6.1 Resultaten vragenlijst schoolleiders 

In de onderstaande tabel zijn per schaal de gemiddelde scores weergegeven van de gescoorde items 

in de vragenlijsten voor schoolleiders op de scholen BC en NC. De vragenlijst is op school BC door 8 

van de 9 (respons 89%) schoolleiders ingevuld en op school NC door 11 van de 15 schoolleiders 

(respons 73%). 

 

 
Tabel 1. Resultaten vragenlijst schoolleiders 

Schaal School BC (n=8) 

Gemiddelde score 

per schaal 

(op een 4 

puntsschaal) 

School NC (n=11) 

Gemiddelde score 

per schaal 

(op een 4 

puntsschaal) 

Onderzoekende houding (OH 1,2,3,4,5) 3,4 3,3 

Onderzoeksvaardigheden (OV 10 - 15) 3,1 3,4 

Efficacy 

- Self-efficacy (SE 18 – 22) 
- Collective efficacy (CE 23 – 27) 

  

2,6 2,9 

2,4 2,7 

Visie op onderzoeksmatig werken 

- Attitude (AT 28 – 32) 
- Persoonlijke intentie (PI 35 – 38) 

  

2,9 3,2 

2,8 2,8 

Vormgeven van een onderzoekende cultuur  

- Visie op onderzoeksmatig werken uitdragen(VU 41-44) 
- Stimuleren onderzoekende houding (SH 45 – 50) 
- Stimuleren onderzoeksvaardigheden (SV 51 – 54) 

  

2,6 2,6 

2,9 3,0 

2,3 2,5 

 
 
Op beide scholen zijn de schalen met betrekking tot de eigen Onderzoekende houding en 

Onderzoeksvaardigheden gemiddeld het hoogst gescoord met een score van respectievelijk 3,4 en 

3,1 voor school BC en 3,3 en 3,4 voor school NC. De schaal Stimuleren van onderzoeksvaardigheden is 

daarentegen op beide scholen het laagst gescoord met een score van 2,3 voor school BC en 2,5 voor 

school NC.  

Op beide scholen de schaal Visie op onderzoeksmatig werken uitdragen relatief laag gescoord 

namelijk 2,6 voor zowel school BC als school NC. De schaal Attitude ten opzichte van het 

onderzoeksmatig werken wordt op beide scholen enkele tienden hoger gescoord dan de schaal Visie 

op onderzoeksmatig werken uitdragen, namelijk 2,9 op school BC en 3,2 op school NC. Op beide 

scholen is de schaal Attitude hoger gescoord dan de schaal Persoonlijke intentie tot het 

onderzoeksmatig werken, namelijk respectievelijke 2,9 ten opzichte van 2,8 op school BC en 3,2 ten 

opzichte van 2,8 op school NC. 

Op beide scholen wordt de schaal Collective efficacy gemiddeld twee tienden lager gescoord dan de 

schaal Self-efficacy, namelijk respectievelijk 2,4 ten opzichte van 2,6 voor school BC en 2,7 ten 

opzichte van 2,9 voor school NC.  

Wanneer de gemiddelde scores per schaal per school vergeleken worden blijkt dat school NC in bijna 

alle gevallen gelijk of hoger scoort dan school BC, met uitzondering van de schalen Onderzoekende 

houding en Onderzoeksvaardigheden. De redenen hiervoor zijn niet nader onderzocht omdat dit in 

deze fase van het onderzoek niet relevant is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. 



 

6.2 Resultaten vragenlijst docenten 

In de onderstaande tabel zijn per schaal de gemiddelde scores weergegeven van de gescoorde items 

in de vragenlijsten voor docenten op de scholen BC en NC. De vragenlijst is op school BC door 90 van 

121 docenten ingevuld (respons 74%) en op school NC door 94 van de 151 docenten (respons 62%). 

 

 
Tabel 2. Resultaten vragenlijst docenten 

Schaal School BC (=90) 

Gemiddelde score 

per schaal 

(op een 4 

puntsschaal) 

School NC (n=94) 

Gemiddelde score 

per schaal 

(op een 4 

puntsschaal) 

Onderzoekende houding (OHd 1,2,4,5,6) 3,2 3,1 

Onderzoeksvaardigheden (OVd 12 - 17) 3,2 3,1 

Efficacy 

- Self-efficacy (SEd 20 – 24) 
- Collective efficacy  (CEd 25 – 29) 

  

2,7 2,6 

2,4 2,2 

Bereidheid  

- Attitude (ATd 30 – 34) 
- Persoonlijke intentie (PId 37 – 40) 

  

2,9 2,6 

2,4 2,3 

Vormgeven van een onderzoekende cultuur  

- Stimuleren onderzoekende houding (SHd 43 – 48) 
- Stimuleren onderzoeksvaardigheden  (SVd 49 – 53) 
- Samenwerking van leraren in het verrichten van onderzoek 

(SAd 54 – 58) 

  

2,6 2,4 

2,1 2,0 

2,4 2,1 

 
 
Op beide scholen zijn de schalen Onderzoekende houding en Onderzoeksvaardigheden gemiddeld het 

hoogst gescoord met een score van 3,2 voor school BC en 3,1 voor school NC.  

De schaal Stimuleren van onderzoeksvaardigheden door de schoolleiding is op beide scholen het 

laagst gescoord met een score van 2,1 voor school BC en 2,0 voor school NC.  

Op beide scholen de schalen Collective efficacy en Samenwerking van leraren in het verrichten van 

onderzoek laag gescoord namelijk respectievelijk 2,4 en 2,4 voor school BC en 2,2 en 2,1 voor school 

NC.  

Op beide scholen wordt de schaal Collective efficacy gemiddeld enkele tienden lager gescoord dan de 

schaal Self-efficacy, namelijk respectievelijk 2,4 ten opzichte van 2,7 voor school BC en 2,3 ten 

opzichte van 2,6 voor school NC.  

Wanneer de gemiddelde scores per schaal per school vergeleken worden blijkt dat school BC in alle 

gevallen hoger scoort dan school NC. De redenen hiervoor zijn niet nader onderzocht omdat dit in 

deze fase van het onderzoek niet relevant is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. 

 

6.3 Vergelijking resultaten schoolleiders en docenten 

Op beide scholen worden de schalen die betrekking hebben op de gezamenlijkheid en samenwerking 

van het team in het onderzoeksmatig werken gemiddeld relatief laag gescoord door de docenten. De 

schaal Collective efficacy wordt op beide scholen door zowel de schoolleiders als de docenten enkele 

tienden lager gescoord dan de schaal Self-efficacy (zie tabel 3). Hierbij wordt met de schaal Collective 



efficacy bij de schoolleiders geduid op het geloof in het gezamenlijk kunnen als team van 

schoolleiders en bij de docenten op het geloof in het gezamenlijk kunnen als team van docenten. 

 

Met oog op de beantwoording van de hoofdvraag is het relevant om de resultaten van de volgende 

schalen met elkaar te vergelijken: 

- Stimuleren onderzoekende houding 

- Stimuleren onderzoeksvaardigheden 

Het gaat dan om de vergelijking tussen de mate waarin de schoolleiders menen dat zij een 

onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden bij docenten stimuleren en de mate waarin 

docenten die stimulans ervaren (zie tabel 3). 

 
 
Tabel 3. Vergelijking resultaten schoolleiding en docenten op de schalen Collective efficacy, Stimuleren onderzoekende 

houding en Stimuleren onderzoeksvaardigheden 

Schaal School BC  

Gemiddelde score per 
schaal (4 puntschaal) 

School NC  

Gemiddelde score per 

schaal (4 puntschaal) 

Schoollei-
ders (n=8) 

Docenten 
(n=90) 

Schoollei-
ders(n=94) 

Docenten 
(n=11) 

Collective efficacy 2,4 2,4 2,7 2,2 

Stimuleren van een onderzoekende houding 2,9 2,6 3,0 2,4 

Stimuleren van onderzoeksvaardigheden 2,3 2,1 2,5 2,0 

 
 
Op beide scholen blijkt dat de gemiddelde score van de schoolleiders hoger is dan de gemiddelde 
score van de docenten. Daarnaast is het verschil in de scores op beide schalen in school BC kleiner 
dan de scores op beide schalen in school NC, namelijk respectievelijk 0,3 en 0,2 punten verschil op 
school BC en 0,6 en 0,5 op school NC. De schoolleiders van school BC hebben beide schalen 
gemiddeld lager gescoord dan op school NC en de docenten van school BC hebben beide schalen 
gemiddeld hoger gescoord dan school NC. De redenen hiervoor zijn evenals bij de docenten (par. 6.1) 
nog niet nader onderzocht omdat dit in deze fase van het onderzoek niet relevant is voor de 
beantwoording van de onderzoeksvragen. 
 
6.4 Resultaten focusgroep schoolleiders  

De resultaten van de beide vragenlijsten zijn op school NC in een schoolrapport ter bespreking 

neergelegd in een focusgroep van schoolleiders. De focusgroep is gehouden op school NC en hierbij 

waren 14 leidinggevenden aanwezig. Het schoolrapport bestond uit de volgende onderdelen: 

- responsgegevens van beide vragenlijsten per locatie en per vakkencluster; 

- de ruwe scores, gemiddelden en standaard deviatie per item en per schaal; 

- tabellen met vergelijking op schaalniveau tussen de resultaten van schoolleiders en 

docenten. 

 

Gedurende de sessie was het volgende gedrag waarneembaar:  

- Kritische houding ten opzichte van het rapport: gericht op de validiteit van de 

onderzoeksmethodiek en de statische weergave van de resultaten, gericht op het begrijpen 

en interpreteren van de resultaten; 

- Luisteren naar elkaar; 



- Weinig doorvragen en snel doorgaan op het punt dat een ander inbrengt; 

- Elkaar confronteren met andere perspectieven en meningen. 

 

De schoolleiders stelden zich de volgende vragen: 

- Waarom is het begrip ‘onderzoeksmatig werken’ niet eerst toegelicht voor de vragenlijst 

werd afgenomen? 

- Wat is het beeld van de docenten van onderzoeksmatig handelen? 

- Wat hebben docenten eigenlijk van ons nodig in het hebben van een onderzoekende 

houding en het uitvoeren van onderzoek van de eigen praktijk? 

- Wat zorgt er nu voor dat mensen zichzelf wel vaardig achten om onderzoek te doen, maar 

tegelijk aangeven dat de onderzoekende cultuur ontbreekt? 

- Hoe kunnen we als schoolleiding en docenten samen optrekken in het vormgeven aan de 

onderzoekende cultuur? 

 
Op basis van de gesprekken over de onderzoeksresultaten die tijdens de focusgroepsessie zijn 
gevoerd benoemden de leidinggevenden de volgende stappen die men voor ogen heeft: 

- We willen als leidinggevenden meer bewustwording creëren onder docenten over het belang 

van onderzoeksmatig handelen. 

- We willen als leidinggevenden afstemming in beelden creëren onder docenten en 

schoolleiding over de term ‘onderzoeksmatig handelen’ wat resulteert in een eenduidige 

werkdefinitie van het begrip ‘onderzoek’. Hierbij heeft men voor ogen docenten te betrekken 

bij de invulling van het begrip op basis van onder andere het benoemen van 

praktijkvoorbeelden met oog op het stimuleren van urgentiebesef bij de docenten. 

- We willen als leidinggevenden in het onderzoekstraject de focus houden op verbetering van 

de onderwijspraktijk als legitimatie voor de aandacht die eraan wordt besteed 

 

Wat betreft het onderzoekstraject bekrachtigden de leidinggevenden de geplande volgende stap om 

focusgroepen te organiseren: één schoolbrede focusgroep met enkele docenten van de drie locaties 

en een focusgroep per locatie met oog op de betekenis en het vervolg per locatie. Men zag 

meerwaarde in uitwisseling onderling, maar dan wel in een latere fase van het onderzoek. 

 

6.5 Resultaten focusgroep docenten 

De resultaten van de vragenlijst van de docenten zijn in een schoolrapport ter bespreking neergelegd 

in een focusgroep van docenten. De focusgroep is gehouden op één van de locaties van de school 

NC. Hierbij waren 4 docenten aanwezig van verschillende vaksecties, die zich vrijwillig hebben 

aangemeld op basis van de uitnodiging van de schoolleiding. Het schoolrapport bestond uit: 

- De responsgegevens per vakkencluster; 

- De ruwe scores, gemiddelden en standaard deviatie per item en per schaal. 

 

Gedurende de sessie was het volgende gedrag waarneembaar:  

- Grote betrokkenheid op het onderwerp; 

- Nieuwsgierigheid naar de resultaten; 

- De docenten stelden kritische vragen over de validiteit van de vragenlijst; 

- De docenten luisteren naar elkaar en bevragen elkaar nauwelijks. 

 



De docenten benoemden de volgende opmerkingen en vragen naar aanleiding van de resultaten: 

- We hebben nu wel scores, maar geen vergelijk met andere scholen en/of docentgroepen. 

- Als we zo kritisch zijn, waarom zijn er dan maar 4 mensen bij het bespreken van de 

resultaten? 

- Zijn de resultaten betrouwbaar? 

- De uitkomsten zijn hoog. 

- In hoeverre is het waar wat mensen hebben geantwoord? 

- Wat wordt er nu precies bedoeld met onderzoek? 

- We willen wel, maar het lukt niet altijd door de beschikbare tijd of de huidige organisatie. 

 

Op basis van de gesprekken over de onderzoeksresultaten die tijdens de focusgroepsessie zijn 

gevoerd benoemden de docenten een aantal vervolgstappen: 

- We willen als docenten de onderlinge samenwerking onder de loep nemen en bevorderen 

omdat we daar slecht op scoren! 

- We willen als docenten meer mensen bij het onderzoek betrekken. 

- We willen als docenten de resultaten van de vragenlijst vergelijken met andere scholen en/of 

docentgroepen. 

- We willen als docenten het ‘waarheidsgehalte’ van de resultaten controleren: klopt het wat 

we over onszelf beweren? 

 

 
7 Conclusies en discussie 

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe de schoolleiding het onderzoeksmatig handelen kan 

bevorderen ter verbetering van het onderwijs. Ter beantwoording van de deelvragen zijn een aantal 

conclusies te trekken op grond van de beschikbare resultaten uit dit onderzoek tot nu toe. 

 

7.1 De mate van onderzoeksmatig werken door schoolleiders en docenten  

Op basis van de resultaten van de vragenlijsten die op beide scholen zijn afgenomen en de 

focusgroepen op school NC is te concluderen dat zowel de schoolleiding als de docenten hun eigen 

onderzoekende houding en hun onderzoeksvaardigheid hoog scoren, als zij worden bevraagd op de 

mate waarin zij onderzoeksmatig handelen. Opvallend is daarbij wel dat zij hun geloof in eigen 

kunnen en hun persoonlijke intenties ten aanzien van onderzoeksmatig werken lager percipiëren. 

Men geeft daarbij aan dat er een sterke behoefte is het begrip onderzoeksmatig werken schoolbreed 

betekenis te geven, zodat men nauwkeuriger kan afstemmen in welke mate men onderzoeksmatig 

kan en wil werken. 

 

7.2 Onderzoekende cultuur op de school 

Op basis van de resultaten van dit praktijkonderzoek zijn er een tweetal conclusies op het gebied van 

de onderzoekende cultuur. 

1. Er worden enkele kenmerken van een onderzoekende cultuur zichtbaar in de kritische 

houding naar onderzoeksmethoden en de daaruit voortkomende data, het naar elkaar 

luisteren en het elkaar bevragen en confronteren met andere diverse inzichten. Daarnaast 

blijkt echter dat de docenten de mate van samenwerking en het geloof in het gezamenlijke 

kunnen (collective efficacy) relatief laag scoren. De eigen onderzoekende houding en 

onderzoeksvaardigheden, evenals het geloof in eigen kunnen (self-efficacy) wordt in sterkere 



mate ervaren dan het geloof in het gezamenlijk kunnen. Er is behoefte om deze 

samenwerking in het onderzoeken van de eigen praktijk te versterken. 

2. Er is een verschil waar te nemen in de perceptie tussen de schoolleiders en de docenten. De 

schoolleiders percipiëren de mate waarin zij het onderzoeksmatig handelen van de docenten 

stimuleren hoger dan de mate waarin deze stimulans door docenten ervaren wordt. Tijdens 

de focusgroep van de schoolleiders praat men met een toon van onderlinge distantie in wij 

en zij. Dit blijkt met name uit de vragen of de docenten de urgentie wel zien en of de 

docenten wel de dezelfde beelden hebben. 

 

7.3 De waarde van praktijkonderzoek  

Het werken met een onderzoeksgroep van schoolleiders en docenten, gefaciliteerd door een 

onderzoeker kan bijdragen aan het eigenaarschap van de betrokkenen bij het praktijkonderzoek en 

de ontwikkeling van de school die daaraan gekoppeld is. Door mee te denken over de inrichting van 

het onderzoekstraject, het vaststellen van het onderzoeksdoel en de onderzoeksvragen en het 

tussentijds monitoren van het onderzoeksproces wordt de invloed op en de verantwoordelijkheid 

versterkt voor de ontwikkeling die wordt beoogd. 

 

Er is in de focusgroepen wantrouwen geuit ten opzichte van deze vorm van onderzoek. Het betreft 

namelijk geen waarheidsvinding of wetenschappelijk onderzoek gericht op generale conclusies. Men 

gaf blijk daar in deze fase behoefte aan te hebben. Het onderzoek is echter opgezet volgens de 

principes van het praktijkonderzoek dat gericht is op het ontwikkelen van een praktijk, door middel 

van systematische onderzoekstappen en het bewerkstelligen van gedeelde inzichten op basis van 

data over de eigen praktijk. Het creëren van gedeelde inzichten veronderstelt gezamenlijke 

betekenisgeving bij de verzamelde data over de eigen praktijk. Deze gedeelde inzichten zijn nodig 

voor het delen van het urgentiegevoel en het draagvlak voor de veranderingen die uit het 

onderzoekstraject kunnen voortkomen. 

 

In dit onderzoek bleek met name bij enkele schoolleiders de neiging de verantwoordelijkheid voor 

het onderzoeksproces en de verzamelde data terug te schuiven naar de onderzoeker. Dit roept de 

vraag op wie er bij praktijkonderzoek eigenaar is van het onderzoek. 

Tevens betrekt de praktijkgerichte onderzoeksmethodiek de betrokkenen bij de vragen: Wat is de 

echte vraag van de school? Wat is het ontbrekende inzicht waardoor wij als schoolleiders en 

docenten onze doelen kunnen bereiken? Welke data willen wij verzamelen om onszelf inzicht te 

verschaffen over onze praktijk?  

 

7.4 Onderzoeksmatig werken stimuleren  

Op basis van bovenstaande conclusies is te stellen dat het stimuleren van onderzoeksmatig werken 

van de schoolleiders vraagt om middels de professionele dialoog een sterke visie op 

onderzoeksmatig handelen te vormen op basis van de gezamenlijke beelden van schoolleiders en 

docenten over de meerwaarde van onderzoeksmatig werken. Dit is een cruciale voorwaarde om een 

onderzoekende cultuur in de school te creëren, waarin de onderzoekende houding en de 

onderzoeksvaardigheden van schoolleiders en docenten elkaar versterken in de onderlinge 

samenwerking aan de continue verbetering van het onderwijs. Een dergelijk proces faciliteert de 

mogelijkheid om vanuit het geloof in eigen kunnen bij te dragen aan de groei van het geloof in het 



gezamenlijk kunnen, wat een belangrijke psychologische factor is voor het daadwerkelijk 

onderzoeksmatig werken. 

 

7.5 Vervolgstappen 

Het onderzoeksproces is met deze onderzoeksstappen nog maar net begonnen. Op school BC is het 

op dit moment de vraag hoe het vervolg van het onderzoekstraject ingericht kan worden en wie dit 

gaat aansturen. Er bestaat een mogelijkheid dat zij net als op school NC gaan werken met een 

onderzoeksgroep, die het proces monitort en aanstuurt. Op school NC wil men op basis van de 

ervaringen van het eerste focusgroepgesprek met docenten op één van de locaties ook op de andere 

twee locaties focusgroepen met de docenten houden.  

Een in deze onderzoeksfase nog onbeantwoorde vraag is hoe het onderwijs te verbeteren is met 

deze onderzoeksmatige wijze van werken. Deze vraag bepaalt de richting van het onderzoekstraject, 

waarbij de inzichten van het traject tot nu toe worden ingezet om gezamenlijk als schoolleiders en 

docenten vorm te geven aan een onderzoekende cultuur.  
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