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Een rector van een grote vo-school aan het 
woord: “Je merkt de laatste twee, drie jaar 
wel, dat je steeds meer je verbeterplannen 
op basis van gegevens, feiten en metingen 

moet gaan schrijven. Scholen moeten zich steeds meer 
verantwoorden tegenwoordig. Om de haverklap moet 
je enquêtes doen, verbeterplannen schrijven, et cetera. 
Maar aan de andere kant, kun je daarmee heel gericht je 
focus bepalen: waar ga ik mijn verbeterkracht inzetten? 
Dus dat juichen wij wel toe”. 

De afgelopen decennia is steeds meer nadruk gelegd 
op interne en externe verantwoording van beleidsbe-
slissingen in scholen. Van schoolleiders wordt verwacht 
dat ze zulke beslissingen expliciet onderbouwen. 
Docenten worden meer en meer geacht hun onder-
wijskundige beslissingen te onderbouwen. Beide soor-
ten beslissingen liggen idealiter in elkaars verlengde 
en zijn bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs 
op school. Praktijkgericht onderzoek in de school kan 
hierbij een rol spelen: onderzoek dat bijdraagt aan de 

De school als 
professionele 
leergemeenschap
Praktĳ kgericht onderzoek in school kan bĳ dragen aan de ontwikkeling van de school als professi-
onele leergemeenschap. De wĳ ze waarop de schoolleiding onderzoek benadert en er voorwaar-
den voor creëert, maakt daarin het verschil. Als onderdeel van recent promotieonderzoek naar 
onderzoeks- en ontwikkelprojecten in vo-scholen interviewden we schoolleiders over hun rol in 
en kĳ k op de zaak. De analyse geeft prĳ s hoe schoolleiders strategisch leiding kunnen geven aan 
onderzoek in de school.

Strategisch leidinggeven aan onderzoek 
in de school
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analyse van problemen in de praktijk van het onderwijs 
en de oplossing daarvan (Andriessen, 2014). De afge-
lopen jaren vindt dat soort onderzoek in toenemende 
mate plaats; daarbij is sprake van een intensivering van 
de samenwerking tussen scholen en onderzoekers. 

Voor schoolleiders speelt samenwerking met onder-
zoekers niet alleen een rol bij het onderbouwen van 
beleidsbeslissingen, het kan ook een helpen de school 
meer in te richten als professionele leergemeenschap 
(zie ook: Geijsel, Van Eck, & Volman, 2014). In dit arti-
kel schetsen we twee ‘sporen’ waarlangs schoolleiders 
onderzoek gebruiken om te werken aan een gemeen-
schappelijke leercultuur onder docenten gerelateerd 
aan het verbeteren van de onderwijspraktijk, ofwel aan 
het creëren van een professionele leergemeenschap. 
We gaan hieronder eerst kort in op de intensievere 
samenwerking tussen scholen en onderzoekers en op 
de vraag wat de school aan onderzoek kan hebben. In 
recent promotieonderzoek van Wouter Schenke (2015) 
werden 19 projecten bestudeerd waarin onderzoekers 
en docenten samenwerkten. In dit artikel zoomen we 
in op de rol van de schoolleiding in deze projecten. 
We geven voorbeelden van hoe de schoolleiders het 
onderzoek in de school verbinden aan de ontwikkeling 
van de school als professionele leergemeenschap. 

Intensivering samenwerking scholen en 
onderzoekers
Er zijn allerlei manieren waarop onderzoek de school in 
kan komen. Via de lerarenopleidingen in de vorm van 
de onderzoeksopdrachten van leraren-in-opleiding. Via 
post-hbo en academische masters waar docenten en 
schoolleiders aan deelnemen en onderzoek doen. Via 
docenten die promotieonderzoek doen, bijvoorbeeld 
met een beurs en via onderzoek dat door docenton-
derzoekers wordt uitgevoerd. En natuurlijk via onder-
zoeksprojecten waar scholen in participeren. Zeker nu 
het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) 
praktijkgericht onderzoek financiert, kunnen scholen 
deel uit maken van een onderzoeksconsortium waarin 
scholen en onderzoekers van universiteiten, hogescho-
len en onderzoeksbureaus nauw samenwerken. 

Enkele jaren voordat het NRO opgericht is, was de Wet 
subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activi-
teiten (SLOA) van kracht. De SLOA-vo-subsidieregeling 
van de VO-raad was bedoeld om onderwijsontwikke-
ling in scholen voor voortgezet onderwijs te verbinden 
met onderzoek. Scholen en onderzoekers werden 
daarbij uitgedaagd om de actuele vragen van scholen 
voorop te zetten bij de opzet en uitvoering van een 
ontwikkel- en onderzoeksproject (O&O-project). In het 
eerder genoemde promotieonderzoek zijn 19 van de 
30 O&O-projecten op VO-scholen drie jaar gevolgd en 
geëvalueerd. Een paar voorbeelden van deze O&O-
projecten: In een van de projecten werden games 
geïntegreerd in de lespraktijk. Onderzoek wees uit 
waar verbeterpunten lagen voor de docenten. In een 

ander project ontwikkelden en evalueerden onderzoe-
kers samen met docenten lessen waarin de docenten 
differentieerden naar niveau. De docenten baseerden 
hun lesplannen op eerder uitgevoerd onderzoek naar 
differentiatie in het onderwijs. 

Wat heeft de school aan praktijkgericht 
onderzoek?
In de SLOA-vo projecten was het praktijkgericht onder-
zoek gerelateerd aan onderwijsontwikkeling. Dergelijk 
onderzoek biedt in de eerste plaats een grondige 
analyse van het probleem dat ten grondslag ligt aan de 
ontwikkeling (diagnose) en in de tweede plaats kan het 
onderzoek resulteren in zelf ontwikkelde, ‘schooleigen’ 
producten, zoals lesobservatie-instrumenten. Maar 
de opbrengsten reiken verder dan dat. Als gevolg van 
de betrokkenheid bij onderzoek komen leerprocessen 
op gang in de school. We zien dat er in de literatuur 
vooral aandacht is voor het belang van toegang tot 
academische kennis, de ontwikkeling van onderzoeks-
vaardigheden bij docenten en een onderzoekende 
houding in scholen. Betrokkenheid bij praktijkgericht 
onderzoek impliceert onder andere dat docenten ken-
nisnemen van beschikbare wetenschappelijke kennis. 
Ze ontwikkelen onderzoeksvaardigheden, waardoor er 
beter gebruik kan worden gemaakt van gegevens over 
de school en leerlingen. De analyse van die gegevens 
kan een rol spelen bij processen van verantwoording 
en onderwijsverbetering. Het kan gaan om het syste-
matisch analyseren van gegevens die toch al verza-
meld worden (overgangscijfers, examenresultaten), of 
nieuwe gegevens uit zelf opgezet onderzoek.

Een ‘onderzoekende houding’ gaat nog wat verder en 
verwijst naar een open, nieuwsgierige en kritisch-reflec-
tieve houding. Een onderzoekende houding maakt niet 
alleen dat bestaande inzichten uit onderzoek worden 
geïnterpreteerd in de eigen context en worden benut 
in het dagelijkse werk, maar ook dat observatie en 
analyse van de eigen praktijken wordt benut om te 
reflecteren op de rol en het handelen van de docen-
ten: doen wij het goed hier in deze situatie, bij onze 
leerling(en), op onze school? Naarmate deze onderzoe-
kende houding meer gedeeld en gewaardeerd wordt in 
de school, is sprake van een onderzoekscultuur.
Kortom, we zien vijf manieren waarop de school iets 
kan hebben aan onderzoek in de school: 1) toegang 
tot kennis, 2) een betere analyse en diagnose van 
problemen, 3) schooleigen producten met zicht op de 
werking ervan, 4) onderzoeksvaardigheid in relatie tot 
interne en extern verantwoording en 5) een onder-
zoekende houding van docenten als basis van een 
onderzoekscultuur.

Onderzoek en de school als professionele 
leergemeenschap
In Nederland probeert een groeiend aantal school-
leiders momenteel om in de organisatie het onderling 
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professionele leren van collega’s beter te faciliteren en 
daarmee de school meer in te richten als een profes-
sionele leergemeenschap. Een professionele leerge-
meenschap is een beetje een containerbegrip aan het 
worden; het is van belang goed te omschrijven wat 
we ermee bedoelen. We sluiten ons daartoe aan bij 
de omschrijving waarin persoonlijke, interpersoonlijke 
en organisatorische capaciteit als bouwstenen van de 
professionele leergemeenschap worden onderscheiden. 
Op het persoonlijke professionele vlak gaat het om de 
individuele cognitieve capaciteiten van professionals: 
vermogen tot actieve en reflectieve kennisconstructie en 
benutting van kennis uit bestaand onderzoek. Op het 
interpersoonlijke vlak gaat het om sociaal kapitaal onder 
docenten als basis van kennisdeling: het vermogen van 
docenten om onderling praktijken en visies te delen, 
samen te werken én samen te leren. Op organisatorisch 
vlak gaat het om de organisatorische structuren die 
het (samen) leren van docenten bevorderen, zoals de 
teamstructuur en de beschikbaarheid van bronnen en 
middelen. Op organisatorisch vlak is ook stimulerend en 
participatief leiderschap van essentieel belang. Denk aan 
strategische keuzes over bijvoorbeeld de inzet van pro-
fessionaliseringsgelden, inhoudelijke visie op onderwijs 
en aandacht voor de (lerende) professionals. 

In de ontwikkeling van de school tot een professionele 
leergemeenschap kan onderzoek een rol spelen, op 
elk van de genoemde vlakken. De samenwerking met 
externe onderzoekers vormt een (tijdelijke) nieuwe 
structuur waarmee voor de betrokken docenten de 
toegang tot kennis verbeterd kan worden (de individu-
ele cognitieve capaciteit wordt verrijkt), ze zich samen 
nieuwe onderzoeksvaardigheden eigen kunnen maken 
(samen leren, gedeelde praktijk) en een onderzoekende 
houding kunnen ontwikkelen (een gedeelde visie). Bij 
onderzoek in de school komt bovendien contextspe-
cifieke kennis over het onderwijs op de school zelf 
beschikbaar, wat stimulerend kan zijn voor de ken-
nisontwikkeling van andere docenten dan de docenten 
die in het onderzoeksproject participeren. 

Strategieën voor onderzoeken en leren in 
de schoolorganisatie
Schoolleiders laten zich vaak door externe adviseurs 
en onderzoekers ondersteunen bij de ontwikkeling 
van de school als professionele leergemeenschap. 
Bijvoorbeeld via deelname aan georganiseerde 
leergemeenschappen vanuit opleidingsinstituten. 
Ook deelname aan een SLOA-vo-project was, vanuit 

organisatorisch en leiderschapsperspectief bezien, 
een mooie impuls voor de school als professionele 
leergemeenschap. We weten echter uit onderzoek dat 
(tijdelijke) externe ondersteuning alleen niet genoeg is 
om een meer duurzame ontwikkeling van de school 
als leergemeenschap te bewerkstelligen. We vragen 
ons daarom af hoe de leidinggevenden op de scho-
len de projecten hebben benut om te werken aan 
het creëren van een professionele leergemeenschap 
waarin onderzoek een rol speelt. Hiertoe hebben we 
als onderdeel van de evaluatie van de O&O projecten 
in het SLOA-VO-traject interviews gehouden met de 
schoolleiders en projectleiders. De schoolleiders in 16 
van de 19 O&O-projecten hebben aangegeven dat 
het project heeft bijgedragen aan het creëren van een 
professionele leergemeenschap waarin onderzoek een 
rol speelt. Bij de 3 projecten waarin dat niet het geval 
was, was sprake van een mismatch tussen onderzoek 
en de schoolontwikkeling: het onderzoek was te weinig 
relevant voor de innovaties in school. In twee van deze 
projecten droeg het uitgevoerde onderzoek niet bij aan 
de individuele capaciteit van de betrokken docenten, 
terwijl dat wel het projectplan was. De oorzaak lag 
erin dat de uitkomsten van het onderzoek te laat in de 
school bekend werden, waardoor ze niet meegeno-
men konden worden in beslissingen door docenten 
voor hun nieuwe lessen. In het andere project lag de 
nadruk op een verbetering van de omgang met digitale 
middelen door taaldocenten en zag de schoolleider 
geen aanleiding om het onderzoek te verbinden aan de 
ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap.

In de nadere analyse van de manieren waarop onder-
zoek wel een bijdrage had aan de school als professio-
nele leergemeenschap volgens de schoolleider, blijken 
de strategieën van schoolleiders onder te brengen in 
twee sporen. In het ene spoor staat leren van docent-
onderzoek centraal. Hierbij voerden docenten op de 
school zelf onderzoek uit, veelal met een actief parti-
ciperende schoolleiding. Dit gold voor schoolleiders in 
acht projecten. In het andere spoor, waar we school-
leiders in acht andere projecten onder scharen, stond 
leren op grond van onderzoek door derden centraal 
en was de strategie van de schoolleiding er meer op 
gericht om het collectief leren van docenten te organi-
seren in aansluiting op het onderzoek. 

In ons onderzoek zijn we in de verhalen van de school-
leiders nagegaan op welke manieren de school iets 
heeft gehad aan het onderzoeksproject en waar het 
accent op lag bij het onderzoek in school: op het bevor-
deren van de persoonlijke, interpersoonlijke en/of organi-
satorische capaciteit als indicaties voor de ontwikkeling 
van de school als professionele leergemeenschap. 

Leren van docentonderzoek
Schoolleiders uit acht projecten kozen ervoor een 
interne onderzoeksgroep samen te stellen. Deze 
onderzoeksgroep bestond vaak uit docenten die 

Een groeiend aantal schoolleiders zet er op in het 
onderling professionele leren van collega’s beter 
te faciliteren en daarmee de school meer in te 
richten als een professionele leergemeenschap
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hiervoor uren kregen, schoolleiders die zelf participeer-
den en externe onderzoekers die het praktijkgerichte 
onderzoek begeleidden. Een rector vertelde hoe dit 
in zijn werk ging op zijn school: “We hebben aan alle 
docenten gecommuniceerd dat er een onderzoeksgroep 
kwam en we hebben een oproep gedaan daaraan 
mee te doen. Sommige docenten hebben we ook wel 
een beetje een zetje gegeven.” Genoemde knelpunten 
die moesten worden overwonnen, waren voldoende 
tijd geven aan de docenten en het vrij roosteren van 
gemeenschappelijke uren voor de betrokken docenten. 
Een punt van aandacht dat door alle acht schoolleiders 
werd gesignaleerd, was inspelen op eerdere ervaringen 
met onderzoek. Sommige docenten hadden eerder 
deelgenomen aan een onderzoek en waren niet altijd 
positief over wat het oplevert voor de eigen praktijk. 
Ingezet werd op een strategie waarmee het belang van 
onderzoek nu wel naar voren zou komen. 

Het opstellen van een interne onderzoeksgroep voor 
het doen van praktijkgericht onderzoek werd in eerste 
instantie vooral gezien als een professionele leerstra-
tegie met betrekking tot het ontwikkelen van onder-
zoeksvaardigheid bij de participerende docenten. Zo 
zei een teamleider: “We streven naar onderzoeksexper-
tise bij docenten zelf.” Hiermee is door de schoolleiders 
dus ingezet op de ontwikkeling van persoonlijke capa-
citeit van docenten. De schoolleiders in dit spoor zijn 
te spreken over deze ontwikkeling van de docenten, 
zoals leren een onderzoeksvraag formuleren, een goed 
onderzoeksplan uit te voeren en te evalueren. 

Daarnaast werd het uitvoeren van onderzoek door 
docenten op de school gezien als manier om antwoor-
den te krijgen op schoolspecifieke vragen of oplos-
singen voor schoolspecifieke problemen. Hiertoe werd 
bestaande kennis opgezocht en dankzij het uitvoeren 
van het onderzoek kwam er een grondige analyse van 
het schoolspecifieke probleem waarmee nieuwe kennis 
werd opgedaan. Een rector uit een ander project gaf 
aan waarom nieuwe kennis opdoen belangrijk werd 
gevonden: “We weten onvoldoende hoe effectief het is 
wat we doen, daar is onderzoek voor nodig.” Op deze 
school werd onderzocht of docenten voldoende hand-
vatten hadden om de Montessori-visie op onderwijs 
toe te passen in hun lespraktijk.

In drie projecten – waar reeds ervaring was met onder-
zoek in school – werd vanaf de start beseft dat ook 
collega’s betrokken moesten raken bij het onderzoek in 
school. Oftewel: in deze scholen was de interpersoon-
lijke capaciteit (breder dan de initiële onderzoekgroep) 
in beeld. In drie andere projecten kwam die aandacht 
voor verbinden er in het laatste schooljaar en in twee 
projecten kwam dit niet goed van de grond doordat de 
schoolleiding vooral oog had voor de interne onder-
zoeksgroep. 

De interviews leren ons dat er op twee manieren 
verbinding werd gezocht met collega’s: 1) door het 

geven van presentaties over het onderzoek en 2) 
door producten af te leveren die als hulpinstrumenten 
konden dienen voor andere collega’s in hun dagelijkse 
werk. De presentaties werden gegeven door docenten 
en schoolleiders gedurende het proces van onderzoek 
doen en op het moment dat er resultaten waren. Door 
de docenten en schoolleiders hun eigen verhaal te laten 
vertellen over hun onderzoek binnen de context van de 
school en over wat de resultaten betekenen voor de 
lespraktijk, is deze nieuwe kennis aansprekender voor 
collega-docenten dan algemener extern onderzoek. Dit 
geldt ook voor de producten die werden gemaakt voor 
collega-docenten; dit waren bijvoorbeeld handreikingen 
en kijkwijzers voor in de klas. Zo ging een teamleider 
met de docenten in zijn team aan de slag met een 
observatie-instrument, dat ze hadden samengesteld 
op basis van eigen onderzoek. Docenten gingen met 
dit instrument in de hand elkaars lessen bezoeken. Dit 
leidde ook tot het bevorderen van een onderzoekende 
houding bij collega’s. “Het is een vorm die voor docen-
ten concreet is. Het komt heel dicht bij je praktijk en 
beantwoordt direct aan je nieuwsgierigheid. Het brengt 
dus eigenlijk ook een onderzoekende houding met zich 
mee: hoe zou het bij die ander zijn? En wat vindt die 
ander van mij? Dus dat is een vorm die direct aan-
spreekt.” De teamleider zei over de uitkomsten van het 
proces van verbinden in school: “In principe merkten wij 
dat eigenlijk iedereen wel het belang van het onderzoek 
inziet. Er is een soort sneeuwbaleffect ontstaan.”

Schoolleiders van de drie projecten waar de nood-
zaak van verbreden gedurende het project naar voren 
kwam, zagen aan het eind van het project de eerste 
aanwijzingen voor een groeiend bewustzijn bij collega’s 
van het nut van onderzoek. Zo zei een schoolleider: 
“Het project heeft ertoe bijgedragen dat collega-docen-
ten die in school niet zo met onderzoek vertrouwd zijn 
en ook niet zo met onderzoek bezig zijn, over een streep 
gehaald zijn om zich te realiseren en mee te maken dat 
opbrengsten van onderzoek door collega’s en door 
henzelf een bijdrage kan leveren aan beter onderwijs op 
onze school.” 
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Parallel aan het proces waarin eerst de nadruk lag op 
de ontwikkeling van persoonlijke capaciteit en daarna 
op de interpersoonlijke capaciteit als bouwstenen 
voor een leergemeenschap, werd ook ingezet op het 
vergroten van organisatorische capaciteit: vernieuwde 
structuren en beschikbaarheid van bronnen en mid-
delen in de organisatie waarmee onderzoek en een 
onderzoekende houding wordt bevorderd en vergroting 
van het inzicht en de betrokkenheid van het leider-
schap. Voorbeelden van het vergroten van organisa-
torische capaciteit zijn te zien in alle acht projecten. 
Zo werd onderzoek onderdeel van het schoolplan en 
werden docentonderzoekers ook het jaar na afloop 
van het project gefaciliteerd met uren en ruimte om 
onderzoek uit te voeren. Een van de teamleiders lichtte 
dit laatste punt toe: “Het bewijs is dat onderzoek nu is 
opgenomen in het schoolbrede scholingsplan, waar het 
praktijkonderzoek een deel van uitmaakt. De docenton-
derzoeksgroep gaat daar een rol in spelen als informan-
ten of als begeleiders. Ja, in school ontstaat een kader 
met onze onderzoeksthema’s, waaraan de onderzoeks-
docenten dan een bijdrage leveren om te zorgen dat er 
goede onderzoeksvragen uitkomen. Een paar docenten 
zeiden: wij merken dat die leerlingen in mijn klas eigenlijk 
slecht hun huiswerk maken. Dat is een prachtige vraag 
die je kunt aangrijpen om dan eens in kaart te gaan 
brengen waar het aan ligt”. Een ander voorbeeld kwam 
van een teamleider die de externe onderzoekers vraagt 
om – buiten het bestaande project om – voorlich-
ting te komen geven over het goed begeleiden van 
onderzoek van leerlingen in hun profielwerkstuk. Ook 
merkte een schoolleider in een andere school dat hij op 
beslismomenten vaker dacht aan onderzoek, zo ook 
bij rapportvergaderingen: “Als mensen ongefundeerde 
opmerkingen maken in een vergadering: ‘Ze kunnen niet 
samenwerken’, dan zeg ik: ‘Hoe heb je dat onderzocht? 
Hoe weet je dat?’”

Kort gezegd, hebben schoolleiders van deze acht 
projecten initieel ingezet op de ontwikkeling van 
onderzoeksvaardigheid bij docenten via docentonder-

zoek. Bij drie van deze projecten hebben schoolleiders 
ook expliciet erop gekoerst dat ook collega’s konden 
gaan ‘meeleren’ met de kennis, onderzoeksvaardig-
heid en onderzoekende houding van de docenten in 
de onderzoeksgroep. De schoolleiders van drie andere 
projecten hebben gedurende het proces manieren 
gevonden om collega’s bij het onderzoek te betrekken 
en zo te werken aan de interpersoonlijke aspecten van 
een professionele leergemeenschap. Dankzij inzicht 
van de schoolleiders in de relevantie van de projecten 
voor de school, werden de veelzijdige opbrengsten 
voor het voetlicht gebracht bij collega’s. Hiermee werd 
ook de organisatorische capaciteit van de school als 
professionele leergemeenschap vergroot.

Collectief leren dankzij onderzoek door 
derden
Schoolleiders uit acht andere projecten besloten 
om onderzoeksexpertise in te laten vliegen en met 
schoolspecifieke onderzoeksresultaten in de hand 
de discussie te laten ontstaan over wat de resultaten 
betekenen voor de lespraktijken op de school. Het 
onderzoek in deze projecten werd uitgevoerd door 
externe onderzoekers. Er lag geen nadruk op het 
ontwikkelen van onderzoeksvaardigheid bij docenten, 
maar wel op deelname aan het onderzoek als respon-
dent of meedenken over hoe vragenlijsten voorgelegd 
konden worden aan collega’s. De gedachte was dat 
de onderzoeksresultaten zouden stimuleren tot het 
delen van visies op de onderwijspraktijk en ging leiden 
tot collectief leren in de school. Het accent lag in deze 
projecten dus vanaf de start op het vergroten van de 
interpersoonlijke capaciteit als bouwsteen voor de 
school als professionele leergemeenschap. 

De onderzoekingen in deze acht projecten waren prak-
tijkrelevant en leverden dankzij een grondige analyse 
in vijf van de acht projecten nieuwe kennis en produc-
ten op voor schoolspecifieke problemen en situaties. 
Aanleiding voor een van die vijf projecten was bijvoor-
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beeld handelingsverlegenheid die door docenten werd 
ervaren bij het feedback geven over toetsresultaten. De 
rector regelde trainingen voor docenten over feedback 
geven aan leerlingen, waarna de docenten hiermee 
gingen experimenteren in hun klas. De onderzoekers 
die werkten bij de universiteit en een onderzoeks-
bureau volgden en evalueerden deze experimenten, 
waarna ze de conclusies deelden met de betrokken 
docenten. Dit gesprek leidde tot een lijst van aanbeve-
lingen voor alle collega’s op het gebied van feedback 
geven aan leerlingen. Het onderzoek was zodoende 
een middel om deze groep docenten te laten reflecte-
ren op hun handelen in de klas en bracht hen ertoe het 
leren van hun leerlingen beter te begrijpen. De rector 
vertelde hierover: “Dat is het hart van het hele verhaal; 
die kinderen die leren op zichzelf wel, maar die lerende 
leraar is het kernpunt. Die lerende leraar komt dichter bij 
die kinderen uit.”

Collectief leren van docenten werd in alle acht projec-
ten aangewakkerd door het delen van onderzoeks-
gegevens en met elkaar erover in gesprek te gaan. 
Bij een project was de schoolleiding hier vanaf de 
start mee bezig door de inrichting van leerkringen, 
waarin docenten onderzoeksgegevens – ingebracht 
door de onderzoekers – onderling bespraken. Bij de 
andere zeven projecten kwam er meer aandacht voor 
het bespreken van onderzoeksgegevens na onge-
veer een jaar: op het moment dat er veel resultaten 
beschikbaar waren. Schoolleiders zetten hoofdzakelijk 
in op de organisatie van bijeenkomsten op school als 
manier om collectief leren te stimuleren. Tijdens deze 
bijeenkomsten presenteerden de externe onderzoe-
kers resultaten, waarna docenten en onderzoekers 
gezamenlijk de onderzoeksresultaten bediscussieer-
den. De bijeenkomsten zorgden voor kennisdeling 
tussen onderzoekers, docenten en schoolleiders. De 
schoolleiders zagen het als hun taak om onderzoeks-
gegevens en -resultaten toegankelijk te maken voor 
de docenten en zo discussie over het eigen handelen 
op gang te brengen. Een van de teamleiders gaf aan 
waarom ze dit van belang vond: “Ik denk dat dat voor 
docenten belangrijker is dan het analyseren van onder-
zoeksgegevens. Op het moment dat zij onder begelei-
ding iets kunnen ontwerpen en er wordt professioneel 
meegekeken wat het oplevert of hoe je het kan aan-
pakken, dan is dat voor hen het resultaat waar ze mee 
werken. Ik denk dat voor docenten het onderzoek op 
zich niet het doel is. Maar wat levert het op en hoe kan ik 
effectiever en gevarieerder lesgeven. Dat is natuurlijk wel 
een vraag die er altijd is.”

De uitspraken van de schoolleiders geven inzichten 
in hoe de organisatorische capaciteit als bouwsteen 
voor een professionele leergemeenschap door het 
project is vergroot. Dankzij de inspanningen van deze 
schoolleiders zijn praktijkgericht onderzoek, het leren 
van docenten en schoolontwikkeling meer verbon-
den geraakt en samen gericht op het verbeteren van 
de onderwijspraktijk. Een voorzitter van het college 

van bestuur benoemde haar directe betrokkenheid 
vanaf de start bij het project. Ze ondernam actie om 
belanghebbenden op een lijn te krijgen wat betreft 
het onderzoek: “We hebben gesproken met onze 
beleidsmedewerkers en met directeuren van scholen. 
Het is voor ons belangrijk om kwaliteitsverbetering te 
krijgen met betrekking tot onderpresteren dat is geba-
seerd op onderzoek.” Gedurende het project heeft ze 
continue aandacht voor onderzoek willen houden: “Ik 
ben op meerdere manieren bij het onderzoek betrokken; 
ik zorg dat het op de agenda van de directeuren komt. 
Je moet het altijd levend houden anders sneeuwt het 
weer onder.” Ook in haar communicatie naar docenten 
over onderpresteren van leerlingen probeerde ze het 
lopende onderzoek mee te nemen: “Ik vertel gewoon 
het hele proces inclusief onderzoek, want ik denk dat 
het cruciaal is dat het onderzoek eraan gekoppeld 
is. Dat maakt dat de acceptatie van de docenten in 
de organisatie groter is.” Dit voorbeeld illustreert hoe 
schoolleiders in hun handelen beogen in te zetten op 
de relevantie van onderzoek in het functioneren van de 
professionele leergemeenschap.

De aandacht voor het vergroten van de organisato-
rische capaciteit was reeds bij de schoolleiding van 
één project vanaf de start aanwezig; zij hadden reeds 
ervaring met onderzoek in school opgedaan in een eer-
der onderzoeksproject. Bij de zeven andere projecten 
deed dit zich met name voor in de tweede helft van 
het project, waarin docenten en schoolleiders meer 
vertrouwd waren geraakt met onderzoek in school. Een 
van de rectoren zei na afloop van het project: “We ver-
volgen een aantal zaken die wij ingezet hebben, waarin 
onderzoek wat makkelijker weggezet kan worden dan 
voorheen. Docenten zijn nu ook gewend om van elkaar 
te leren en om kennis uit te wisselen. Zo zie je dan dat 
schoolontwikkeling een van de positieve aspecten van 
zo’n project is.”

Samengevat zien we dat schoolleiders van deze acht 
projecten de nadruk leggen op het bevorderen van 
een onderzoekende houding bij docenten door hen 
gezamenlijk te laten reflecteren op onderzoeksgege-
vens die door derden worden aangeleverd, ofwel, op 
het vergroten van de interpersoonlijke capaciteit. Bij 
een school komt dit van de grond vanaf de start, bij de 
andere projecten gedurende het proces. De organisa-
torische capaciteit werd met name vergroot door de 
organisatie van bijeenkomsten waarin docenten met 
elkaar in discussie gingen over onderzoeksresultaten 
van de eigen school en konden reflecteren over wat 
deze betekenen voor hun lespraktijk.

“Die kinderen leren op zichzelf wel, maar die 
lerende leraar is het kernpunt. Die lerende leraar 
komt dichter bij die kinderen uit.”
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Continue verbeteren van onderwijspraktijk
Uitgaande van de beschouwingen van de schoolleiders 
over de betekenis van de projecten voor hun scholen, 
schuilt in beide sporen een bijdrage aan de ontwikke-
ling van de school als professionele leergemeenschap 
waarin het (samen) leren van docenten onderdeel is 
van het samen werken aan onderwijs. Het ene spoor 
start met de ontwikkeling van persoonlijke capaciteit, 
namelijk door de gelegenheid tot het opdoen van 
kennis en vaardigheden op het gebied van onderzoek 
doen voor docenten die in het project betrokken zijn, 
en de ontwikkeling van interpersoonlijke capaciteit door 
de doorleefde presentatie over het onderzoek en de 
opbrengsten aan collega’s. Het andere spoor richt zich 
direct op de ontwikkeling van interpersoonlijke capa-
citeit. Het gaat hier niet zozeer om het kunnen doen 
van onderzoek, maar om vanuit een onderzoekende 
houding de eigen praktijk te willen en kunnen verbete-
ren. Persoonlijke capaciteit ontwikkelt zich hier als een 
gevolg van een vergrote interpersoonlijke capaciteit. 
De volgorde in de strategie is net omgedraaid: van 
een kleine groep individueel lerenden naar een grotere 
groep samen lerenden (spoor 1) en van een grote 
groep samen lerenden naar individueel vervolg (spoor 

2). Dankzij de inzet van middelen voor onderzoek en 
met het inzicht van schoolleiders in de gevolgen en 
opbrengsten van de onderzoeken in hun school is ook 
de organisatorische capaciteit als bouwsteen voor een 
professionele leergemeenschap gegroeid, al verschilt 
de mate waarin de schoolleiding zich realiseert dat juist 
de eigen inzet en het eigen leren ook deel uitmaakt van 
die ontwikkeling. 

Met de analyse van de strategieën van de school-
leiders is naar voren gekomen dat een groot deel van 
de schoolleiders de ontwikkeling van de school als 
leergemeenschap ging bevorderen niet eerder dan een 
jaar na de start van het project. De uitleg bestaat eruit 
dat men in school meer ervaring kreeg met onder-
zoek, dat er meer onderzoeksresultaten beschikbaar 
waren én dat men zich ging realiseren dat onderzoek 
van nut kan zijn voor het professioneel leren van meer 
docenten dan alleen de direct betrokkenen. Terugblik-
kend leverden de onderzoeken naar de mening van 
het merendeel van de schoolleiders op dat de school 
er iets aan had. Als we kijken naar de vijf manieren die 
we beschreven in de inleiding, dan is er vooral nieuwe 
kennis opgedaan over een praktijkprobleem, is in de 
meeste gevallen een grondige analyse van dit pro-
bleem tot stand gekomen en zijn er veel schooleigen 
producten ontwikkeld, dankzij de steun en expertise 
van externe onderzoekers. In spoor 1 leggen schoollei-
ders de focus op het ontwikkelen van onderzoeksvaar-
digheid bij docenten. Tot slot geven schoolleiders in 
beide sporen aan dat de docenten een meer onder-
zoekende houding ontwikkelden. 

Bovendien zijn de schoolleiders positief over de impact 
op andere docenten, die niet initieel bij het onderzoek 
betrokken waren. Uiteraard kan hier wishful thinking 
aan de orde zijn, en meer onderzoek is dan ook nodig. 
In een recente review van ‘research-practice-partner-
ships’ in de VS geven Coburn en Penuel (2016) zelfs 
aan dat er nog veel te weinig onderzoek is gedaan 
naar de opbrengsten die er zijn buiten leerlingresultaten 
en verbeterde didactiek, zoals naar de effectiviteit van 
de strategieën die in verschillende vormen van dit soort 
partnerschappen besloten liggen. Opvallend in ons 
onderzoek is in elk geval dat het strategisch repertoire 
van de schoolleiders hoofdzakelijk gericht is op het 
instellen van interne onderzoeksteams en de organi-
satie van bijeenkomsten om onderzoek te bespreken. 
In toekomstige projecten verdient het wellicht aanbe-
veling om ook de schoolleiders aan te moedigen en 
kans te bieden om creatieve nieuwe wegen in te slaan 
ter bevordering van het samen leren van docenten 
rondom onderzoek in de school én de impact ervan op 
de ontwikkeling van de school als professionele leerge-
meenschap diepgaander te evalueren. 
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