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Voorwoord 

Dit document is een weergave van mijn meesterproef die ik als eindopdracht van de Master 

Educational Management van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement heb uitgevoerd. Ik 

heb van oktober 2015 tot en met oktober 2016 gewerkt aan deze meesterproef, een proces waarin ik 

veel geleerd heb over het doen van kwalitatief onderzoek en over mezelf.  

De betekenis van het doen van praktijkonderzoek binnen het onderwijs is groter dan ik vooraf had 

gedacht. Door ontwikkelingen in scholen te verbinden met onderzoek kan de onderwijspraktijk 

verantwoord en verrijkt worden. Juist omdat in praktijkonderzoek niet wordt gezocht naar algemeen 

geldende resultaten of effecten, maar naar het krijgen van inzicht in de eigen onderwijspraktijk, 

levert het doen van onderzoek een grote bijdrage. Zeker wanneer daarbij een vorm/methode wordt 

gekozen waarbij docenten intensief en actief betrokken worden bij dit onderzoek en er een logische 

relatie is tussen het onderzoek en de onderwijspraktijk. 

In mijn geval pakte de timing van het onderzoek goed uit. We zaten middenin de aanloop naar een 

onderwijsvernieuwing, het team ging voortvarend en gedreven te werk, iedereen was positief over 

het vernieuwingsplan, maar niet iedereen was er even gerust op. Als leidinggevende wilde ik er zorg 

voor dragen dat we elkaar wel zouden meenemen en vasthouden in de vernieuwing. Daarom ben ik 

me gaan verdiepen in hoe docenten omgaan met veranderprocessen en wat er nodig is om 

duurzaam te veranderen. Daarbij kwam ik in de literatuur begrippen als identiteitsleren, 

professionele zelf en het voeren van een dubbele dialoog tegen. De begrippen vormden het 

theoretisch kader van waaruit ik de onderzoeksvraag kon formuleren. 

Met dit onderzoek heb ik inzicht verkregen in de bijdrage die het voeren van dialoog over het 

professionele zelf heeft voor het veranderproces van onze Academische Route. Persoonlijk heb ik 

ervaren dat het voeren van deze dialoog mijzelf als leidinggevende heeft verrijkt. Het brengt een 

persoonlijk gesprek met teamleden op gang vanuit een invalshoek die ik nog niet eerder had benut.  

Ik wil alle docenten bedanken voor hun deelname aan dit onderzoek. Zij hebben mij hun vertrouwen 

gegeven door hun opvattingen open met mij en elkaar te delen. Daarnaast wil ik mijn collega-

teamleiders en rector bedanken voor hun tussentijdse feedback. Ten slotte bedank ik ook mijn 

begeleider, Floor Basten, die mij op het juiste moment prikkelde om door te werken aan het 

onderzoek en die me van kwalitatief goede feedback heeft voorzien. En natuurlijk bedank ik ook 

Tanja de Ruijter, Karena Water en Femke Geijsel, die bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel 

enorm hebben meegedacht. 

Gerie ten Brinke 

Oktober 2016 
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Managementsamenvatting 

Als teamleider van de Academische Route (AR) van het Ichthus College in Kampen richt ik me met dit 

onderzoek op de AR. 

Het AR-team heeft een onderwijsmodel ontwikkeld waarmee we in cursusjaar 2016-2017 van start 

zijn gegaan. Door een dag(deel) in de week vrij te maken voor leerlingen om een persoonlijk 

programma te volgen (80-20-model) en daarnaast ruimte te maken voor een onderzoekslijn van 

leerjaar 1 t/m 6 zal elke docent zijn vak anders moeten aanbieden; niet de methode is leidend, maar 

de leervraag, het tempo en niveau van de leerling. We zijn op weg naar gepersonaliseerd onderwijs 

op zowel programmaniveau als didactisch niveau. De dinsdag zal vanaf cursusjaar 2016-2017 de dag 

worden waarop leerlingen keuzes kunnen maken in een persoonlijk programma. Deze 

onderwijsvernieuwing wordt door docenten en leerlingen ‘de dinsdag’ genoemd. 

Onderwijskundige veranderingen zijn steeds diepgaander van aard en grijpen dus ook in op hoe we 

in ons vak en in ons leven staan. Ze vragen vaak een andere manier van kijken die ook spanning met 

zich mee kan brengen. Ook binnen het AR-team speelde dit. Iedereen is positief over het plan van ‘de 

dinsdag’, maar er zijn verschillen in het gemak waarmee elk teamlid omgaat met de verandering.  

Om ‘de dinsdag’ ook op de langere termijn een succes te laten worden is er meer nodig dan alleen 

een gezamenlijke visie en plan.  

Op grond van de literatuur is de veronderstelling dat elke fundamentele onderwijsvernieuwing 

identiteitsleren omvat en een persoonlijke en collectieve component kent. Docenten doen (mogelijk) 

een grenservaring op en hebben daarbij emoties, zowel ten aanzien van hun praktijk in de klas als 

ten aanzien van de schoolontwikkeling/onderwijsvernieuwing als geheel. Deze emoties moeten door 

docent noch leidinggevende genegeerd worden. Om op basis van die emoties te begrijpen wat een 

docent ervaart, is een dubbele dialoog nodig: een externe dialoog om samen met anderen beelden 

en concepten te vinden die een inzicht geven die voor iedereen emotioneel bevredigend is; 

daarnaast moet ook een interne dialoog gevoerd worden om de nieuwe concepten persoonlijke zin 

te geven, zodat het individu in staat en bereid is adequaat te handelen. Wanneer deze dubbele 

dialoog gevoerd wordt en er met name aandacht is voor de ‘binnenkant’ van de professionele 

identiteit van docenten (het professionele zelf en professionele frame), biedt dit de mogelijkheid tot 

identiteitsleren. Zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie kunnen in meerdere of mindere mate 

groeien en een positieve invloed hebben op een duurzame verandering. 
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Naar aanleiding van het theoretisch kader is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

Hoofdvraag 

Welke bijdrage aan het AR-veranderproces levert het voeren van de dialoog met en tussen AR-

docenten over de betekenis van de onderwijsvernieuwing voor de ontwikkeling van het 

professionele zelf? 

 

Deelvragen 

a. Hoe omschrijven AR-docenten hun professionele zelf (gerelateerd aan de drie kwaliteiten 

van het persoonlijke zelf: kennisbasis, expertisegebied, praktijktheorie)?  

b. In hoeverre worden volgens de AR-docenten aspecten van hun professionele zelf door de 

onderwijsvernieuwing aan het wankelen gebracht en wat betekent dat voor hun 

professionele zelf?  

c. Welke bijdrage levert de dialoog over het professionele zelf aan de eigen ontwikkeling 

volgens de AR-docenten (in termen van zelfsturing, veerkracht, wijsheid, excellentie)? 

d. Welke bijdrage levert de dialoog over het professionele zelf aan de ontwikkeling van het 
team volgens de AR-docenten? 

 
Door middel van het afnemen van semigestructureerde interviews met alle 20 AR-docenten, het 

bijhouden van een logboek en het organiseren van focusgroepbijeenkomsten (met in totaal 15 

docenten) zijn de data verzameld. Na data-analyse en codering is de kern van het 

onderzoeksresultaat: 

Hoewel docenten aangeven dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken, denken ze dat 

het regelmatig voeren van een externe dialoog over de betekenis van de 

onderwijsvernieuwing voor ieders professionele zelf een positieve invloed heeft op het AR-

veranderproces. Daarbij zijn met name de groei in veerkracht en wijsheid van invloed op het 

veranderproces. Doordat men elkaars professionele zelf beter kent, kan men elkaars emoties 

en onzekerheid ten aanzien van het veranderproces beter plaatsen en daar wijs mee 

omgaan. 

Veerkracht en wijsheid zijn voor het AR-team de belangrijkste kwaliteiten die een positieve invloed 

lijken te hebben op het veranderproces van de AR. Kernwoorden daarbij zijn begrip, veiligheid, 

gekend worden. Het voeren van de dialoog lijkt weinig invloed te hebben op zelfsturing en 
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excellentie. De mate van zelfsturing en excellentie van het AR-team zijn volgens docenten meer het 

gevolg van de manier waarop leidinggegeven wordt aan het veranderproces.  

De relevantie van dit onderzoek ligt in de eerste plaats bij het veranderproces van de AR. Het AR-

team is een jong team dat ten tijde van het onderzoek bijna twee jaar bij elkaar was. Het is de vraag 

in hoeverre de jongheid van het team van invloed is geweest op de resultaten van het onderzoek. 

Het AR-team lijkt van fase 2 naar fase 3 te gaan, waarbij ze wel al veelvuldig proactief handelen, 

creatief zijn, willen leren van elkaar, verantwoordelijkheid nemen  in het hier en nu en elkaar 

opvangen (fase 2), maar elkaar nog weinig feedback geven (fase 3) (Lingsma, 1999). Het zou de 

moeite waard zijn om te onderzoeken in hoeverre de verschillende dialoogvormen bijgedragen 

hebben aan de teamontwikkeling (in termen van fasen, los van het AR-veranderproces.)  

De docenten van de AR gaven aan dat het belangrijk is blijvend aandacht te besteden aan het voeren 

van de dialoog, juist ook komend jaar als we middenin de vernieuwing zitten en er ook vast allerlei 

tegenslagen zijn. Het is dan belangrijk terug te keren naar onze gezamenlijke en ieders persoonlijke 

visie, maar vooral ook naar ieders persoonlijke normen en emoties die dan kunnen gaan spelen.  

We hebben als team meer begrip gekregen voor elkaar, doordat we elkaars emoties, opvattingen en 

normen beter kennen. Ook hebben we beter in beeld waar ieders expertise ligt. Een volgende stap is 

het benutten van elkaars kwaliteiten. Docenten geven aan dat we daar komend jaar echt mee aan de 

slag moeten.  

Docenten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs en werken daar hard aan. In veel 

gevallen gebeurt dat individueel. Een aantal docenten gaf aan dat er meer samen ontwikkeld kan 

worden. Daarin ontmoet je elkaar ook in je professionele zelf en ontstaat de dialoog als vanzelf. 

Daarnaast geeft dit onderzoek aanleiding  voor aanbevelingen voor de ontwikkeling binnen de VHBO-

route. Collega-teamleiders waren verrast over de bijdrage die de dialoog heeft voor de 

teamontwikkeling. Het onder woorden brengen van het professionele zelf en daarover met elkaar in 

gesprek gaan zal komend jaar ook in het VHBO-team een goede insteek kunnen zijn.  
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1. Inleiding 

 
 
1.1. Aanleiding 

 
Het Ichthus College is een brede scholengemeenschap (van pro t/m gymnasium) met vier locaties en 

in totaal 1800 leerlingen. Sinds augustus 2014 is de school fysiek en onderwijskundig ingedeeld in 

vier leerroutes:  

- Praktijkonderwijs (pro) 

- Vakroute (bb/kb) 

- VHBO-route (tl/havo) 

- Academische route (ath/gymn) 

In haar visie op onderwijs stelt het Ichthus College Kampen het behalen van een diploma, een goede 

aansluiting met het vervolgonderwijs en talentontwikkeling van leerlingen centraal. Het Ichthus 

College wil het hoogst mogelijke niveau bij leerlingen naar boven halen en aansluiten bij de 

onderwijsbehoefte van de leerling. Dit betekent, voor zover mogelijk, het toepassen van maatwerk 

binnen het leerproces (Ichthus College, 2014).  

Vanuit deze visie zijn we als schoolleiding op zoek naar gepersonaliseerd onderwijs waarin we het 

leren van leerlingen zo persoonlijk mogelijk kunnen maken, waarbij we ons niet laten leiden door 

methodes, maar waarbij leerdoelen uitgangspunt zijn. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij 

de leervraag, het tempo en niveau van de leerling. Dit proces vraagt veel van de ontwikkelbereidheid 

en –capaciteit van docenten.  

Het Ichthus College is een school die regelmatig vernieuwingen heeft doorgevoerd. Sommige 

vernieuwingen zijn nog altijd van kracht, andere ontwikkelingen zijn een stille dood gestorven. Eén 

van de redenen daarvoor volgens docenten en schoolleiding is het gevoel dat er in het verleden 

teveel top-down bestuurd werd. Om te leren docenten meer te betrekken bij ontwikkelingen en hen 

als professional te benaderen is de directie samen met de teamleiders een scholingstraject ingegaan 

(met ingang van 2014-2015). Ook vakgroepvoorzitters worden geschoold in hun onderwijskundig 

leiderschap. Er wordt nadrukkelijk ingezet op een nieuwe koers, waarbij ‘eigenaarschap’ en 

‘professionele leergemeenschap’ kernwoorden zijn. 

De teamleiders krijgen nu veel ruimte om vanuit de schoolvisie invulling te geven aan de eigen 

leerroute. De rector voert vier keer per jaar managementvoortgangsgesprekken om de voortgang te 

monitoren. Afstemming tussen teamleiders gebeurt met name in bijeenkomsten waarbij het leren 

van en met elkaar bij de routeontwikkeling centraal staat. De meeste bijeenkomsten worden 
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begeleid door een extern bureau. Na afloop van elke bijeenkomst kijken we terug aan de hand van 

drie punten die  (voor ons) kenmerkend zijn voor een professionele leergemeenschap: dialoog, 

elkaar aanspreken, opbrengsten. Deze manier van werken helpt ons niet alleen bij het leren van 

elkaar, maar is ook een voorbeeld/spiegel voor de manier waarop we met onze teamleden aan het 

werk willen gaan. 

Het praktijkprobleem voor ons management ligt op het terrein van een duurzame verandering: hoe 

zorgen we ervoor dat er een vernieuwde onderwijspraktijk ontwikkeld wordt die duurzaam is? 

Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan deze zoektocht. 

 
 

1.2. Context 

 

Als gevolg van de herstructurering in vier leerroutes zijn nieuwe teams samengesteld en is voor de 

Academische Route een nieuwe teamleider aangesteld. Sinds augustus 2014 ben ik teamleider van 

de Academische route (AR). Het team van de AR bestaat uit 20 docenten en 3 

onderwijsondersteunende personeelsleden. Binnen de AR zijn de ongeveer 350 leerlingen (van vwo1 

t/m 6) sinds augustus 2014 in een aparte locatie gehuisvest. Docenten zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de doorgaande lijn van klas 1-6 en kunnen zich focussen op de doelgroep 

binnen de AR. Daarmee heeft de AR een sterke uitgangspositie die het ontwikkelen van een nieuw 

onderwijsconcept kansrijk maakt. 

 

 
1.3. Probleemverheldering 

 

Zoals in 1.1. is aangegeven ligt het praktijkprobleem voor ons management op het terrein van een 

duurzame verandering: hoe zorgen we ervoor dat er een vernieuwde onderwijspraktijk ontwikkeld 

wordt die duurzaam is? Dit managementvraagstuk geldt voor de gehele school en voor alle 

leerroutes. De routeontwikkeling verschilt erg qua tempo, fase en inhoud. Als teamleider van de AR 

werk ik het meest samen met de teamleiders van het VHBO. Het afgelopen jaar zijn twee van de drie 

teamleiders van het VHBO nieuw binnen de organisatie aangesteld. De onderwijskundige 

ontwikkelingen binnen het VHBO lopen daardoor iets achter op die van de AR. Daarom wil ik in dit 

onderzoek inzoomen op de AR.  

Het AR-team heeft naast de routeontwikkeling een extra opdracht. Het risico dat de AR in 2016 zwak 

wordt bevonden is groot: het vwo heeft de laatste drie cursusjaren 2012-2015 op twee van de vier 
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inspectiecriteria onvoldoende gescoord. Het CE-gemiddelde ten opzichte van de landelijke 

benchmark en de doorstroom in de bovenbouw zijn onvoldoende. De AR zal zich dus moeten richten 

op zowel kwaliteitsverhoging als onderwijsvernieuwing (ontwikkelen route).  

Het AR-team wil een toonaangevende route ontwikkelen en heeft de drie speerpunten uit de 

schoolvisie vertaald naar drie programmalijnen: 

- basisprogramma, gericht op het behalen van een diploma; 

- wetenschapsprogramma, gericht op de aansluiting met het WO;  

- persoonlijk programma, gericht op het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke talenten. 

Door een dag(deel) in de week vrij te maken voor leerlingen om een persoonlijk programma te 

volgen (80-20-model) en daarnaast ruimte te maken voor een onderzoekslijn van leerjaar 1 t/m 6 zal 

elke docent zijn vak anders moeten aanbieden; niet de methode is leidend, maar de leervraag, het 

tempo en niveau van de leerling. We zijn op weg naar gepersonaliseerd onderwijs op zowel 

programmaniveau als didactisch niveau. De dinsdag is vanaf cursusjaar 2016-2017 de dag waarop 

leerlingen keuzes kunnen maken in een persoonlijk programma. Deze ontwikkeling en 

onderwijsvernieuwing wordt door docenten en leerlingen ‘de dinsdag’ genoemd. 

Het AR-team bestaat uit een gemotiveerde groep van 20 docenten die trots zijn deel uit te maken 

van het AR-team. Elke AR-docent is bezig zijn lessen te ontwikkelen zodat leerlingen meer uitgedaagd 

worden, meer geactiveerd worden, meer keuzeruimte krijgen en er meer maatwerk wordt geboden. 

In de ontwikkeling richting gepersonaliseerd leren worden kleine, voorzichtige stappen gezet. Een  

kleine groep van zes docenten binnen het team loopt voorop in deze ontwikkeling. De ervaring van 

deze docenten wordt gedeeld met de overige teamleden. Collectief leren en ontwikkelen worden 

nadrukkelijk ingezet. 

Er is veel commitment aan en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de AR. Mensen voelen zich erg 

verbonden met het team en de ontwikkelopdracht. Ook de inspectie sprak aan het eind van het 

bezoek van 9 december jl. haar vertrouwen uit in de ontwikkelkracht en open leerhouding van het 

AR-team. Alle docenten hebben zich in een teambijeenkomst in november 2015 positief 

uitgesproken over het 80-20-model als ‘de moeite waard om verder te onderzoeken’. Uitgangspunt 

daarbij is dat we in 2016-2017 van start gaan.  

De uitgangspositie voor de onderwijsvernieuwing binnen de AR is gunstig. Maar ook nu weer is de 

belangrijkste vraag: hoe zorgen we ervoor dat we iets in gang zetten dat over vijf jaar ‘staat als een 

huis’?  

Ruijters e.a. (2015) beschrijven dat docenten zich soms heel betrokken voelen en hebben 

meegedacht over het nieuwe beeld, maar dat het toch moeilijk is te werken naar die nieuwe visie. 
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Het is nog niet geïntegreerd in eigen kaders, overtuigingen en drijfveren. Docenten zullen zich ander 

gedrag eigen moeten maken. Het gaat om een leerproces dat verder gaat dan het aanleren van 

nieuwe kennis en vaardigheden, het gaat om transformatief leren. Geijsel en Meijers (2005) spreken 

van identiteitsleren. Onderwijsvernieuwingen raken je in wie je bent, in je identiteit. Van Oeffelt en 

Ruijters  (2015) pleiten in dat verband voor onderhoud en aandacht voor ieders professionele 

identiteit, om stil te staan, op te ruimen en te herdefiniëren waar we voor staan en welke richting we 

op willen (Van Oeffelt & Ruijters, 2015). Het gaat daarbij telkens om een balans tussen samen en 

alleen, collectief en individueel. Transformatief leren en identiteitsleren liggen dicht bij elkaar. In dit 

onderzoek wordt hierna van identiteitsleren gesproken.  

Ook bij het veranderproces binnen de AR zullen docenten zich ander gedrag eigen moeten maken. 

Waar de lessen voorheen meer docentgestuurd en klassikaal waren, zullen de lessen in de toekomst 

meer gepersonaliseerd zijn. Docenten komen meer in de rol van begeleider, ze zullen de leerlingen 

meer de regie geven over hun leren. Daarom zullen ze iedere leerling goed in beeld moeten hebben 

om daar zo optimaal bij te kunnen aansluiten, ze zullen leerlingen goede feedback moeten kunnen 

geven.  Op weg naar gepersonaliseerd onderwijs speelt identiteitsleren dus een cruciale rol. In het 

onderzoeksdoel zal het begrip identiteitsleren daarom een belangrijke plek innemen. 

 

 

1.4. Doel van het onderzoek 
 

Met dit onderzoek wil ik graag inzicht krijgen in het identiteitsleren van de AR-docenten en de rol die 

dit speelt bij binnen het veranderproces richting gepersonaliseerd onderwijs. 

Het onderzoek levert allereerst inzichten op die ingezet kunnen worden bij het veranderproces 

binnen de AR. Daarnaast kan het behulpzaam zijn bij het leidinggeven aan de ontwikkeling binnen de 

VHBO-route en wellicht de school als geheel (inclusief de vakroute en praktijkroute). 

 
 

1.5. Onderzoeksethiek 
 

Als teamleider van het AR-team heb ik me gerealiseerd dat ik bij de uitvoering van dit onderzoek een 

dubbelrol van leidinggevende en onderzoeker heb. Door onderzoek te doen naar het identiteitsleren 

van teamleden kon het onderzoek dicht bij de eigenheid van mensen komen. Daarom heb ik de 

teamleden vooraf goed geïnformeerd over de bedoeling, opzet en effecten van het onderzoek. Het 

was geenszins de bedoeling om individuele uitkomsten te schetsen en te delen in het team. Het ging 

veel meer om een algemene analyse die de ontwikkeling van het AR-team hopelijk verder kan 
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brengen. De uitkomsten van het onderzoek zijn met het oog op het erop volgende veranderproces 

daarom met het gehele team besproken. De reacties van het team zijn meegenomen in de 

beschrijving van de praktijkrelevantie van dit onderzoek (hoofdstuk 7). 

Omdat alle teamleden te maken hebben met het veranderproces binnen de AR, wilde ik graag alle 

teamleden betrekken bij het onderzoek. Deelname aan het onderzoek was op vrijwillige basis. 

Niemand had bezwaren tegen deelname aan het onderzoek. Uiteindelijk konden vijf van de 20 

docenten in de eindfase van het onderzoek niet meer mee doen, vanwege verschillende redenen. 

De betekenis die dit onderzoek wellicht voor de ontwikkeling van de andere routes kan hebben in de 

vorm van aanbevelingen of discussie zijn besproken met de andere teamleiders.  

Zonder de suggestie te wekken dat bevindingen uit het onderzoek één op één over te hevelen zijn 

naar de andere routes, wilde ik zo de kans vergroten dat er iets gebeurt met de input van degenen 

die aan het onderzoek hebben bijgedragen en de uitkomsten van het onderzoek. Daarom zijn de 

teamleiders en rector vooraf en tussentijds op de hoogte gesteld/gehouden en heb ik met het oog op 

de praktijkrelevantie de aanbevelingen en discussie met het managementteam besproken. Ook hun 

reacties zijn meegenomen in hoofdstuk 7. 
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2. Theoretisch kader 

 
 

2.1. Inleiding  

 

Zoals in paragraaf 1.3. gesteld wordt, is er bij de onderwijsvernieuwing richting gepersonaliseerd 

onderwijs nieuw docentgedrag nodig. Het gaat om een leerproces dat verder gaat dan het aanleren 

van nieuwe kennis en vaardigheden, het gaat om identiteitsleren. 

Iedere docent zal zich in een bepaalde mate ander gedrag eigen moeten maken. Als dit gedrag 

geïnternaliseerd wordt, zal de verandering duurzaam zijn. Geïnternaliseerd gedrag is volgens Van 

Peursen (1992) niet alleen stabiel, maar ook transferabel naar nieuwe contexten. Rikkerink en 

Verbeeten (2011) constateren bij hun onderzoek naar beeldvorming over en het gebruik van 

gedigitaliseerd lesmateriaal dat ‘… institutionalisering van onderwijsvernieuwingen met de 

karakteristiek van een tweede of derde orde vernieuwing, niet alleen beoordeeld moet worden op 

gedragsniveau van docenten of het gebruik van procedures en middelen, maar ook op de 

fundamentele verandering van het interne werkmodel van docenten en andere relevante 

betrokkenen zoals leidinggevenden’ (p. 213). Bij een vernieuwing van tweede orde gaat het om het 

verkrijgen van andere inzichten. Bij een derde orde vernieuwing zijn nieuwe principes leidend. Een 

fundamentele verandering krijgt alleen kans wanneer scholen zich als geheel ontwikkelen. In dat 

kader wordt steeds vaker gesproken van professionele leergemeenschappen. Kenmerkend voor 

professionele leergemeenschappen is volgens Verbiest (2012) de samenhang tussen de persoonlijke, 

interpersoonlijke en organisatorische capaciteit. Daarbij gaat het bij persoonlijke capaciteit om actief, 

reflectief en kritisch kennis reconstrueren, bij interpersoonlijke capaciteit om gedeelde 

waarden/visie op leren en om collectief leren, en bij organisatorische capaciteit om structuren, 

cultuur en (gedeeld) leiderschap (Verbiest, 2012).  

Bij het veranderproces richting gepersonaliseerd onderwijs is er gezien de ambitie van een duurzame 

verandering ook leren nodig, en wel op alle drie de niveaus: op persoonlijk, interpersoonlijk en 

organisatorisch niveau. Het transformeren van informatie tot betekenisvolle kennis wordt ook wel 

identiteitsleren genoemd (Geijsel & Meijers, 2005). Ruijters (2015) spreekt van het ontwikkelen van 

professionele identiteit als datgene wat iemand onvervreemdbaar kleur geeft in het werk. Die kleur 

is voor anderen zichtbaar, maar kan iemand zelf ook houvast geven. Juist bij diepgaande 

veranderingen is er een grote noodzaak om ‘te expliciteren en te weten waar je houvast zit, zodat je 

weet wat je wel en niet kunt loslaten, zonder jezelf kwijt te raken’ (Ruijters, 2015, p. 23).  
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Onderwijsvernieuwingen gaan altijd gepaard met emoties (Hargreaves, 2001), bij docenten, maar 

ook bij leidinggevenden (Schmidt, 2000). Elke onderwijsvernieuwing betekent voor docenten 

‘aanleren van nieuw docentgedrag’. Iets nieuws leren roept veelal ongemak op. Wanneer docenten 

hun doelen niet bereiken, ontstaan emoties als frustratie, boosheid, zorg en schuld. Emoties zijn 

sterk afhankelijk van de mate waarin docenten zich betrokken of juist machteloos voelen ten aanzien 

van de onderwijsvernieuwing (Schmidt & Datnow, 2005). 

Op grond van bovenstaande worden de volgende drie begrippen verder verkend vanuit de literatuur: 

emoties bij onderwijsvernieuwing, identiteitsleren en professionele identiteit.  

 

 

2.2. Emoties bij onderwijsvernieuwing  

 
Ook Kelchtermans (2005) benadrukt het belang van aandacht voor kwetsbaarheid en emoties bij 

onderwijsvernieuwingen. In zijn studie naar emoties bij onderwijsvernieuwingen constateerde hij dat 

onderwijsvernieuwingen die niet corresponderen met de overtuiging van de docent over goed 

onderwijs niet alleen intense emoties tot gevolg hebben, maar ook micro-politieke acties om de 

werkomstandigheden te beïnvloeden (vanuit weerstand of proactiviteit). Alleen wanneer docenten 

vanuit professionaliteit en commitment handelen, zal een vernieuwing kans van slagen hebben.  

Gevoelens die niet herkend en erkend worden kunnen het denken en leren in de weg staan 

(Galenkamp, 2006). Het herkennen en erkennen van emoties zal niet alleen door de docent zelf, 

maar ook door leidinggevenden kunnen gebeuren. Ardon (2011) pleit voor het bespreekbaar maken 

van het onbespreekbare, als enige mogelijkheid om een verandering teweeg te brengen. Relativeren 

en humor kunnen verandering in de kiem smoren. Door dilemma’s en gedrag open en zonder 

waardeoordeel te bespreken kan een klimaat van leren en veranderen ontstaan. De leidinggevende 

heeft daarin een belangrijke rol. (Ardon, 2011).  

Er is door Schmidt en Datnow (2005) ontdekt dat er verschil bestaat in de mate waarin emoties aan 

de orde zijn. Docenten die een bepaalde onderwijsvernieuwing van belang vinden, ervaren weinig 

emoties op schoolniveau, maar tegelijkertijd worden er veel emoties (zowel positief als negatief) 

opgeroepen wanneer het de praktijk in hun eigen klaslokaal betreft. Spillane (2002) wijst op een 

belangrijke factor daarbij: mensen willen graag een positief zelfbeeld handhaven en willen geloven 

dat ze in het verleden goed hebben gehandeld. Deze emoties hebben alles te maken met de 

persoonlijke overtuigingen van docenten gebaseerd op levensgeschiedenis en professionele 

geschiedenis (Biesta, Priestley & Robinson, 2015). 
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Betekenis en emotie zijn sociale producten. Volgens Zembylas (2005) zijn emoties niet privé of 

universeel, maar verwijzen naar een bredere sociale context. De rol die emotie speelt bij onderwijs 

ligt in de manier waarop docenten samen met anderen de schoolstructuren en normen ervaren en 

daarover met elkaar in gesprek gaan. Emoties hebben daarmee een persoonlijke, maar ook een 

collectieve dimensie.  

 
 

2.3. Identiteitsleren  

 

Ook Geijsel en Meijers (2005) spreken van deze dubbele dimensie (zowel persoonlijk als collectief) 

wanneer ze het begrip  identiteitsleren onder de loep nemen. Bij de onderwijsvernieuwing richting 

gepersonaliseerd onderwijs is identiteitsleren nodig, een andere manier van kijken, waarbij het niet 

gaat om een verandering ten aanzien van wat we weten (informatief), maar om hoe we het weten 

(transformatief); er verandert iets wezenlijks (Kegan, 2009). Identiteitsleren start met een 

grenservaring, een ervaring waarbij een individu zich niet volledig kan identificeren met de nieuwe 

situatie en eisen die vanuit die situatie aan hem gesteld worden. In een grenservaring wordt de grens 

met het zelfbeeld zichtbaar (Geijsel & Meijers, 2005). Identiteitsleren heeft een dubbele dialoog 

nodig: allereerst samen met anderen, om te begrijpen wat de lerende overkomt en om samen met 

anderen beelden en concepten te vinden die een inzicht geven dat voor iedereen emotioneel 

bevredigend is (discursieve betekenisgeving); daarnaast moet ook een introspectieve dialoog 

gevoerd worden om de nieuwe concepten persoonlijke zin te geven, zodat het individu in staat en 

bereid is adequaat te handelen (intuïtieve zingeving) (Geijsel & Meijers, 2005). Meijers (in press) 

formuleert het anders als hij aangeeft dat voor het verwerken van een grenservaring het komen van 

een eerste tot een tweede verhaal nodig is. Via voelen, sorteren, focussen en begrijpen kan iemand 

een tweede verhaal construeren, dat meer innerlijk overtuigend is dan het eerste verhaal. 

De dubbele dialoog sluit aan bij het verschijnsel dat niet alleen individuen verhalen hebben, maar 

groepen individuen ook. Homan (2013) spreekt van conversationele binnenwerelden in organisaties. 

Mensen gedragen zich als kuddedieren binnen allerlei kleine kuddes. Ze behoren tot een lokale 

groep, waarin ze zich herkennen: ‘Juist de dagelijkse interacties en conversaties zijn van grote invloed 

op wie we zijn, hoe we tegen de werkelijkheid aan kijken, wat we wel en niet belangrijk vinden en 

hoe we ook reageren op en denken over formele structuren, managementverhalen, procedures, 

regels, systemen en acties’ (Homan, 2013, p. 121). Het ‘zelf’ ervaart zichzelf in, spiegelt zichzelf aan 

en ontwikkelt zich in elke lokale interactie. Het zelf en de lokale kuddes werken continu op elkaar in. 

Homan benadrukt hier de werking van het collectieve interacteren en leren. Wanneer een 
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vernieuwing zich echter beperkt tot het collectieve gemeenschappelijke kader, loop je het risico dat 

de vernieuwing vertraging oploopt of zelfs verdwijnt: de individuele ruimte voor ontwikkeling is 

cruciaal. Het gaat om het samenspel tussen deze beide (Van Oeffelt & Ruijters, 2015). Dit samenspel 

vraagt om een voortdurend pendelen tussen en afstemmen van de persoonlijke en interpersoonlijke 

dimensie. De persoonlijke dimensie is daarbij diep geworteld. Kelchtermans (1994) hanteert in dit 

verband het concept van een persoonlijk interpretatiekader als mentale neerslag van ervaringen van 

docenten. Dit kader bestaat uit twee elementen: een professioneel zelfverstaan (het beeld dat de 

docent van zichzelf heeft als docent in waardeoordelen, motieven, overtuigingen, verwachtingen) en 

een subjectieve onderwijstheorie (kennis en opvattingen die men hanteert bij de uitoefening van het 

beroep, sterk gebaseerd op ervaringskennis). Het professionele zelfverstaan en de subjectieve 

onderwijstheorie kunnen congruent zijn, maar kunnen ook op gespannen voet staan. 

Als er discrepanties worden ervaren tussen datgene wat men als ideaal ziet (vergelijk de subjectieve 

onderwijstheorie van Kelchtermans) en wat men doet (vergelijk het professioneel zelfverstaan van 

Kelchtermans), kan het ui-model helpen om inzicht te geven (Korthagen & Lagerwerf, 2008). In het 

ui-model wordt uit gegaan van zes lagen: omgeving, gedrag, competentie, overtuigingen, identiteit, 

betrokkenheid. Identiteit gaat over de vraag hoe je jezelf ziet in je werk.  Wanneer docenten worden 

geconfronteerd met veranderingen worden er verschillende aspecten van de persoonlijke en 

professionele identiteit aangesproken: persoonlijk (gerelateerd aan zijn motivatie en mogelijkheden 

voor eigen ontwikkeling), moreel (gerelateerd aan zijn onderwijsvisie en overtuigingen) en sociaal 

(gerelateerd aan zijn relatie met leerlingen, collega’s en schoolleiding) (Veen, Sleegers & van de Ven, 

2005). Ruijters (2015) integreert de persoonlijke en professionele dimensie in het begrip 

professionele identiteit. Hun begrip ‘professionele identiteit’ kent zowel een persoonlijk als 

professioneel domein, die beide input leveren aan wie je bent, wat je kenmerkt en hoe je gevormd 

wordt. Het geeft je een eigen kleur. Professionele identiteit ontwikkelt zich in een veranderende 

omgeving en kent een persoonlijke, individuele kant (de ‘ik-kant’) en een collectieve kant (de ‘wij-

kant’). Professional ben je immers niet alleen. In de volgende paragraaf wordt het begrip 

professionele identiteit nader verkend. 

 

2.4. Professionele identiteit 

 

Ruijters (2015) ziet het begrip professionele identiteit als datgene wat iemand onvervreemdbaar 

kleur geeft in het werk. Veranderingen zijn steeds diepgaander van aard en grijpen dus ook in op hoe 

we in ons vak en in ons leven staan: ‘Ze zijn vaak eerder transformatief (anders kijken) dan 

informatief (meer kennis) van aard’ (Ruijters, 2015, p. 319).  
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Wanneer docenten hun eigen professionele identiteit kennen en onder woorden kunnen brengen, 

zullen ze niet alleen sterker in hun schoenen staan, maar ook beter kunnen omgaan met 

onzekerheden en veranderingen. Professionele identiteit is de kern van professionalisering en levert 

kwaliteiten als zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie op (Ruijters, 2015). Bij zelfsturing gaat 

het om het in staat zijn een eigen koers te kiezen, rekening houdend met organisatie, vak en 

persoonlijk perspectief. Onder veerkracht wordt verstaan het kunnen omgaan met veranderingen en 

ontwikkelingen, zonder jezelf kwijt te raken. Wijsheid verwijst naar de rust om een toegevoegde 

waarde te leveren, vanuit een helder onderscheid tussen de eigen kleur en de kleur van de ander. 

Excellentie is de gedrevenheid en leergierigheid om het maximale uit jezelf en (de uitoefening van) je 

vak te halen (Ruijters, 2015).  

Professionele identiteit bestaat uit vier velden (zie figuur 1). Aan de bovenkant (de ‘wij-kant’ of de 

collectieve kant) zien we een professioneel frame en een institutioneel frame. Een professioneel 

frame is een gedeelde manier van kijken naar het vakgebied en kadert wat al dan niet goed handelen 

is, welke kenmerken er al dan niet toe doen en welke taal al dan niet past (Ruijters, 2015).  Het 

professionele frame is ingebed in een groter geheel, het institutionele frame, de institutie of 

organisatie waarvan we onderdeel uitmaken.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. De vier velden van het zelf (Ruijters, 2015). 

institutioneel frame 

professioneel frame 

professioneel zelf 

persoonlijk zelf 
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De onderkant (de ‘ik-kant’ of de individuele kant) kent een persoonlijk en een professioneel deel.  

Het professionele zelf kent drie kwaliteiten (zie figuur 2): kennisbasis (het hebben en onderhouden 

van visie, kennis en ervaring), praktijktheorie (het hebben en onderhouden van eigen professionele 

normen en patronen) en expertisegebied (het hebben en onderhouden van je eigen specialisme en 

profiel).  

Ruijters (2015) maakt bij het persoonlijke zelf gebruik van een aloude driedeling van James (1890). 

Hij onderscheidt:  het materiële zelf (datgene waar je je eigenaar over voelt), het spirituele zelf 

(datgene wat je in beweging zet) en het sociale zelf (diegene en waar je bij hoort). Het model in 

figuur 2 suggereert relaties tussen praktijktheorie en materieel zelf, expertisegebied en spiritueel 

zelf, en kennisbasis en sociaal zelf. Het is de vraag of die relatie eenvoudig te leggen is. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Detaillering van het persoonlijke zelf (Ruijters, 2015). 

institutioneel frame 

professioneel frame 

 praktijktheorie 

expertisegebied 

kennisbasis 

 spiritueel zelf 

 sociaal zelf  materieel zelf 
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Organisaties werken vaak meer aan de buitenkant van het model (persoonlijke ontwikkeling, 

organisatieontwikkeling) en veel minder aan de binnenkant van het model (professioneel zelf en 

professioneel frame). Door echter ‘aan en met de professionele identiteit te werken worden we niet 

alleen slimmer, maar ook wijzer. Worden we professionals die niet alleen hun werk goed doen, maar 

ook het beste uit zichzelf halen’ (Ruijters, 2015, p. 240).  

 

 

2.5. Samenvatting 

 

Samenvattend is op grond van de literatuur de veronderstelling dat elke fundamentele 

onderwijsvernieuwing identiteitsleren omvat en een persoonlijke en collectieve component kent. 

Docenten doen (mogelijk) een grenservaring op en hebben daarbij emoties, zowel ten aanzien van 

hun praktijk in de klas als ten aanzien van de schoolontwikkeling/onderwijsvernieuwing als geheel. 

Deze emoties moeten door docent noch leidinggevende genegeerd worden. 

Om op basis van die emoties te begrijpen wat een docent ervaart, is een dubbele dialoog nodig: een 

externe dialoog om samen met anderen beelden en concepten te vinden die een inzicht geven die 

voor iedereen emotioneel bevredigend is, en een interne dialoog om de nieuwe concepten 

persoonlijke zin te geven, zodat het individu in staat en bereid is adequaat te handelen. Wanneer 

deze dubbele dialoog gevoerd wordt en er met name aandacht is voor de ‘binnenkant’ van de 

professionele identiteit van docenten (het professionele zelf en professionele frame), biedt dit de 

mogelijkheid tot identiteitsleren. Zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie kunnen in meerdere 

of mindere mate groeien en een positieve invloed hebben op een duurzame verandering. 
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3. Doel en vraagstelling 

 

Naar aanleiding van de theoretische verkenning worden in dit hoofdstuk het onderzoeksdoel en de 

onderzoeksvraag geformuleerd. Allereerst wordt toegelicht welk model daarbij gehanteerd wordt. 

 

3.1. Inleiding 

 

Wanneer het AR-team bekeken wordt vanuit het theoretisch kader waarin de dubbele dimensie 

(persoonlijk én collectief) telkens terugkomt,  dan vraagt met name de persoonlijke kant meer 

aandacht in het in gang gezette veranderingsproces. Ook voor de AR geldt tot nu toe dat er meer aan 

de buitenkant van het model uit figuur 1 is gewerkt en veel minder aan de binnenkant van het 

model. Tot nu toe is erg ingezet op het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Docenten gaven aan 

dat ze het collectieve leren en het ontwikkelen van een gezamenlijk plan erg waarderen. Er is 

onvoldoende zicht op de emoties die spelen bij de teamleden ten aanzien van de verandering naar 

gepersonaliseerd onderwijs en het 80-20-model (‘de dinsdag’) dat gehanteerd gaat worden. Ook is er 

onvoldoende inzicht in de mate waarin docenten zich bewust zijn van de ik-kant van hun 

professionele identiteit. Met name het professionele zelf (in de vorm van: kennisbasis, 

expertisegebied, praktijktheorie) is daarin interessant.  

Met het AR-team wordt ingezet op een duurzame onderwijsvernieuwing richting gepersonaliseerd 

onderwijs. Het duurzame karakter van een vernieuwing kent een persoonlijke en collectieve kant. Dit 

onderzoek is gericht op de persoonlijke component. Daarvoor zijn onder andere aandacht voor de 

spanning en emotie die de vernieuwing oproept en inzicht in het professionele zelf nodig.  

Daarbij is van belang te beseffen dat de persoonlijke component ‘van de docent zelf’ is. Door 

hierover in gesprek te gaan met docenten is er direct sprake van een bepaalde mate van 

collectiviteit. Interessant is daarbij om te onderzoeken wat het effect is van het voeren van dialoog 

(tussen docenten onderling en tussen docent en onderzoeker) op de ontwikkeling van het 

professionele zelf (via intuïtieve zingeving) van docenten en op het veranderproces als geheel. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat er natuurlijk veel meer factoren een rol spelen bij 

verandertrajecten. Voor dit onderzoek ligt de focus op de mogelijke bijdrage die het voeren van 

bovenstaande dialoog levert aan het veranderproces. 
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3.2. Doelstelling van het onderzoek 

 

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de bijdrage die het voeren van de dialoog 

levert aan het veranderproces van de AR. De dialoog gaat over de betekenis van de 

onderwijsvernieuwing voor de ontwikkeling van het professionele zelf (kennisbasis, expertisegebied, 

praktijktheorie) van de verschillende de AR-docenten. De docent kan deze dialoog op een drietal 

niveaus voeren: met zichzelf (intern), met één ander (bilateraal) en met een groep (collectief). 

Daarnaast kan het onderzoek aanleiding geven voor aanbevelingen voor de ontwikkeling binnen de 

VHBO-route en wellicht de school als geheel (inclusief de vakroute en praktijkroute). Een bijkomend 

effect is wellicht dat docenten door dit onderzoek taal krijgen voor het omschrijven van hun 

professionele identiteit en daar in de toekomst op kunnen teruggrijpen bij andere veranderingen. Dit 

mogelijke effect valt buiten dit onderzoek. 

 

 

3.3. Onderzoeksvraag  

 

Hoofdvraag 

Welke bijdrage aan het AR-veranderproces levert het voeren van de dialoog met en tussen AR-

docenten over de betekenis van de onderwijsvernieuwing voor de ontwikkeling van het 

professionele zelf? 

 

Deelvragen 

a. Hoe omschrijven AR-docenten hun professionele zelf (gerelateerd aan de drie kwaliteiten 

van het persoonlijke zelf: kennisbasis, expertisegebied, praktijktheorie)?  

b. In hoeverre worden volgens de AR-docenten aspecten van hun professionele zelf door de 

onderwijsvernieuwing aan het wankelen gebracht en wat betekent dat voor hun 

professionele zelf?  

c. Welke bijdrage levert de dialoog over het professionele zelf aan de eigen ontwikkeling 

volgens de AR-docenten (in termen van zelfsturing, veerkracht, wijsheid, excellentie)? 

d. Welke bijdrage levert de dialoog over het professionele zelf aan de ontwikkeling van het 
team volgens de AR-docenten? 
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4. Methode 

 

4.1. Onderzoeksstrategie 

 

Het ging bij dit beschrijvende onderzoek om het krijgen van inzicht in de bijdrage die de dialoog over 

betekenis van de onderwijsvernieuwing voor de ontwikkeling van het professionele zelf (kennisbasis, 

expertisegebied, praktijktheorie) van de verschillende de AR-docenten levert aan het veranderproces 

van de AR. Het betrof onderzoek in de diepte. Omdat het ging om het verkrijgen van informatie die 

niet direct waarneembaar is, is daarbij gekozen voor het bevragen van docenten vanuit kwalitatief 

onderzoek. 

Er is gekozen voor een combinatie van interviewmethoden, zodat de verschillende vormen van 

dialoog in het onderzoek zijn opgenomen:  

- een semigestructureerd individueel interview waarbij een bilaterale maar ook een interne 

dialoog gevoerd is.  

- een focusgroep waarbij een collectieve dialoog gevoerd is. 

Eens in de drie weken worden er teambijeenkomsten georganiseerd, waarbij is gewerkt aan de 

ontwikkeling van ‘de dinsdag’. Deze bijeenkomsten zijn waar mogelijk gebruikt om input te leveren 

voor de interviews en focusgroep. 

 

 

4.2. Onderzoeksgroep 

 

Het team van de AR bestaat uit 20 docenten en drie OOP-ers. Het onderzoek richtte zich op alle 

docenten van het AR-team. In eerste instantie was het de bedoeling een selectie van docenten te 

maken, maar omdat er met het onderzoek een leerproces op gang gebracht werd, leek het beter alle 

docenten te betrekken. Alle docenten hebben mee gedaan aan de eerste fase van het onderzoek 

(semigestructureerd interview).  

Aan de focusgroepen hebben 15 van de 20 geïnterviewde docenten deelgenomen. Van de vijf 

afwezigen waren er ondertussen twee met zwangerschapsverlof, één docent was ziek en twee 

docenten  werden op het laatste moment ingezet voor een invaluur.  
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4.3. Instrumentatie en fasering 

 

4.3.1 Fasering 

Het onderzoek is in drie fasen opgebouwd: 

 Fase 1: 20 semigestructureerde interviews van 40 minuten met elke individuele AR-docent 

over deelvraag a en b (bilaterale en interne dialoog). 

 Fase 2: logboek bijhouden tijdens teambijeenkomsten als aanloop naar deelvraag c en d 

(interne dialoog). 

 Fase 3: vier focusgroepen: semigestructureerde groepsinterviews (met vier of drie docenten) 

van 45 minuten over deelvraag c en d (collectieve dialoog). 

 

4.3.2 Dialoogregels 

Vanuit de theoretische verkenning in hoofdstuk 2 is de veronderstelling dat via interne en externe 

dialoog transformatief leren kan ontstaan.  Daarom is in elke fase op verschillende manieren dialoog 

gevoerd: een dialoog met de onderzoeker of één collega (bilateraal), een dialoog met meerdere 

collega’s (collectief) en een dialoog met zichzelf (intern). 

In elke fase zijn de docenten uitgenodigd de interne dialoog te voeren en zicht te krijgen op hun 

eigen kennisbasis, expertisegebied, praktijktheorie in relatie tot de onderwijsvernieuwing. Omdat het 

voeren van een dialoog het belangrijkste instrument in dit onderzoek is, heeft de onderzoeker bij de 

interviews de volgende vier van de acht dialoogregels als opbouw van de dialoog gehanteerd 

(Meijers, in press, p.29-31): 

- Spreek over ervaringen die er toe doen: de opbrengst van de teambijeenkomst over emoties 

en mogelijke grenservaringen is aanleiding voor de dialoog.  

- Help de docent zo feitelijk en concreet mogelijk te vertellen wat er gebeurd is zodat er een 

klein verhaal ontstaat: goed doorvragen over de grenservaring, terugbrengen bij het 

concrete verhaal.  

- Verbreed en verdiep het kleine verhaal: vragen naar vergelijkbare gebeurtenissen in het 

heden (verbreden) en in het verleden (verdiepen). 

- Laat de docent de overeenkomsten labelen met een metafoor. 
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De andere vier dialoogregels van Meijers (stel geen waarom-vragen, benoem emoties, vul niet in/ga 

niet helpen zoeken naar oplossingen, maar zoek samen naar de juiste woorden die aangeven wat 

iemand voelt) zijn niet apart omgezet naar een fase in de dialoog, maar zijn zo goed mogelijk ter 

harte genomen door de onderzoeker.  

 

4.3.3 Instrumenten 

Er is gebruikgemaakt van drie instrumenten: 

a. Semigestructureerd individueel interview (bilaterale en interne dialoog) 
 

In de aanloop naar de interviews is in een teambijeenkomst de thematiek verkend door middel 

van het op zoek gaan naar emoties bij mogelijke grenservaringen als gevolg van de 

onderwijsvernieuwing. Docenten is gevraagd dit te duiden in een metafoor en deze mee te 

nemen naar het interview. Deze metafoor was slechts bedoeld als opening van het gesprek en 

had verder geen functie in het onderzoek als zodanig. In totaal zijn er 20 interviews afgenomen 

van ongeveer 40 minuten. 

Vanuit de metafoor is in het interview gevraagd naar de drie kwaliteiten van het professionele 

zelf: kennisbasis (waar halen mensen hun inspiratie en onderwijsopvatting vandaan?), 

praktijktheorie (wat kenmerkt hun manier van werken en welke normen legt men op) en 

expertisegebied (welke ervaring of specialisatie brengt men mee). Daarbij is gebruikgemaakt van 

een aantal vragen die Ruijters  gebruikt in de ontwikkelingsnotities om deze begrippen te 

verkennen (Ruijters, 2015). De topiclijst staat in figuur 3.  
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Datum  

Geïnterviewde  

Aantal jaren ervaring  

Interviewer en notulist Gerie ten Brinke 

Topic Hoofdvraag en doorvraag-vragen 

Toelichting onderzoek  

(5 min) 

- Onderzoeksvraag en toelichting fase 1: interview 
- anonieme verwerking en communicatie 

Metafoor en 
grenservaring  

Met welke filmtitel of metafoor heb je de AR-vernieuwing verbeeld? 

- Wat betekent de vernieuwing voor jou?  
- Waarin wordt het spannend voor jou? Wat voel je daarbij? 
- Kun je een voorbeeld noemen? 

Praktijktheorie  

(10 min) 

- normen voor 
leerlingen 

- normen voor 
jezelf 

- succesvolle 
patronen 

- valkuilen 

Wat kenmerkt jouw manier van werken? Welke norm leg je op? 

- Waarop val je terug als het spannend wordt?  
- In welke situatie(s) heb je lef? 
- Wat zijn je succesformules? 
- Wanneer is goed goed genoeg?  
- Wanneer is goed niet goed genoeg? 
- Welke patronen helpen je? 
- In welke valkuilen blijf je stappen? 

Wat van dit alles is onvervreemdbaar/herkenbaar voor jou? 

Kennisbasis  

(10 min) 

- inspiratie 
- grondleggers 
- onderwijsvisie 

Waar haal je je inspiratie en onderwijsopvatting vandaan?  

- Wat zijn je favoriete boeken, schrijvers, denkers, modellen? 
- Hoe zou je je onderwijsvisie omschrijven?  
- Door wie laat je je inspireren? (of ben je ooit geïnspireerd geraakt?)  
- Wanneer duik je ergens helemaal in?  En hoe doe je dat? 
- Waar zou je meer over willen weten? Hoe doe je dat? 
- Welke vakkennis zet je met regelmaat in? 

Wat van dit alles is onvervreemdbaar/herkenbaar voor jou? 

Expertisegebied 

(10 min) 

- expertise in 
lesgeven 

- bijdrage aan 
team 

Welke ervaring of specialisatie breng je mee in je werk en het team? 

- Waar blink je in uit? Welke expertise heb je in huis? 
- Waar moeten ze je echt niet voor vragen? 
- Wat draag je bij aan je collega’s van de AR? 
- Met welke vragen komen collega’s naar je toe? 
- Welke expertise wordt niet gezien? 
- Ben je weleens bang door de mand te vallen? 

Wat van dit alles is onvervreemdbaar/herkenbaar voor jou? 

Afsluiting 

(5 min) 

Wat wordt aan het wankelen gebracht? 

- Welk van de drie onderdelen wordt bij de vernieuwing het meest aan 
het wankelen gebracht?  

- Welk het minst? 

Toelichting opdracht tegeltjeswijsheid 

Figuur 3. Topiclijst semigestructureerd interview. 
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Aan het eind van het interview is de docent gevraagd in drie zinnen te omschrijven wat 

onvervreemdbaar en herkenbaar voor hem is ten aanzien van zijn kennisbasis, praktijktheorie en 

expertisegebied. Het format voor het formuleren van het professionele zelf is terug te vinden in 

figuur 4. Docenten hebben dit uiterlijk een dag na het interview ingeleverd. 

 

Hieronder staan 3 tegeltjes afgebeeld. Tegeltjeswijsheid is wijsheid waar je je mee kunt 
vereenzelvigen. Althans voor nu. Want datgene wat voor jou wijsheid is kan veranderen in de loop 
van je leven. Zo gaat het ook met je professionele identiteit. 

In het interview hebben we gesproken over drie kwaliteiten van het professionele zelf. Zou je 
onderstaande tegeltjes kunnen invullen met één kernzin aan de hand van de vragen die er 
onderstaan? Wat is onvervreemdbaar en herkenbaar voor jou? Geef er vervolgens een korte 
toelichting bij. 

 

             

Praktijktheorie Kennisbasis Expertisegebied 

Door welke norm of 
kernwaarde laat je je in je 
werk leiden? (één kernzin) 

 

 

 

Wat is jouw onderwijsmotto of 
-opvatting? (één kernzin) 

Welke ervaring of specialisatie 
breng je mee in je werk en het 
team? (één kernzin) 

Toelichting: 

 

 

Toelichting: Toelichting: 

 

 

 
 

Figuur 4. Format professionele zelf. 
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b. Logboek (interne dialoog) 

Binnen het Ichthus College kennen we teambijeenkomsten. Eens per drie weken is er een 

teambijeenkomst waar het volledige team bij elkaar komt. Tijdens de teambijeenkomsten heeft 

de voortgang van de onderwijsvernieuwing voortdurend op de agenda gestaan. Daarbij was veel 

ruimte voor ieders persoonlijke visie en/of onzekerheid. Er was dus veel aandacht voor de 

collectieve dialoog en voor collectief leren. Het was de bedoeling om aan het eind van elke 

teambijeenkomst docenten te vragen stil te staan bij de betekenis van de bijeenkomst voor hun 

professionele zelf en de belangrijkste punten te noteren in een logboek. De onderzoeker heeft 

dat slechts een aantal keren hardop uitgesproken. Er is tijdens twee teambijeenkomsten expliciet 

een werkvorm gedaan waarin de dialoog gevoerd werd over de betekenis van de 

onderwijsvernieuwing voor de docent.  

Allereerst is in de teambijeenkomst van 19 januari in kleine groepen gesproken over hoe iedere 

docent staat tegenover de onderwijsvernieuwing door op zoek te gaan naar emoties en 

mogelijke grenservaringen. Als team was vlak voor de kerst gezamenlijk besloten dat we het idee 

van ‘de dinsdag’ verder zouden gaan uitwerken. Maar waarschijnlijk waren de emoties van ieder 

afzonderlijk verschillend. Het doel van dit gesprek was om deze emoties op tafel te krijgen. De 

vragen die daarbij besproken zijn: 

- Hoe sta jij tegenover het idee van ‘de dinsdag’? Word je er blij van, bang, boos, ….. 

- Waardoor komt dit? 

- Wat heb je nodig om mee te kunnen blijven doen? 

Vervolgens heeft elke docent een (bestaande of zelfverzonnen) filmtitel genoemd als metafoor 

voor zijn kijk op en gevoel bij de onderwijsvernieuwing. De metaforen zijn in een rondje in het 

hele team besproken en toegelicht. Door deze metafoor mee te nemen naar het interview kon 

de onderzoeker navragen of één van de onderdelen van het professionele zelf meer/minder 

onder druk komt te staan door de vernieuwing (deelvraag b). 

Daarnaast is docenten op dinsdag 22 maart gevraagd hun tegeltjes uit figuur 4 mee te nemen. 

Vervolgens zijn in drie- of viertallen elkaars tegeltjes (praktijktheorie, kennisbasis, 

expertisegebied) besproken aan de hand van de volgende vragen: 

- Waarin herken je de ander? Noem een voorbeeld waarin je dit herkent/tegenkomt. 

- Wat verrast je en waarin ben je de ander nog niet tegengekomen? 

- Wat vind jij onverveemdbaar en herkenbaar voor de ander en is nog niet aan de orde 

geweest? 



Meesterproef 28 

Doel van deze werkvorm was om na het interview met andere collega’s (dan de onderzoeker) de 

(collectieve) dialoog te voeren over het professionele zelf en docenten te vragen of deze dialoog 

iets teweeg heeft gebracht bij henzelf. 

Na afloop van beide werkvormen kreeg iedereen even de tijd om in het logboek te noteren. Het 

logboek kon ook gebruikt worden naar aanleiding van gesprekken en/of gebeurtenissen met 

leerlingen/ouders en collega’s. De logboekgegevens zijn meegenomen naar de focusgroepen. Het 

format voor het logboek is opgenomen in figuur 5. 

 

 

Figuur 5. Format logboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam    

datum Omschrijving 
activiteit/ 
gebeurtenis/ 
gesprek 

Wat deed dit met je professionele zelf?  Wat heb je met 
deze ervaring 
gedaan?  Wat heb 
je wellicht 
geleerd? 

  Normen 
Waarden  
Patronen 
Valkuilen 

Inspiratie 
Grondleggers 
Vakkennis 
Ervaring 

Expertise 
Specialisatie 
Bijdrage aan 
team 
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c. Focusgroep (collectieve dialoog)        

Een focusgroep is een groepsinterview met een specifiek onderwerp waarbij de deelnemers 

gezamenlijk kennis en begrip creëren en hun mening en informatie niet alleen met de 

onderzoeker maar ook met elkaar delen (Boeije, 2014). Er zijn in totaal vier focusgroepen 

geweest van ongeveer 40 minuten, één keer met drie personen en drie keer met vier personen. 

Tijdens de groepsinterviews werd gestart met de logboeknotities. Docenten vertelden aan elkaar 

welke punten ze genoteerd hadden en vroegen door, zodat er een goed beeld ontstond over de 

betekenis voor het professionele zelf en de eigen ontwikkeling daarbinnen. Samen met de 

focusgroep probeerde de onderzoeker de punten te ordenen en clusteren onder de vier 

begrippen zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie, of een eventuele andere categorie:  

- zelfsturing: in staat zijn een eigen koers te kiezen, rekening houdend met organisatie, vak en 

persoonlijk perspectief. 

- veerkracht: kunnen omgaan met veranderingen en ontwikkelingen, zonder jezelf kwijt te 

raken. 

- wijsheid: de rust om toegevoegde waarde te leveren, vanuit een helder onderscheid tussen 

de eigen kleur en de kleur van de ander. 

- excellentie: gedrevenheid en leergierigheid om het maximale uit jezelf en (de uitoefening 

van) je vak te halen.  

De onderzoeker heeft voorafgaand aan de deelnemers uitgelegd wat er verstaan wordt onder deze 

vier begrippen. Vervolgens is een poging gedaan een duiding van de gezamenlijke ontwikkeling op 

deze vier punten te maken. Tot slot is besproken in hoeverre deze ontwikkeling een bijdrage levert 

aan het veranderproces als geheel. In figuur 6 is de topiclijst voor de focusgroep opgenomen. 
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Datum  

Deelnemers focusgroep  

Interviewer en notulist Gerie ten Brinke 

Topic Toelichting Individueel niveau Teamniveau 

Zelfsturing Eigen koers 
bepalen rekening 
houdend met 
organisatie, vak en 
persoonlijk 
perspectief. 

 

  

Veerkracht Kunnen omgaan 
met veranderingen 
zonder jezelf kwijt 
te raken. 

 

 

 

  

Wijsheid Rust om 
toegevoegde 
waarde te leveren 
vanuit een helder 
onderscheid tussen 
de eigen kleur en 
de kleur van de 
ander. 

  

Excellentie Gedrevenheid en 
leergierigheid om 
maximale uit je zelf 
en je vak te halen. 

 

 

 

  

Figuur 6. Topiclijst focusgroep. 
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d. Samenvatting 

In figuur 7 worden de instrumenten weergegeven die per deelvraag zijn gebruikt. 

deelvraag onderzoeksgroep instrument 

a. Hoe omschrijven AR-docenten 
hun professionele zelf 
(gerelateerd aan de drie 
kwaliteiten van het 
persoonlijke zelf: kennisbasis, 
expertisegebied, 
praktijktheorie)?  

20 AR-docenten  Semigestructureerd individueel 
interview  

- topiclijst zie figuur 3 
- format professionele zelf zie 

figuur 4 

b. In hoeverre worden volgens 
de AR-docenten aspecten van 
hun professionele zelf door 
de onderwijsvernieuwing aan 
het wankelen gebracht en wat 
betekent dat voor hun 
professionele zelf?  

20 AR-docenten Semigestructureerd individueel 
interview  

- topiclijst zie figuur 3 
 

c. Welke bijdrage levert de 
dialoog over het professionele 
zelf aan de eigen ontwikkeling 
volgens de AR-docenten (in 
termen van zelfsturing, 
veerkracht, wijsheid, 
excellentie)? 

15 AR-docenten 

 

Logboek 

- format zie figuur 5 
 

Focusgroep 

- topiclijst zie figuur 6 

d. Welke bijdrage levert de 
dialoog over het professionele 
zelf aan de ontwikkeling van 
het team volgens de AR-
docenten? 

15 AR-docenten Focusgroep 

- topiclijst zie figuur 6 
 

Figuur 7. Overzicht van instrumenten en onderzoeksgroep per deelvraag. 

 

 

4.4. Data-analyse 

 

Voor de analyse van de data is gebruikgemaakt van categorieën die via open en axiaal coderen tot 

stand zijn komen. Daarbij zijn de voorbeelden van coderen die Boeije (2014) beschrijft zeer 

behulpzaam geweest.  

Allereerst zijn de individuele dialooginterviews getranscribeerd door een bureau (mijntranscript.nl). 

Vervolgens zijn de tekstfragmenten gecodeerd door een kernwoord (open coderen). Daarbij is 

geprobeerd zo dicht mogelijk bij de tekst van de geïnterviewde te blijven. Sommige tekstfragmenten 

waren niet rechtstreeks van toepassing op dit onderzoek, doordat de geïnterviewde uitweidde of de 



Meesterproef 32 

vraag anders interpreteerde. Deze fragmenten zijn buiten beschouwing gelaten. Op grond van de 

coderingen zijn de interviewfragmenten onderling vergeleken, zodat er zicht kwam op patronen in de 

verhalen van de geïnterviewden en op verschillen en overeenkomsten tussen de verhalen van de 

geïnterviewden. De coderingen die vaker naar voren kwamen, werden onder categorieën 

ondergebracht (axiaal coderen). Deze categorieën zijn terug te vinden bij de resultaten. Daarbij staat 

ook het aantal docenten dat een reactie gaf behorend bij deze categorie. Op basis van deze analyse 

konden de resultaten voor deelvraag a en b worden beschreven. 

De logboekitems waren de start van de focusgroepbijeenkomst. Met de docenten van de focusgroep 

werd besproken wat er bij hen de afgelopen periode gebeurd was of welke ervaring ze hadden 

opgedaan ten opzichte van het voeren van de dialoog over kennisbasis, expertisegebied en 

praktijktheorie. De reacties van de docenten werden vervolgens zoveel mogelijk geclusterd en –

indien mogelijk - gekoppeld aan een van de vier kernbegrippen: zelfsturing, veerkracht, wijsheid en 

excellentie. Deze kernbegrippen zijn vervolgens samen met de focusgroep uitgewerkt op individueel 

niveau voor de individuele ontwikkeling deelvraag c) en op teamniveau (deelvraag d). De 

onderzoeker heeft de verslaglegging van de focusgroep verzorgd en vooral vragen gesteld en het 

proces begeleid. Aan het eind van elke focusgroep heeft de onderzoeker gevraagd of iemand het zou 

kunnen samenvatten. Na afloop van de focusgroepen heeft de onderzoeker alle reacties analoog aan 

de interviews gecodeerd en geclusterd in categorieën. Aan de hand van deze analyse zijn de 

resultaten voor deelvraag c en d beschreven. 

Tot slot is een selectie gemaakt van de belangrijkste categorieën (selectief coderen) en zijn 

conclusies en aanbevelingen geformuleerd (zie hoofdstuk 6). 

 

 

4.5. Betrouwbaarheid en validiteit 

 

4.5.1 Betrouwbaarheid 

Door de gekozen onderzoeksopzet en de manier van analyseren is geprobeerd zo goed mogelijk te 

voldoen aan de betrouwbaarheidseisen bij het doen van dit type onderzoek. Allereerst doordat alle 

docenten van het AR-team bij het onderzoek zijn betrokken. Bij de interviews zijn ook alle teamleden 

geïnterviewd. Helaas waren er bij de focusgroepen vijf teamleden niet aanwezig. Wellicht had de 

inbreng van deze vijf mensen nog een ander gezichtspunt opgeleverd.  
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Bij het afnemen van de interviews bleef de onderzoeker zo dicht mogelijk bij de vragen en was zich  

bewust van de dialoogregels. Tijdens de start van het interview konden de eerste vier dialoogregels 

over het algemeen goed gehanteerd worden: 

- het interview startte met een metafoor; 

- er werd doorgevraagd naar de bijbehorende emoties en mogelijke spanning; 

- bij die emoties werd naar een voorbeeld gevraagd van een concrete situatie;  

- het verbreden en verdiepen van het kleine verhaal kwam soms terug bij de vragen over het 

professionele zelf (kennisbasis, expertisegebied en praktijktheorie).  

Vervolgens probeerde de onderzoeker via doorvragen te achterhalen wat kernwoorden voor het 

professionele zelf zijn. Het bleek af en toe lastig om niet te gaan invullen.  Als interviewer was 

tegelijkertijd gesprekspartner; het ging tenslotte om een bilaterale dialoog. Het samen zoeken naar 

de juiste woorden (ook één van de dialoogregels uit 4.3.2) is een goede manier, maar invullen ligt op 

de loer.  Dis is geprobeerd te voorkomen door aan het eind van elk onderdeel van de vragenlijst de 

geïnterviewde te vragen naar een soort samenvatting. Dat gaf veelal verheldering (voor zowel de 

geïnterviewde als interviewer) op wat de kern is.  

Bij de focusgroepen bleek het nog ingewikkelder om het gesprek neutraal te begeleiden. Ook hier is 

geprobeerd om de vragen neutraal te stellen en vooral gezorgd dat elke docent aan het woord 

kwam. Door ook hier de deelnemers te vragen naar een samenvatting en bij de anderen te checken 

of deze samenvatting klopte of nog aanvullingen behoefde, is geprobeerd zo betrouwbaar mogelijke 

data te genereren. 

Om de betrouwbaarheid bij de data-analyse te vergroten is gekozen voor de methode van open, 

axiaal en selectief coderen. Bij het open coderen kon ik dichtbij de antwoorden van de 

geïnterviewden blijven. Bij de stappen daarna maak je als onderzoeker keuzes door categorieën te 

clusteren en vervolgens te selecteren. Een collega met veel affiniteit met onderzoek heeft 

steekproefsgewijs de interviewcodering bekeken. Daarnaast heeft zij de codering van twee complete 

interviews gecheckt. Het voerde te ver om alle 20 interviews door te nemen. Op grond van haar 

bevindingen is er één categorie van het expertisegebied gesplitst. Er waren in eerste instantie 8 

reacties ondergebracht onder ‘Oog voor collega’s en persoonlijke gesprekken’. De reacties waren 

volgens haar te verschillend om dat onder één noemer onder te brengen. Sommige collega’s spraken 

namelijk van het omzien naar collega’s, het belangstelling tonen. Anderen doelden meer op het feit 

dat ze regelmatig worden benaderd door collega’s met hulpvragen of persoonlijke problemen.   
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4.5.2 Validiteit 

Er is vooraf goed nagedacht over datgene wat het onderzoek beoogt op te leveren. Door het begrip 

professionele zelf als onderdeel van professionele identiteit tot onderzoeksonderwerp te kiezen en 

dit professionele zelf onder te verdelen in drie kwaliteiten (kennisbasis, expertisegebied, 

praktijktheorie), is het geheel afgebakend. Dat gaf richting bij de interviews. Ook door de mogelijke 

bijdrage aan het veranderproces te duiden in termen van zelfsturing, veerkracht, wijsheid, 

excellentie werd er richting gegeven aan de focusgroep. Het bleek echter best lastig voor de 

docenten om de betekenis van deze vier begrippen goed voor ogen te houden. Voorafgaand aan de 

focusgroep zijn de begrippen vanuit de literatuur toegelicht. Ook tijdens de bijeenkomst werd 

regelmatig gekeken naar de topiclijst om de betekenis van de begrippen weer even op te helderen. 
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5 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Allereerst worden op basis 

van de antwoorden uit semigestructureerde individuele interviews de resultaten voor deelvraag a en 

b beschreven. Vervolgens worden met behulp van de input vanuit de focusgroepen de resultaten van 

deelvraag c en d beschreven.  

 

5.1. Deelvraag a: Hoe omschrijven AR-docenten hun professionele zelf? 

In de interviews met de AR-teamleden zijn de drie kwaliteiten van het professionele zelf  

(kennisbasis, expertisegebied, praktijktheorie) aan de orde gekomen. De resultaten zullen dan ook  

per kwaliteit beschreven worden.  

 

5.1.1 Kennisbasis: waar halen AR-docenten hun inspiratie en onderwijsvisie vandaan? 

In schema 1 wordt een overzicht gegeven van reacties van docenten over hun kennisbasis (met 

tussen haakjes het aantal docenten dat dit genoemd heeft). 

 
Schema 1. Overzicht reacties AR-docenten over hun kennisbasis  

Kennisbasis 

Waar halen AR-docenten 
inspiratie vandaan?  

Grondleggers voor 
onderwijsvisie AR-docenten 

Wat is kenmerkend voor 
onderwijsvisie van AR-
docenten? 

Collega’s en team (3) Ouders/opvoeding (1) 
 

Brede, open kijk op de wereld, 
voorbij het vak (9) 

Studiedagen, literatuur, 
cursussen (8) 
 

Lerarenopleiding of Universiteit 
(10) 

21eeuwse vaardigheden: 
Kritische houding, 
onderzoekend, creatief, 
ondernemend (8) 

In de eigen dagelijkse praktijk 
(4) 
 

Geen specifieke (didactische) 
stroming of onderwijsgoeroe 
(8) 

Persoonlijke ontwikkeling, je 
eigen weg vinden, jezelf 
zijn/blijven (6) 

Goede voorbeelden van eigen 
school- of opleidingsjaren (6) 

Foute voorbeelden tijdens 
eigen school- of opleidingsjaren 
(4) 

Goed leren communiceren (3) 

Onderwijsontwikkelingen en 
nieuwe methoden tijdens 
werkzame periode (4) 

 Liefde/fascinatie voor het vak 
mee geven (2) 
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Bijna alle reacties op de vraag waar docenten hun inspiratie vandaan halen gaan over de huidige 

werksituatie. Studiedagen, cursussen, het lezen van artikelen of literatuur wordt daarbij het meest 

genoemd. Ook laat een aantal docenten zich inspireren door onderwijsontwikkelingen binnen het 

vak of binnen school: ‘In Newcastle werd ik wel heel erg gegrepen door het idee van context-related-

learning’, zei bijvoorbeeld een van de docenten. Collega’s en de ontwikkelingen binnen het team zijn 

voor een klein aantal docenten inspirerend. Een viertal docenten haalt de inspiratie nadrukkelijk uit 

de dagelijkse praktijk met leerlingen.  

Zes docenten geven aan dat zij een docent op de middelbare school of tijdens de  opleiding hebben 

gehad die hen inspireerde: ‘De docent zag dat ik meer kon dan de gemiddelde leerling en daagde me 

enorm uit’ en: ‘Ik had een turnleraar en dacht: zo wil ik ook lesgeven!’ zijn hier uitspraken over.  

Veel AR-docenten geven aan dat ze geen grondlegger kunnen (of willen) noemen voor hun 

onderwijsopvatting: ‘Ik weiger het om één model of goeroe te volgen. Ik kan zelf nadenken over wat 

werkt en niet werkt.’ De helft van de docenten heeft wel een didactische vakvisie mee gekregen 

tijdens de opleiding. Gedurende de periode dat men werkzaam is, is die visie veelal 

gerelativeerd/genuanceerd. Er zijn meer didactische invalshoeken gekomen: ‘Tijdens mijn studie ging 

het nog niet over gepersonaliseerd leren.’  

Opvallend is dat een viertal docenten tijdens de middelbare school of tijdens de opleiding een docent 

heeft gehad als fout voorbeeld. Daardoor is men gaan nadenken over een visie op onderwijs: ‘Ik 

dacht, zo’n mooi vak! Dat moet toch echt heel anders kunnen!’ 

Bij de vraag naar wat kenmerkend is voor hun onderwijsvisie komen drie punten vaak terug. AR-

docenten willen hun leerlingen een brede kijk geven op de wereld: ‘Ze moeten voorbij mijn vak 

kunnen denken en zien dat wat we hier doen alles te maken heeft met de wereld om ons heen.’ Als 

tweede punt worden de 21eeuwse vaardigheden genoemd: ‘Zeker Vwo-leerlingen moeten 

voldoende voorbereid worden op de steeds meer veranderende wereld’. En tot slot willen docenten 

dat leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen: ‘Hoe beter leerlingen weten wie ze zijn en wat ze 

kunnen, hoe beter ze hun eigen weg vinden.’ 

 

5.1.2 Expertisegebied: welke specialisatie brengen de AR-docenten mee in de les en in het team? 

Schema 2 geeft een overzicht van reacties van docenten over hun expertisegebied.  
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Schema 2. Overzicht reacties AR-docenten over hun expertisegebied  

Expertisegebied 

Welke expertise hebben AR-docenten in huis in 
hun docentschap? 

Welke bijdrage leveren AR-docenten aan het 
team? 

Vernieuwend, creatief (6) Nieuwsgierig, onderzoekend, lef (2) 

Niveau van lln in beeld en goede individuele 
aanpak (3) 

Seniorschap, ervaring (3) 

Relatie met de groep en enthousiasme (8) Verbinden van mensen en ideeën (2) 

Leerlingen als persoon in beeld hebben, er zijn 
voor de ll (7) 

Oog voor collega’s (3) 

 Persoonlijke (hulp)vragen krijgen (5) 

Goed kunnen overbrengen van de stof, 
performen, verhalen vertellen (6) 

Kwaliteit ontwikkelen en bewaken (4) 
 

Overzicht en structuur bieden (6) Organiseren en structuur bieden (6) 

 Adviseren en ondersteunen vanuit rol (decaan, 
IB-er, vakgroepvz, I-coach) (7) 

 Observeren, weinig woorden, maar raak (2) 

 Kritisch, meerdere kanten belichten (5) 

 
 

Binnen het docentschap geeft het AR-docententeam een veelzijdig beeld. In totaal 8 reacties gaan 

over de relatie met de groep en het enthousiasme dat een docent inbrengt tijdens de les. Een grote 

groep heeft hart voor de leerlingen, denkt de leerlingen als persoon goed in beeld te hebben en staat 

altijd klaar voor de leerlingen: ‘Ik merk dat ik leerlingen wel goed in de peiling heb. Als ik denk dat 

iemand er niet goed bij zit en ik vraag hoe het met hem gaat, dan zit ik best vaak raak.’ Drie andere 

docenten verbinden het in beeld hebben van de leerlingen vooral met het niveau van de leerlingen: 

‘Ik weet goed waar de leerlingen zitten en waar ze tegen aan lopen en denk dat ik hen doorgaans ook 

goed kan helpen daarbij.’  

Het specialisme van een aantal docenten ligt op het goed klassikaal kunnen uitleggen en 

presenteren. Sommigen performen graag: ‘Ik moet dan opletten dat ik niet de hele les aan het woord 

ben en de leerlingen ook nog aan het werk zet.’ Een zestal docenten vindt zichzelf vernieuwend en 

bedenkt veelvuldig nieuwe, creatieve werkvormen. Een ander zestal heeft haar kwaliteiten vooral 

liggen op organisatorisch vlak en kan leerlingen veel duidelijkheid en overzicht  geven. 

Veel docenten waren voorzichtig met het beantwoorden van de vraag naar de bijdrage die ze aan het 

team denken te geven. Een aantal docenten denkt wel oog te hebben voor de collega’s. Sommigen 

worden regelmatig benaderd met persoonlijke vragen van collega’s. Ook het geven van advies vanuit 

een bepaalde rol kwam regelmatig naar voren. Na enig doorvragen kwamen ook andere kwaliteiten 

aan de orde: een kritische open houding, het verbinden van mensen en ideeën, een nieuwsgierige 

onderzoekende houding, seniorschap, het bewaken van de kwaliteit. 
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5.1.3 Praktijktheorie: wat kenmerkt de manier van werken van AR-docenten? 

Schema 3 geeft een overzicht van reacties van docenten over hun praktijktheorie. 

 

Schema 3. Overzicht reacties AR-docenten over hun praktijktheorie  

Praktijktheorie 

Normen die  
AR-docenten opleggen 
aan leerlingen  

Normen die  
AR-docenten opleggen 
aan zichzelf  

Succesvolle patronen  
voor  
AR-docenten 

Valkuilen  
voor  
AR-docenten 

Actieve 
leer/werkhouding (18) 

Goede gedegen 
voorbereiding (17) 

Experimenteren en 
evalueren met lln (11) 

Teveel tijd besteden 
aan schoolwerk (4) 

Serieus nemen van vak 
en docent (6) 

Goede organisatie en 
planning (11) 

Loslaten en coachende 
rol pakken (6) 

Controle en regie 
willen houden (5) 

Ontwikkeling/groei 
zien (8) 

Alle leerlingen in beeld 
hebben (7) 

Kwaliteit: Opdrachten 
maken met doel voor 
ogen (6)  

Lat te hoog leggen (1) 

Kritische, autonome 
houding (5) 

Kwaliteit van 
opdrachten en toetsen 
(4) 

Jezelf zijn en blijven (2) Twijfelen aan eigen 
kunnen (1) 

Creativiteit in denken 
en doen (1) 

Kwetsbaar durven 
opstellen: op zoek 
naar beter (4) 

Contact met lln zoeken 
(2) 

 

Samenwerkende 
houding (1) 

Gepassioneerd voor de 
klas (2) 

Samen sparren met 
collega’s (1) 

 

 
 
Docenten van het AR-team eisen een actieve houding van leerlingen: ‘Het geeft niet wanneer een 

leerling iets niet zo goed kan, maar hij moet wel vragen stellen, zijn best doen, ermee aan de slag 

gaan’, ‘Ik kan niet tegen passiviteit en lapzwanzerigheid’ en: ‘Ze moeten mijn vak en mij wel serieus 

nemen’. Bijna elke docent vindt het vanzelfsprekend dat een goede, gedegen voorbereiding en ook 

een duidelijke organisatie en planning voorwaardelijk is: ‘Het kan niet zo zijn dat ik van leerlingen eis 

dat ze aan het werk moeten of op tijd iets inleveren, terwijl ik zelf mijn werk niet op orde heb.’ Een 

aantal docenten noemt daarbij expliciet de kwaliteit van opdrachten en toetsen.  

Veel docenten geven daarbij aan dat ze groei of ontwikkeling willen zien van leerlingen en daar alles 

aan doen. Om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren zeggen veel docenten dat ze iedere 

leerling goed in beeld willen hebben, zodat ze optimaal kunnen aansluiten bij het niveau en de 

hulpvraag van de leerling: ‘Ik wil in elke les iedere leerling even persoonlijk gesproken/gezien 

hebben.’  

Specifiek voor VWO-leerlingen wil een aantal docenten een kritische, autonome houding zien en 

stimuleren: ‘Ik wil graag dat ze een eigen mening durven vormen en uitspreken, wel gebaseerd op 

gefundeerde achtergrondkennis.’ 
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Een viertal docenten geeft aan dat ze het belangrijk vinden zichzelf kwetsbaar op te stellen en op die 

manier leerlingen laten zien dat fouten maken mag en hen uitnodigen zich uit te spreken en 

feedback te geven. 

Opvallend is dat bij de vraag naar succesvolle patronen meer dan de helft van de docenten aangeeft 

dat ze graag experimenteren met nieuwe werkvormen, een andere aanpak en opdrachten buiten de 

methode om. Leerlingen worden daarbij actief betrokken bij de evaluatie. Men is niet bang om iets 

uit te proberen: ‘Ik sta gelukkig ruim boven de stof en kan opdrachten ontwerpen die voldoende 

kwaliteit hebben. Dan durf ik ook prima met de leerlingen te bespreken hoe het bevallen is en wat er 

beter kan.’ Een zestal docenten noemt expliciet hierbij de bewaking van de kwaliteit en het behalen 

van de doelen. Een ander succesvol patroon is het meer durven loslaten van de leerlingen en 

vervolgens het proces begeleiden: ‘Ik merk dat ik in die rol veel beter tot mijn recht kom. Ik kan de 

leerlingen dan goed volgen en helpen waar nodig.’ Voor een aantal andere docenten is juist het 

tegenovergestelde hun valkuil, namelijk het niet durven loslaten, te veel de controle en regie willen 

houden. Daarnaast wordt regelmatig genoemd dat docenten snel te veel tijd besteden aan 

voorbereiding, ontwikkelen van werkvormen en toetsen: ‘Ik vind het supermooi werk, maar soms 

wordt het iets te veel van het goede en fluit het thuisfront me terug.’ 

 

5.2. Deelvraag b: In hoeverre worden volgens de AR-docenten aspecten van het professionele 

zelf door de onderwijsvernieuwing aan het wankelen gebracht en wat betekent dat voor 

hun professionele zelf? 

 

Schema 4 geeft een overzicht van reacties van de AR-docenten over de spanning die de 

onderwijsvernieuwing geeft ten aanzien van hun kennisbasis, expertisegebied en praktijktheorie. 

Een overgrote meerderheid van de docenten geeft aan eigenlijk geen spanning te ervaren bij de 

onderwijsvernieuwing.  Men heeft veel vertrouwen in de achterliggende visie en in het proces waar 

het team zich in bevindt: ‘We hebben het idee voor de dinsdag vanuit het team ontwikkeld, er is veel 

draagkracht. En als teamleider begeleid je het proces heel zorgvuldig, je wilt iedereen meenemen.’  

Een aantal van hen maakt zich wel een klein beetje zorgen om de organisatie: ‘Gaat het allemaal 

passen in het rooster? Lukt ons idee? Krijgen we de voorbereiding tijdig voor elkaar?’, zijn reacties 

die regelmatig terug kwamen.  
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Schema 4. Overzicht reacties AR-docenten over datgene binnen het professionele zelf wat door 
onderwijsvernieuwing aan het wankelen wordt gebracht   

Aspecten binnen professionele zelf die aan het wankelen worden gebracht door 
onderwijsvernieuwing  

Kennisbasis   Expertisegebied Praktijktheorie Overig 

Geen spanning tav 
kennisbasis: 
vernieuwing past juist 
in eigen visie 

Geen spanning: in de 
vernieuwing kan ik  
mijn expertise juist 
meer kwijt (in de les 
en binnen het team) 

Kunnen we kwaliteit 
en niveau blijven 
borgen? 

Meerderheid geen 
spanning tav 
vernieuwing 

 Heb ik voldoende tijd 
om goed contact met 
leerlingen te krijgen? 

Heb ik leerlingen goed 
in beeld nu ik ze 
minder zie? 

 

  Hebben de leerlingen 
wel voldoende te doen 
op de dinsdag? 

 

  Overzie ik het wel?  

  Is de organisatie tijdig 
op orde? 

 

 
Van degenen die wel spanning voelen is er niemand die bang is dat zijn kennisbasis aan het wankelen 

gebracht wordt. Men gelooft in het idee en onderschrijft de visie.  

De meeste docenten hebben het gevoel dat ze straks tijdens de dinsdag hun expertise in hun 

docentschap goed kwijt kunnen, juist in de keuze-uren. Docenten van wie het specialisme ligt op het 

contact met de groep en de persoonlijke band met leerlingen maken zich iets meer zorgen. Men 

vraagt zich af of ze de leerlingen goed genoeg blijven zien en kennen met minder klassikale 

contacttijd.  

De expertise die docenten hebben binnen het team wordt niet aan het wankelen gebracht. Docenten 

denken dat ze in de nieuwe situatie eerder meer dan minder bevraagd worden op hun specialisme. 

Een van de docenten vraagt zich wel af of we als team zo sterk en veerkrachtig blijven als we straks 

wellicht ook tegenvallers of problemen tegenkomen.  

De twijfel ontstaat meer op het terrein van praktijktheorie. Ten aanzien van de praktijktheorie maken 

enkele docenten zich zorgen om de kwaliteit en het niveau: ‘Kunnen de leerlingen het niveau nog wel 

vasthouden met zoveel keuzes? En kan ik met een les minder in de week wel voldoende tijd 

besteden aan de basiskennis en het PTA?’ En: ‘Kan ik blijven voldoen aan de inspectiecriteria?’ 

Veel docenten hanteren de norm ‘goed voorbereiden en de leerlingen actief aan het werk willen 

zien.’  Deze docenten maken zich zorgen of dat straks gaat gebeuren: ‘We moeten er wel echt voor 

zorgen dat ze genoeg te doen hebben; dat het geen hangdag wordt.’ 

Een aantal docenten die ‘het goed in beeld hebben en houden van leerlingen’ een belangrijke norm 

voor zichzelf vindt, is benieuwd of dat straks nog goed lukt: ‘Ik zie mijn leerlingen minder vaak, kan ik 
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hen nog wel goed volgen? En kiezen juist de leerlingen die het nodig hebben wel voor mijn vak?’ 

Overigens maken de drie docenten die zichzelf het specialisme ‘het niveau van de leerlingen in beeld 

hebben en daar een goede individuele aanpak bij bieden’ toe-eigenen zich daar geen zorgen over. Zij 

hebben vertrouwen in het kunnen stimuleren en begeleiden van leerlingen om goede keuzes te 

maken voor het programma van de dinsdag. Docenten die graag controle en overzicht houden, 

vinden het plan voor de dinsdag spannend: ‘Overzie ik het allemaal wel? Durf ik de leerlingen los te 

laten en de keuzes bij hen te laten? Ik geloof er wel in, maar durf/kan ik het?’ 

De vraag wat de eventuele spanning betekent voor het professionele zelf wordt door slechts weinig 

docenten beantwoord. Een enkele docent geeft aan dat hij wellicht zijn norm ten aanzien van zijn 

praktijktheorie moet bijstellen. Maar bijna iedereen denkt op grond van de ervaringen straks 

voldoende in huis te hebben om als team het plan zo bij te stellen dat het gaat werken, waarbij de 

visie overeind blijft: ‘We gaan niet zomaar het hele plan overboord gooien na een paar weken! We 

geloven er niet voor niets in!’  Men heeft daarbij veel vertrouwen in de expertise van de 

verschillende AR-docenten. ‘Als ik iets niet meer overzie, dan denk ik: ach er zijn voldoende mensen 

die dat overzicht in de gaten houden. En dan vraag ik een van hen wel om me verder te helpen.’ 

 

5.3  Deelvraag c: Welke bijdrage levert de dialoog over het professionele zelf aan de eigen 

ontwikkeling volgens de AR-docenten?  

 
Tijdens de bijeenkomsten met de vier focusgroepen gingen docenten samen op zoek naar de 

mogelijke bijdrage die de dialoog levert aan de eigen ontwikkeling en de teamontwikkeling.  

Bij de start van het gesprek werden de logboeken van de docenten als uitgangspunt genomen. 

Opvallend was dat bijna alle docenten alleen iets in het logboek hadden genoteerd tijdens 

werkvormen/dialoogvormen tijdens de teambijeenkomsten. ‘Af en toe heb je wel gesprekken met 

collega’s aan de koffietafel, maar daarna loop je niet naar je logboek om dat op te schrijven’. Slechts 

twee docenten hadden ook tussendoor iets genoteerd. De ene docent maakte een notitie naar 

aanleiding van een gesprek met een klas waarin hij een verantwoordingsvraag van leerlingen kreeg 

waarom ze deze opdrachten moesten doen. Hij merkte dat hij daarbij beter kon verwoorden waarom 

hij deze opdracht belangrijk vond en gebruikte daarbij woorden die hij ook in het interview had 

gebruikt. De andere docent maakte een logboeknotitie na afloop van een familiebijeenkomst, waarin 

een tante haar beschreef als jong kind. Ze was verrast over de overeenkomst tussen de beschrijving 

van haar tante en de duidingen die in het interview naar voren kwamen. De aantekeningen die 
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tijdens de teambijeenkomsten zijn gemaakt werden bij de focusgroepen ingebracht door de 

docenten en worden hierna beschreven. Dit waren er opvallend weinig.  

In deze paragraaf worden de uitkomsten beschreven ten aanzien van de eigen ontwikkeling, waarbij 

de reacties worden gehangen onder één van de vier kernbegrippen: zelfsturing, veerkracht, wijsheid, 

excellentie.  

Het bleek ingewikkeld voor docenten de koppeling met de kernbegrippen te maken. Enerzijds gaven 

ze aan dat het begrippen zijn die ze nog onvoldoende vaak tegen zijn gekomen. Anderzijds is volgens 

hen een ervaring of gebeurtenis niet altijd eenduidig op een van de kernbegrippen van toepassing 

maar heeft het mogelijk een betekenis voor meerdere kernbegrippen. 

In algemene zin constateerden docenten dat het te vroeg was om al echt van effecten op hun 

ontwikkeling te kunnen spreken. De reacties die gegeven zijn, zijn ervaringen of observaties die 

wellicht de voortekenen zijn van een positieve uitwerking op een van de vier kernbegrippen.  

Schema 5 laat de reacties van docenten in de focusgroepen zien ten aanzien van de eigen 

ontwikkeling. In deze figuur worden geen aantallen genoemd, omdat het bij de focusgroepen om een 

samenvatting van een groep gaat en niet om individuele reacties. 

 

Schema 5. Overzicht reacties AR-docenten over de bijdrage die de dialoog over professionele zelf 
levert aan de eigen ontwikkeling (bovenaan het meest genoemd, onderaan het minst genoemd) 

Eigen ontwikkeling 

Zelfsturing  Veerkracht  Wijsheid Excellentie 

Eigen visie helderder   Herkend worden in je 
professionele 
identiteit geeft 
zelfvertrouwen  

Meer begrip voor 
andermans angst of 
onzekerheid 

Geen invloed  
 

Weinig tot geen 
invloed  

Beter durven 
benoemen van eigen 
onzekerheid 

Beter zicht krijgen op 
verschillende 
kleur/visie van 
collega’s  

Gekend worden 
waardoor je niet 
afhaakt 

Beter kunnen 
verwoorden van visie 
en verantwoorden 

Weinig tot geen 
invloed  
 

Weinig tot geen 
invloed  

 

Bij vernieuwing eigen 
inhoudelijke grenzen 
beter kunnen 
aangeven 

Minder angst voor de 
verandering 

   

 
 
 
 
 
 



Meesterproef 43 

5.3.1  Zelfsturing 
 
Een aantal jongere docenten heeft vooral ervaren dat de eigen visie duidelijker wordt door 

gesprekken met collega’s: ‘Ook al willen we allemaal die dinsdagplannen invoeren, we hebben wel 

allemaal verschillende achterliggende visies, of in ieder geval andere cruciale uitgangspunten die 

overeind moeten blijven. Door die verschillende visies te horen werd mijn eigen visie helderder. Ik 

denk dat leerlingen dat zullen merken, je handelt veel meer vanuit je visie en kunt beter uitleggen 

waarom je de dingen doet zoals je ze doet’. Een andere docent: ‘Anderen kunnen je ook dingen 

aanreiken, waardoor je je visie beter kunt verwoorden.’ En een derde docent: ‘Laatst vroegen 

leerlingen mij waarom ze een bepaalde opdracht moesten maken, en toen kon ik dat veel beter 

vanuit mijn visie uitleggen. Voorheen maakte ik me er vaak sneller vanaf met een algemene 

opmerking dat het gewoon belangrijk is.’ Docenten die al langer werkzaam zijn hebben hun visie 

door de jaren heen wel helder. Een aantal van hen geeft aan dat de feedback en input van collega’s 

vooral helpen om de eigen koers te bepalen en daarbinnen de eigen grenzen te bewaken. Een docent 

merkt op: ‘Door de dialoog te voeren voel je wel beter waar het je werkelijk om te doen is en kon ik 

beter mijn grenzen aan geven.’ Vier docenten hebben niet ervaren dat de gesprekken hun zelfsturing 

heeft beïnvloed.  

 

5.3.2 Veerkracht 

Meerdere docenten geven aan dat het mooi is om in gesprekken met collega’s te merken dat jouw 

professionele identiteit herkend wordt: ‘Toen we tijdens die ene teambijeenkomst met een collega 

de tegeltjeswijsheden gingen uitwisselen, was het vooral een bevestiging: mijn vakbekwaamheid 

wordt gelukkig gezien door anderen.’ En: ‘Je bent je iets bewuster dat je handelt naar wie je bent. 

Dat dat gezien wordt. Dat is wel prettig, dat geeft me meer zelfvertrouwen.’ 

Daarnaast merkt een aantal docenten dat ze meer rust hebben gekregen en minder opzien tegen de 

verandering. Een ervaren docent: ‘Ik weet van mezelf dat ik structuur en overzicht moet hebben. In 

het begin was de vernieuwing te groot en te vaag voor me. Ik ken mezelf ondertussen genoeg en 

weet dan dat ik het geheel gewoon ietsje kleiner moet maken. Door de gesprekken met collega’s kun 

je dan samen meer overzicht creëren. Ik raak daardoor niet direct meer van de leg.’  

Door de gesprekken met collega’s durft een aantal docenten de eigen onzekerheid beter te 

benoemen. Een docent die veel spanning voelt bij de vernieuwing: ‘Doordat ik me veilig genoeg voel 

in dit team om mijn onzekerheid uit te spreken merk ik dat collega’s mij anders benaderen en 

proberen me erbij te houden. Dat geeft me voldoende vertrouwen om aan te blijven haken.’ 
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Dezelfde vier docenten als in 5.3.1 geven aan dat ze geen verandering hebben bemerkt ten aanzien 

van hun veerkracht. 

 

5.3.3 Wijsheid 

Alle docenten hebben bij zichzelf wel een verschuiving bemerkt ten aanzien van het begrip ‘wijsheid’. 

In de gesprekken met collega’s tijdens de teambijeenkomsten over de eventuele emoties die de 

verandering oproepen of de spanning die men voelt, merken veel docenten niet alleen dat er grote 

verschillen zijn, maar ook dat dat bij henzelf direct meer begrip teweeg brengt voor de ander: ‘Je 

leert de ander beter kennen en merkt dat iedereen wel iets heeft waar hij/zij tegen op ziet, dat creëert 

wederzijds begrip’. En: ‘Je kunt pas veranderen als het bij jezelf rustig is. Toen ik zelf mijn ‘monsters’ 

een beetje had overwonnen, kreeg ik ook veel meer oog voor de anderen.’  

Maar ook het krijgen van inzicht in de verschillen in visie tussen docenten helpt.  Docenten die het 

verbinden van mensen op het netvlies hebben staan, vinden dit vanzelfsprekend en herkennen 

daarin niet een grote verschuiving bij henzelf. Juist collega’s die zich minder snel verplaatsen in de 

kleur van de ander geven aan dat dit voor hen een eye-opener was.  

 

5.3.4 Excellentie 

Veel docenten geven aan dat het hele vernieuwingsproces een positieve invloed heeft op (eigen en 

andermans) gedrevenheid om het beste uit jezelf te halen. Men vraagt zich echter af of dit komt 

door de dialoog over het professionele zelf. Het hebben van een gezamenlijke ambitie, een nieuw 

plan dat uit het team is ontstaan en de ontwikkelkracht van het team worden eerder als oorzaak 

gezien. Een enkeling geeft aan dat de dialoog wel helpt om de onzekerheid weg te nemen, waardoor 

je er bij wilt blijven, mee wilt in de ontwikkeling en vervolgens dus ook echt er maximaal voor gaat. 

In algemene zin kwam regelmatig ter sprake dat je de dialoog met anderen (externe dialoog) nodig 

hebt om de interne dialoog te voeren. Pas wanneer je in gesprek met een collega bent over hoe je 

werkt, wat je belangrijk vindt of waar je kwaliteiten liggen, word je aan het denken gezet. Die dialoog 

ontstaat soms aan de koffietafel, maar vindt tot nu toe vooral plaats als het georganiseerd wordt 

(bijvoorbeeld tijdens teambijeenkomsten of studiedagen). 
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5.4  Deelvraag d: Welke bijdrage levert de dialoog over het professionele zelf aan de 

ontwikkeling van het team volgens de AR-docenten? 

 
Ook hier constateerden docenten dat het te vroeg is om al echt van effecten op het team te kunnen 

spreken. Het gesprek ging dan ook vaak over de toekomst, over verwachtingen die men heeft bij de 

bijdrage die de dialoog kan leveren. De reacties die gegeven zijn, zijn ervaringen of observaties die 

wellicht de voortekenen zijn van een positieve uitwerking op een van de vier kernbegrippen. 

Schema 6 laat de reacties van docenten in de focusgroepen zien ten aanzien van de 

teamontwikkeling. 

 

Schema 6. Overzicht reacties AR-docenten over de bijdrage die de dialoog over professionele zelf 
levert aan de teamontwikkeling  

Teamontwikkeling 

Zelfsturing  Veerkracht  Wijsheid Excellentie 

Gezamenlijke visie is 
duidelijker  

Team is sterker en 
meer verbonden 
doordat men elkaars 
onzekerheid en 
professionele zelf 
beter kent  

Discussies en 
tegenstellingen 
worden in dialoog 
teruggebracht tot 
nieuwsgierigheid naar 
elkaar  

-  

  Verwachting: 
Wanneer meer dialoog 
gevoerd wordt zullen 
ieders kwaliteiten 
beter benut worden 
voor team 

Verwachting: 
Wanneer tegenslag 
wordt ervaren kan de 
dialoog helpen om te 
leren van elkaar en als 
team niet snel op te 
geven 

 
 
 
5.4.1 Zelfsturing 
 
Hoe verschillend de AR-docenten soms ook zijn in hun achterliggende normen, het idee van de 

dinsdag wordt door iedereen gedragen: ‘Als team hebben we een duidelijke koers; zeker als er 

weerstand of kritiek van buiten het team komt, dan sluiten we de rijen en weten duidelijk wat en 

waarom we dit willen!’ Docenten denken echter niet dat dat komt door de dialoog over het 

professionele zelf, maar veel meer door de gezamenlijke ontwikkeling van onderaf. Wel helpt het 

volgens een aantal docenten om veel te spreken met elkaar over visie en koers: ‘Daardoor is wel 

duidelijker geworden wat we gezamenlijk willen.’ 
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5.4.2 Veerkracht 

De dialoog over de spanning die men voelt bij de vernieuwing heeft volgens meerdere docenten de 

veerkracht van het team vergroot: ‘Doordat we tijdens teambijeenkomsten regelmatig gesproken 

hebben over datgene waar we ons zorgen over maken, kennen we elkaar iets beter en zijn we als 

team wel sterker geworden, denk ik’. Docenten geven aan dat het team bij tegenslag niet zomaar zijn 

handen zal aftrekken van het vernieuwingsplan. ‘Als iemand het niet meer ziet zitten, denk ik wel dat 

het team zal proberen die persoon erbij te houden, omdat we beter begrijpen waardoor iemand het 

niet meer ziet zitten. Doordat je weet wat zijn visie en zijn manier van werken is.’  

 

5.4.3 Wijsheid 

Tijdens de ontwikkeling van de dinsdagplannen komen docenten elkaars visie en met name normen 

regelmatig tegen. Er is regelmatig een felle discussie ontstaan over bijvoorbeeld het inleveren van 

lesuren. Docenten geven aan dat het helpt om er dan even apart over te spreken. Dan wordt 

discussie een dialoog. In de toekomst zou er volgens de docenten meer dialoog over de 

praktijktheorie, de kennisbasis en het expertisegebied gevoerd kunnen worden: ‘Hoe beter we 

elkaars kwaliteiten, visie en werkwijze kennen, hoe meer begrip we voor elkaar hebben en elkaars 

kwaliteiten weten te benutten. En dan ga je echt samen als team de verandering aan’.  

 

5.4.4 Excellentie 

Zoals in 5.3.4 al is aangegeven zien docenten een enorme gedrevenheid bij het team om het idee van 

de dinsdag te laten slagen. Dat wordt door de docenten niet gekoppeld aan het voeren van de 

dialoog over je professionele zelf. Ze denken dat dat veel meer te danken is aan de gezamenlijke 

onderwijsontwikkeling en de grote betrokkenheid van de teamleden daarbij.  

Ze willen daarbij hard werken, leren van elkaar en het beste uit zichzelf halen. Om die gedrevenheid 

vast te houden denken docenten dat het nodig is volgend jaar gedurende het jaar veelvuldig en tijdig 

te evalueren: ‘Vooral wanneer dingen niet lopen zoals we hadden gehoopt. Mensen moeten niet 

gefrustreerd raken, maar we moeten ons ei bij elkaar kwijt kunnen en samen naar oplossingen 

zoeken.’ 
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6. Conclusies en discussie 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke conclusies getrokken kunnen worden op grond van dit 

onderzoek. Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 

 

6.1. Beantwoording van de hoofdvraag 

 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

Welke bijdrage aan het AR-veranderproces levert het voeren van de dialoog met AR-docenten over 

de betekenis van de onderwijsvernieuwing voor de ontwikkeling van het professionele zelf? 

Op grond van de resultaten uit hoofdstuk 5 kunnen we samenvattend het volgende concluderen: 

 

6.1.1 Deelvraag a: Hoe omschrijven AR-docenten hun professionele zelf? 

 

Het professionele zelf van de AR-leden kent veel overeenkomsten in kennisbasis en visie. Veel AR-

docenten geven aan dat ze geen grondlegger hebben voor hun onderwijsopvatting. Ze willen 

leerlingen een brede, open kijk op de wereld geven en hen goed voorbereiden op de maatschappij 

met behulp van 21eeuwse vaardigheden, waarbij de leerlingen de kans moeten krijgen zichzelf te 

kunnen ontwikkelen. 

De expertise binnen het lesgeven geeft een veelzijdig beeld en varieert van hart voor de leerlingen 

hebben, de leerling als persoon goed in beeld hebben, een goede relatie met de groep hebben, en 

enthousiast zijn, tot het niveau van creatief zijn, goed kunnen organiseren en het goed klassikaal 

kunnen uitleggen en presenteren. 

De bijdrage die docenten leveren aan het team laat ook veel verschillen zien: oog hebben voor 

collega’s, het geven van advies vanuit een bepaalde rol, een kritische open houding, het verbinden 

van mensen en ideeën, een nieuwsgierige onderzoekende houding, seniorschap, het bewaken van de 

kwaliteit. 

Docenten van het AR-team eisen een actieve houding van leerlingen en vinden het vanzelfsprekend 

dat een goede, gedegen voorbereiding en ook een duidelijke organisatie en planning voorwaardelijk 

zijn. Ze willen groei en ontwikkeling zien bij leerlingen en doen er alles aan om de leerling goed in 
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beeld te hebben. Een klein aantal docenten wil een kritische, autonome houding stimuleren bij 

leerlingen, wil zichzelf kwetsbaar opstellen en op die manier leerlingen laten zien dat fouten maken 

mag. Docenten experimenteren graag met nieuwe werkvormen, een andere aanpak en opdrachten 

buiten de methode om. Sommige docenten kunnen de leerlingen goed los laten en geven hen veel 

regie over hun leren. Voor anderen is het niet durven loslaten juist een valkuil. Docenten werken 

hard en besteden veel tijd aan voorbereiding. 

 

6.1.2 Deelvraag b: In hoeverre worden aspecten van het professionele zelf door de 

onderwijsvernieuwing aan het wankelen gebracht en wat betekent dat voor hun professionele zelf? 

 

Het professionele zelf van de teamleden wordt weinig tot niet aan het wankelen gebracht door de 

onderwijsvernieuwing. De dinsdag past bij ieders visie en er is binnen het team voldoende expertise 

aanwezig om de vernieuwing aan te gaan.  

De spanning die genoemd wordt ligt op het niveau van de praktijktheorie. De manier van werken van 

de docent, de normen voor leerlingen en normen voor zichzelf kunnen onder druk komen te staan 

door de vernieuwing. Wellicht zal dit voor een aantal docenten betekenen dat de normen (binnen de 

praktijktheorie) bijgesteld moeten worden.  

 

6.1.3 Deelvraag c: Welke bijdrage levert de dialoog over het professionele zelf aan de eigen 

ontwikkeling volgens de AR-docenten? 

 

Het organiseren van een externe dialoog tijdens teambijeenkomsten wordt gewaardeerd en is 

noodzakelijk voor bijna alle AR-docenten om op een bewuste manier de interne dialoog te voeren.  

Een groot aantal docenten ervaart door deze georganiseerde dialoog een voorzichtige groei bij 

zichzelf qua veerkracht en wijsheid. Bij veerkracht gaat het vooral om meer zelfvertrouwen (doordat 

men herkend wordt in zijn professionele identiteit) en het beter durven benoemen van de eigen 

onzekerheid. Bij wijsheid gaat het vooral om meer begrip voor andermans angst of onzekerheid en 

het beter zicht krijgen op verschillende kleur/visie van collega’s. De dialoog draagt volgens AR-

docenten nauwelijks bij aan groei van excellentie. Groei in zelfsturing wordt met name door jongere 

docenten ervaren, omdat hun visie helderder wordt en ze zich beter kunnen verantwoorden. De 

meer ervaren docenten zien geen verschuiving in zelfsturing bij zichzelf. 
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6.1.4 Deelvraag d: Welke bijdrage levert de dialoog over het professionele zelf aan de ontwikkeling 

van het team volgens de AR-docenten? 

 

Het is volgens de AR-docenten nog te vroeg om de bijdrage die de dialoog levert aan de ontwikkeling 

van het team te benoemen. Er wordt al wel een voorzichtige groei gesignaleerd. Op het gebied van 

veerkracht lijkt het team sterker en meer verbonden doordat men elkaars onzekerheid en 

professionele zelf beter kent. Daarnaast lijkt er binnen het team meer wijsheid gekomen: discussies 

en tegenstellingen worden in de dialoog teruggebracht tot nieuwsgierigheid naar elkaar. Men 

verwacht in de toekomst dat de wijsheid doorgroeit, waarbij de kwaliteiten van elkaar en elkaars 

‘kleur’ meer benut kan worden. Daarnaast verwacht men dat het team niet snel zal opgeven bij 

tegenslagen ten aanzien van de vernieuwing.  

Tot slot is er een meer gezamenlijke visie ontstaan en is er een enorme gedrevenheid om de 

vernieuwing een succes te laten worden. Dat is volgens docenten meer tot stand gekomen doordat 

de vernieuwing door het team zelf bedacht en ontwikkeld is en niet zozeer door de dialoog. 

 

6.1.5 Hoofdvraag 

 

Hoewel docenten aangeven dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken, denken ze dat het 

regelmatig voeren van een externe dialoog over de betekenis van de onderwijsvernieuwing voor 

ieders professionele zelf een positieve invloed heeft op het AR-veranderproces. Daarbij zijn met 

name de groei in veerkracht en wijsheid van invloed op het veranderproces. Doordat men elkaars 

professionele zelf beter kent, kan men elkaars emoties en onzekerheid ten aanzien van het 

veranderproces beter plaatsen en daar wijs mee omgaan. 

 

6.2 Discussie en vervolgonderzoek 

 

Veerkracht en wijsheid zijn voor het AR-team de belangrijkste kwaliteiten die een positieve invloed 

lijken te hebben op het veranderproces van de AR. Kernwoorden daarbij zijn begrip, veiligheid, 

gekend worden. Het AR-team is een jong team dat ten tijde van het onderzoek bijna twee jaar bij 

elkaar was. Het is de vraag in hoeverre de jongheid van het team van invloed is geweest op de 
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resultaten van het onderzoek. Het AR-team lijkt van fase 2 naar fase 3 te gaan, waarbij ze wel al 

veelvuldig proactief handelen, creatief zijn, willen leren van elkaar, verantwoordelijkheid nemen  in 

het hier en nu en elkaar opvangen (fase 2), maar elkaar nog weinig feedback geven (fase 3) (Lingsma, 

1999). Ook kijken sommige onderbouwdocenten nog erg op tegen sommige bovenbouwdocenten. 

Het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken in hoeverre de verschillende dialoogvormen 

bijgedragen hebben aan de teamontwikkeling (in termen van fasen, los van het AR-veranderproces.) 

Het voeren van de dialoog lijkt weinig invloed te hebben op zelfsturing en excellentie. De mate van 

zelfsturing en excellentie van het AR-team zijn volgens docenten meer het gevolg van de manier 

waarop leidinggegeven wordt aan het veranderproces. Ook dit vraagt om vervolgonderzoek naar een 

eventuele samenhang tussen leidinggeven aan veranderprocessen en de groei van deze kwaliteiten. 

Een opmerkelijke uitkomst is dat het professionele zelf van de AR-docenten weinig tot niet aan het 

wankelen wordt gebracht door de onderwijsvernieuwing. In het theoretisch kader in hoofdstuk 2 is 

gesteld dat elke onderwijsvernieuwing identiteitsleren omvat, dat een dubbele dialoog nodig heeft: 

een interne en externe dialoog om tot transformatieve ontwikkeling en duurzame verandering te 

kunnen leiden. Het feit dat de AR-docenten weinig spanning ervaren bij de vernieuwing kan twee 

dingen betekenen: het kan zijn dat er bij deze onderwijsvernieuwing geen sprake is van 

identiteitsleren óf dat de dubbele dialoog zo gevoerd is dat alle spanning bij de AR-docenten is 

weggenomen. Beide situaties zijn niet erg aannemelijk. 

Gezien de aard van de AR-vernieuwing lijkt er wel degelijk sprake van identiteitsleren te zijn. Er 

wordt echt ander gedrag gevraagd van docenten en er zijn andere principes leidend. Een mogelijke 

verklaring is het feit dat docenten bij het uitvoeren van het onderzoek (voorjaar 2016) nog geen 

ervaring hebben opgedaan met de vernieuwing. In hoofdstuk 2 zagen we dat identiteitsleren start 

met een grenservaring, een ervaring waarbij een individu zich niet volledig kan identificeren met de 

nieuwe situatie en eisen die vanuit die situatie aan hem gesteld worden. In september 2016 zijn we 

gestart met de dinsdag. Tot die tijd hebben docenten vooral gesproken en gedacht over de dinsdag 

en de vernieuwing, maar ze konden nog geen (grens)ervaring opdoen. Het zou daarom goed zijn 

gedurende het huidige cursusjaar opnieuw te vragen naar (mogelijke grens)ervaringen en de mate 

waarin het professionele zelf aan het wankelen wordt gebracht.  

Ook is het goed om naar de onderzoeksopzet te kijken. De veronderstelling vanuit de theorie dat de 

dialoog een positieve bijdrage levert aan de vier kernbegrippen (zelfsturing, veerkracht, wijsheid, 

excellentie) is wellicht te rooskleurig opgepakt door de onderzoeker. Door het zoeken naar de 

mogelijke bijdrage van de dialoog aan deze vier kernbegrippen, lag de focus bij de 

focusgroepbijeenkomst en bij de analyse daarna wellicht te eenduidig en te gewenst op het 
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onderbrengen van de reacties van docenten onder één van deze vier begrippen. Ruijters (2015) geeft 

aan dat de vier kwaliteiten elk hun eigen betekenis hebben, maar tegelijkertijd met elkaar verweven 

zijn, in elkaars verlengde liggen, elkaar overlappen en versterken. Daarnaast is het de vraag of de vier 

kernbegrippen concreet genoeg vertaald zijn naar de docenten en naar de AR-praktijk.  

Naar aanleiding van dit onderzoek is daarom niet te zeggen of deze veronderstelling klopt. Dat was 

ook niet het doel. Het vraagt een langduriger onderzoek om te beschrijven of en zo ja welke 

duurzame verandering deze dubbele dialoog teweeg brengt.  

Wel kunnen we stellen dat de docenten van het AR-team een voorzichtige groei ervaren bij zichzelf 

en bij het team. Men hecht veel waarde aan het regelmatig voeren van dialoog. Door middel van het 

voeren van de dialoog over het professionele zelf kwamen de AR-docenten en de onderzoeker op 

een ander, dieper niveau met elkaar in gesprek. Het zou een uitdaging zijn deze dialoog te blijven 

organiseren en het onderzoek over twee jaar te herhalen.   
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7. Relevantie voor de praktijk 

 

Zoals eerder beschreven bij de doelstelling van het onderzoek wordt de relevantie van dit onderzoek 

in de eerste plaats gezien voor het veranderproces van de AR. Daarnaast kan het aanleiding geven 

voor aanbevelingen voor de ontwikkeling binnen de VHBO-route en wellicht de school als geheel 

(inclusief de vakroute en praktijkroute). 

Een bijkomende opbrengst is wellicht dat docenten door dit onderzoek taal kunnen ontwikkelen voor 

het omschrijven van hun professionele identiteit en daar in de toekomst op kunnen teruggrijpen bij 

andere veranderingen, in de onderlinge communicatie over deze veranderingen maar ook in de 

communicatie met de schoolleiding. Andersom kan er bij de schoolleiding door dit onderzoek een 

dieper inzicht ontstaan van de taal van de leraar als onderwijsprofessional waarmee vervolgens beter 

rekening gehouden kan worden als het gaat om het ondersteunen van leraren bij het realiseren van 

veranderingen. 

Buiten onze eigen school kan het onderzoek inzicht geven in de vraag in hoeverre een onderzoek als 

dit, met deze opzet, een manier is om vanuit de schoolleiding een meer onderzoekende houding in te 

nemen in het samen met leraren verkennen van de dilemma’s van onderwijsverandering. 

Om een iets concreter beeld te krijgen van de mogelijke praktijkrelevantie binnen de school zijn de 

resultaten en conclusies besproken met de collega-teamleiders en met het AR-docententeam. 

Collega-teamleiders waren verrast over de bijdrage die de dialoog heeft voor de teamontwikkeling. 

Het onder woorden brengen van het professionele zelf en daarover met elkaar in gesprek gaan zou 

komend jaar ook in het VHBO-team een goede insteek kunnen zijn. De ontwikkeling van het VHBO in 

termen van verandering zal komend jaar namelijk in gang worden gebracht. De vragen die in het 

interview gebruikt zijn en de werkvormen rondom het bespreken van emoties kunnen daarbij 

wellicht gebruikt worden.  

De docenten van de AR gaven aan dat het belangrijk is blijvend aandacht te besteden aan het voeren 

van de dialoog, juist ook komend jaar als we middenin de vernieuwing zitten en er ook vast allerlei 

tegenslagen zijn. Het is dan belangrijk terug te keren naar onze gezamenlijke en ieders persoonlijke 

visie, maar vooral ook naar ieders persoonlijke normen en emoties die dan kunnen gaan spelen.  

We hebben als team meer begrip gekregen voor elkaar, doordat we elkaars emoties, opvattingen en 

normen beter kennen. Ook hebben we beter in beeld waar ieders expertise ligt. Een volgende stap is 

het benutten van elkaars kwaliteiten. Docenten geven aan dat we daar komend jaar echt mee aan de 

slag moeten.  
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Docenten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs en werken daar hard aan. In veel 

gevallen gebeurt dat individueel. Een aantal docenten gaf aan dat er meer samen ontwikkeld kan 

worden. Daarin ontmoet je elkaar ook in je professionele zelf en ontstaat de dialoog als vanzelf. 

Tot slot werd geopperd dat het goed is de dialoog met ouders en leerlingen te voeren over hun 

normen, visie en verwachtingen. De klankbordgroepen van leerlingen en ouders bieden daar de 

mogelijkheid voor. 
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8. Reflectie 

 

In dit laatste hoofdstuk wil ik graag terugblikken op de manier waarop ik het doen van dit onderzoek 

ervaren heb, wat ik er van geleerd heb en wat het ons als school gebracht heeft. 

Als MEM-student zag ik op tegen de meesterproef. Ik had geen ervaring met het doen van 

onderzoek. Met name het kiezen van goede methoden en het analyseren van data waren zaken waar 

ik me ook nauwelijks een voorstelling van kon maken. Het leeronderzoek van vorig jaar heeft mijn 

eerste huiver wat weggenomen. Door samen met Jeroen een leeronderzoek uit te voeren, doorliep ik 

in korte tijd alle fasen van een onderzoek, waardoor ik meer gevoel bij en vertrouwen in het 

onderzoek kreeg. 

Bij het schrijven van het theoretisch kader in het onderzoeksvoorstel werd ik steeds enthousiaster. Ik 

kwam een onderzoeksvraag op het spoor waarmee ik vanuit een voor mij nieuwe invalshoek het 

veranderproces van ons AR-team benaderde. Het afnemen van de interviews en het begeleiden van 

de focusgroepen waren dan ook fantastisch om te doen en te ervaren. Ik stelde vragen die ik buiten 

het onderzoek om niet of minder diepgaand had gesteld. Het ging om ieders zelf, over de 

professionele identiteit van ieder teamlid. Het waren persoonlijke gesprekken waarbij ik als 

interviewer dicht bij de geïnterviewde mocht komen.  

Het is ingewikkeld gebleken voor een onervaren onderzoeker om binnen dit onderzoek met de 

gekozen methoden betrouwbare en valide data te genereren. Met name bij de focusgroepen, waar 

vier mensen tegelijk met elkaar in gesprek waren, viel het niet altijd mee om te focussen. Toch ben ik 

blij dat ik naast de individuele interviews ook deze methode gehanteerd heb. Het leverde ter plekke 

een prachtig proces op waarbij je iedereen zag schakelen tussen de interne (‘wat betekende het voor 

mij?) en externe dialoog (‘herken ik wat die ander zegt?’).  

Vervolgens moesten al die interviews en data geanalyseerd worden. Het duurde even voordat ik daar 

goed mee aan de slag ging. Ik moest zoeken naar de manier waarop ik dat kon doen. Naast de 

begeleiding van Floor Basten heeft het boek Analyseren in kwalitatief onderzoek van Hennie Boeije, 

me daar enorm bij geholpen. Uiteindelijk ben ik heel blij met het resultatenhoofdstuk: het geeft een 

mooi beeld van mijn team en het gaf me inzicht in de bijdrage die de dialoog volgens de 

verschillende teamleden levert.  

Bij het presenteren van de resultaten en discussie en aanbevelingen bij het team en bij collega-

teamleiders bleek dat het onderwerp van onderzoek niet eenvoudig is. Het was belangrijk om de 

hoofdvraag vanuit het theoretisch kader te duiden en de mensen goed mee te nemen.  
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De reactie van het merendeel van de teamleden was dat we het gesprek over onze identiteit in 

relatie tot ‘de dinsdag’ moeten blijven voeren. Het heeft hen/ons iets gebracht in onze 

teamontwikkeling.  

Persoonlijk heb ik in dit onderzoek ervaren wat het stellen van vragen over het professionele zelf 

teweeg brengt. Een van mijn leerpunten als leidinggevende is dat ik durf te benoemen wat er speelt, 

zeker als daarmee emoties of spanning gepaard gaan. De rol van onderzoeker diende bijna als 

dekmantel: ik kon/moest vragen stellen die ik normaal niet gauw zou stellen en merkte dat ik met 

deze vragen op een ander niveau met mijn teamleden in gesprek kwam. Door deze positieve ervaring 

zal ik in de toekomst makkelijker over mijn schroom heen stappen. 
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