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VOORWOORD

Wat hebt u na het afstuderen nog geleerd? Waarschijnlijk krijg ik nu een opsomming van de cursussen en
scholingen die u heeft gevolgd als antwoord. U heeft zoveel geleerd op de werkvloer en in het leven, waar is die
‘kennis’ gebleven? Die zit in u, dat bent u! Hebt u zelf optimaal geprofiteerd van de opgedane ervaringen en
hebben anderen hier ook van mogen en kunnen leren? Hoe vaak staat u stil bij mooie of moeilijke situaties en
vraagt u zichzelf af wat uw rol is geweest? En als u dat doet wat doet u dan met de opgedane kennis en inzichten?
Hebt u het door? Ik probeer u te laten reflecteren op uw eigen (leer) gedrag. Moeilijk, maar zo leerzaam. Ik gun u
de rust en ruimte om hier regelmatig de tijd voor te nemen en een verdieping in het leren aan te brengen.
Leuk, zwaar en moeilijk dat zijn drie woorden die in mij opkomen als ik terugdenk aan het tot stand komen van
deze meesterproef. Regelmatig ben ik behoorlijk verward geweest, moest ik goed opletten dat ik de rode draad
niet uit het oog verloor. Nu heb ik afgelopen twee jaar van mijn leermanager Allard de Hoop geleerd dat de
momenten dat je in de war bent de meest waardevolle zijn, dat zijn de momenten dat je echt leert. Dan heb ik
veel geleerd de laatste tijd!
De gesprekken met Jos brachten mij vaak in de war. De intensieve begeleiding, vaak lange gesprekken en de
stiptheid waarmee Jos mij heeft begeleid waren van onschatbare waarde. Het beeld werd steeds helderder, de
mist verdween en ik zag mijn zon aan de horizon. Dank daarvoor.
'Bakje koffie?', klonk vaak als muziek in mijn oren. Ongemerkt was ik al weer enkele uren aan het werk in mijn
studeerkamer, maar dan hoorde ik mijn vrouw onder aan de trap deze vraag stellen. ‘Graag’, en ik weet dat deze
bakjes koffie ook nog eens met liefde zijn gemaakt. ‘Dank je wel schat.’
Buiten hoor ik mijn jongste zoon lekker spelen. ‘Geniet er maar van, van spelen leer je zoveel.’
‘Ben je ook aan het leren?’, vroeg mijn zoon regelmatig als hij een onderbreking bij het maken van zijn huiswerk
nodig had. ‘Vroeger voetbalden we samen, nu leren we samen. Leuk he? ‘ antwoorde ik. ‘Ik voetbal liever met je
pap. We gaan snel weer voetballen vriend.’
Ik wens u veel plezier met het lezen van deze meesterproef. Ik heb genoten van het proces en ben dankbaar voor
de vele leermomenten die ik heb mogen meemaken. ‘It’s about the journey, not the destination’.
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1. INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt in een aantal paragrafen beschreven wat de aanleiding is om voor dit
onderzoeksonderwerp te kiezen, waar het onderzoek zich zal gaan afspelen en wat met de uitkomst van het
onderzoek wordt beoogd.

1.1.

AANLEIDING

In 2001 werd ik docent lichamelijke opvoeding binnen het MBO bij het Horizon College Hoorn. Na een korte
inwerkperiode werd ik in het diepe gegooid en stond ik zelfstandig voor de klas. In de L.O.‐ sectie was het vrij
gebruikelijk bij elkaar in de les te kijken of zelfs mee te doen om van elkaar te leren. Reflecteren op mijn eigen
handelen heb ik destijds niet of nauwelijks bewust gedaan en het werd ook niet van mij verwacht of gevraagd.
Later ging ik lessen verzorgen voor de opleidingen Sport en Bewegen bij het Horizon College. Ook hier was er bij
de docenten geen enkele weerstand om bij elkaar in de lessen te kijken en/of te participeren, maar kritisch
reflecteren of elkaar feedback geven werd ook in deze periode van mijn docentschap nauwelijks gedaan. Wilde ik
dan niet leren, wilde ik me dan niet ontwikkelen, wilden mijn collega’s zich niet ontwikkelen? Als ik voor mijzelf
spreek weet ik zeker dat ik het wilde, maar hoe doe je dat dan? Ik had in ieder geval geen idee, ik had het druk met
mijn lessen en taken en geen collega of leidinggevende verlangde dit van mij. Kortom, het is er niet van gekomen.
Nu ik, mede door het volgen van de Master Educational Management, steeds meer systematisch reflecteer op
mijn eigen handelen, realiseer ik me dat ik destijds veel heb laten liggen. Ik had veel meer kunnen leren.
Reflecteren op het eigen handelen, betreft een manier van leren die zowel bij het leren door verwerken van
theorie als bij leren door ervaring en sociale interactie een rol kan spelen. Ook kan het zo zijn dat reflectie
betrekking heeft op het verbinden van verschillende leerprocessen (Bolhuis, 2004). Het belang van reflecteren als
onderdeel van het leren is groot; dat ervaar ik zelf en lees het ook in de literatuur. Ook in de teams waaraan ik
leiding geef, bespeur ik dat mijn collega’s ‐ enthousiaste, betrokken mensen, die stuk voor stuk hun beste beentje
voor willen zetten – het belang van reflecteren inzien, maar er in de hectiek van alledag niet toe komen. Ook zij
vinden niet de tijd en de energie om te reflecteren op het eigen handelen, met als gevolg dat zij geen stevige
onderbouwing kunnen geven voor ontwikkelwensen die op dat moment relevant zijn.
In het artikel ‘Niveaus van reflectie’ stellen Korthagen en Vasalos (2002) dat bekwaamheid tot systematische
reflectie essentieel is om als professionele leraar bewust te kunnen leren van ervaringen. Dit gegeven komt ook
terug in het Horizon competentieprofiel voor docenten. Daar is onder andere aangegeven dat verwacht wordt dat
docenten systematisch reflecteren op eigen gedrag en in hun reflecties de feedback van de leidinggevende,
collega’s, deelnemers en anderen betrekken (Bleeker, 2008). Ik ben benieuwd hoe docenten van de teams waar ik
leiding aan geef met deze Horizon‐brede ambitie omgaan.

1.2.

CONTEXT

Het Horizon College is een Regionaal Opleiding Centrum (ROC) met vier vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard,
Hoorn en Purmerend. Het Horizon College bedient ongeveer 12.000 deelnemers en heeft bij benadering 1200 fte
aan werknemers in dienst. De opleidingen die worden aangeboden, zijn verdeeld over zes sectoren: Welzijn,
Educatie, Economie, Gezondheidszorg, Techniek en Handel & Dienstverlening. In mijn rol als opleidingsmanager
6
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van de afdeling Gezondheidszorg en de afdeling Welzijn van de locatie Purmerend ben ik formeel integraal
verantwoordelijk voor de twee teams van deze afdelingen. In de praktijk dragen de teams en opleidingsmanager
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de intake tot en met de resultaten, van de blauwdruk voor de
lessentabellen tot en met de inzet van de docenten en de financiën.
Gegevens over bijvoorbeeld rendement, voortijdig schoolverlaters, diplomering, tevredenheid deelnemers en
personeel zijn altijd op opleidingsniveau, teamniveau en locatieniveau beschikbaar. De locatie waar ik werkzaam
ben scoort de laatste jaren goed; meestal boven het landelijk gemiddelde. Het driejaarlijkse inspectieonderzoek
heeft in 2013 plaatsgevonden en de inspectie beoordeelt de kwaliteit van het Horizon College als positief. Alleen
de deelnemerstevredenheid volgt deze trend nog niet. Het jaarlijkse deelnemerstevredenheidsonderzoek scoort
op een aantal onderdelen net aan voldoende, terwijl wij als Horizon College een zeven als streefcijfer hebben
geformuleerd.
Vanuit de ambitie docenten zich verantwoordelijk te laten voelen voor hun eigen professionalisering heeft een
opleidingsmanager de ruimte om samen met het team te bepalen hoe professionaliseringtrajecten worden
ingericht. Daarvoor is een post begroot van 2% van de loonsom. Deze gereserveerde gelden worden echter
zelden volledig gebruikt. Omdat, zoals hiervoor al is aangeven, systematisch reflecteren op eigen gedrag door
docenten Horizon breed belangrijk wordt gevonden (Bleeker, 2008) , ben ik benieuwd wat de consequenties van
dit beleid zijn voor de wijze waarop docenten hun professionalisering vormgeven met name waar het
systematisch reflecteren op het eigen leren betreft.

1.3.

ONDERZOEKSDOEL

Hiervoor werd in de aanleiding al aangegeven dat sommige docenten niet altijd een stevige onderbouwing voor
de ontwikkelwensen die er op dat moment spelen, kunnen formuleren. De reden hiervoor zou kunnen liggen in
het ontbreken van een systematische expliciete reflectie op het eigen handelen.
Het doel van dit onderzoek is het inzicht te vergroten in de invloed van reflecteren op het leren van docenten door
te beschrijven hoe docenten omgaan met systematische reflectie op het eigen leren, hoe ze het reflecteren een
krachtige positie kunnen geven in het eigen leerproces en hoe de schoolleiding volgens docenten kan assisteren
bij het realiseren van deze ambitie.
De informatie die in dit onderzoek verzameld wordt, kan de schoolleiders van het Horizon College ondersteunen
bij de begeleiding van de professionele ontwikkeling van docenten.

1.4.

ONDERZOEKSETHIEK

In dit onderzoek fungeer ik zowel als onderzoeker en als opleidingsmanager van de teams Gezondheidszorg en
Welzijn. Om hier ethisch mee om te gaan houd ik rekening met het volgende:




Docenten doen vrijwillig mee.
De gegevens zullen anoniem verwerkt worden in de rapportage.
De semi gestructureerde interviews zullen in drietallen worden afgenomen, zo ontstaat er een andere
setting dan de één op één setting van een functioneringsgesprek.
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Voordat de interviews starten zal er een duidelijke uitleg worden gegeven over het doel van het
interview. Hier wordt expliciet vermeld dat het niet gaat om de individuele docent, maar om de
professionalisering van de docent in het algemeen.
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2. THEORETISCH KADER
In dit hoofdstuk zal er eerst worden ingezoomd op leren. Daarna zal worden ingegaan op het leren van de docent
en de rol van reflecteren in dat proces. In het theoretisch kader zal ook aandacht zijn voor de rol van de
schoolleiding bij het leren van docenten.

2.1.

LEREN

“Leren is een fundamentele menselijke activiteit die ook in werksituaties niet vermeden kan worden” (Simons,
2016, p. 2). Lerend werken is een tautologie, net als witte sneeuw. Simons vraagt zich ook af waarom mensen
over het algemeen niet het idee hebben dat ze leren tijdens het werken. Hij denkt dat mensen het begrip leren
beperkt invullen. Het begrip ‘leren’ wordt zo vaak gebruikt dat we verzuimen daar een adequate definitie van te
geven. En wanneer we dat wel doen, gaat het vaak over leren op school, alleen gericht op het individuele leren, of
met alleen oog voor de gedragsmatige, waarneembare kant van het verschijnsel. Leren wordt ook wel gelijk
gesteld met het verwerven van nieuwe kennis. Simons geeft echter aan dat mensen leren binnen en buiten hun
werk zonder dat er een bewuste planning, onderwijs of opleiding aan te pas komen. Simons beschrijft leren als
“het ontstaan of tot stand brengen, door middel van selecteren, opnemen, verwerken, integreren, vastleggen en
gebruiken van en het betekenis geven aan informatie, van relatief duurzame veranderingen in kennis, houding en
vaardigheden en/of in het vermogen om te leren; deze veranderingen resulteren – mits de condities daartoe
aanwezig zijn – in veranderingen in arbeidsprocessen en resultaten bij individuen, groepen en/of de deel‐
organisatie” (2016, p. 3).
Het doel van dit onderzoek is het inzicht te vergroten in de invloed van reflecteren op het totale leerproces door te
beschrijven hoe docenten omgaan met systematische reflectie op het eigen leren, hoe ze het reflecteren een
krachtige positie kunnen geven in het eigen leerproces en hoe de schoolleiding volgens docenten kan assisteren
bij het realiseren van deze ambitie. Simons geeft aan dat dit type leren veelal gebeurt op de werkvloer en tussen
de bedrijven door. Hij merkt op dat er vier typen processen belangrijk zijn bij het lerend werken:





Feedback krijgen en daarvoor open staan.
Reflecteren.
Visie en theorie ontwikkelen en innoveren.
Fouten mogen maken en experimenteren.

Uit eigen ervaring als begeleider van leergroepen merkt Ruijters (2006) op dat je het nooit iedereen naar de zin
kunt maken. Ruiters probeert hiermee aan te geven dat iedereen op zijn eigen manier leert. Ze stelt dat mensen
duidelijk verschillen in de manier waarop ze leren en in de voorkeur die ze hebben voor een bepaalde leercontext.
Leren kan formeel en informeel gebeuren. Bij formeel leren gaat het om geplande opleidingsactiviteiten. Zo
sturen scholen en organisaties hun personeel naar cursussen en trainingen, waardoor er via certificaten kan
worden aangetoond dat men goed aan het professionaliseren is. Met informeel leren wordt
ongepland/ongeorganiseerd leren in de praktijk van alledag bedoeld. Uit onderzoek (De Laat, 2013) blijkt dat de
ontwikkeling van professionals voor zestig tot tachtig procent bestaat uit informeel leren. Het gaat hierbij niet
alleen om het opdoen van kennis, maar ook om het ontwikkelen van het vermogen om je voortdurend aan te
passen aan de veranderingen die zich in het werk voordoen. Informeel leren is daarmee nadrukkelijk verbonden
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met een leven lang leren.

2.2. DE ZIN VAN REFLECTEREN DOOR DOCENTEN
“De belangrijkste en meest invloedrijke factor van een effectieve school zijn de individuele leraren binnen die
school” (Marzano, 2011, p. 13). In ‘De reflectieve leraar’ schrijft Marzano (2013) dat reflecteren van de leraar zijn
didactische/pedagogische kwaliteit verbetert en dat verbetert weer de prestatie van de leerling, zoals
weergegeven is in Figuur 1.

Figuur 1: Verband tussen prestaties van leerlingen, didactische/pedagogische kwaliteit van de leraar en reflectieve
activiteit van de leraar (Marzano, 2013).
In Studiehuisreeks nummer 60, ‘Leerstrategieën, leren en verantwoordelijkheid’, vraagt Bolhuis (2004) zich af hoe
leerlingen een vak als relevant en interessant kunnen ervaren als een leraar zelf niet eens kan uitleggen waarom
het vak belangrijk is. Ook stelt Bolhuis hier dat als wij willen dat leraren niet meer alleen worden beschouwd als
uitvoerders van wat anderen hebben bedacht, het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van eigen onderwijs
steeds belangrijker wordt.
Dit onderzoek richt zich vooral op de rol van het reflecteren bij het leren van docenten. In de ‘Canon van het leren’
schrijft Van Woerkom (2014, p. 472) over reflectie en haalt daarbij Dewey aan: “Reflectie is een systematisch en
kritisch proces, gericht op het verkrijgen van kennis en leidend tot actie”. Ook schrijft Van Woerkom dat volgens
Dewey docenten die niet reflectief zijn, de alledaagse realiteit in de school accepteren en zich richten op het
vinden van effectieve en efficiënte manieren om algemeen geaccepteerde problemen die zich binnen die realiteit
voordoen, op te lossen. Deze docenten zijn geneigd uit het oog te verliezen dat dit slechts een van de vele
alternatieven is om het probleem dat zich voordoet op te lossen. Doordat ze bij het oplossen van het probleem
niet altijd scherp op het netvlies houden welk doel met hun handelen wordt gediend, ontstaan situaties dat
docenten ‘het goed doen’, maar wellicht niet ‘het goede doen’. Tot slot schrijft Van Woerkom dat reflecteren een
centrale plaats heeft gekregen in het denken over leerprocessen en dat dit wordt gezien als een manier om
mensen te helpen bij het begrijpen van hun professionele kennis en handelen.
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Reflecteren is ook van belang om tot een professionele leergemeenschap te komen. Een professionele
leergemeenschap is aan te duiden met de begrippen professionaliteit, leren en gemeenschap (Verbiest, 2012);
(Sleegers, 2013). Onder professionaliteit verstaat Verbiest onder andere dat docenten hun handelen toetsen aan
geaccepteerde (vak)didactische en pedagogische inzichten en dat zij hun kennis onderhouden en/of uitbreiden
door onderzoek naar hun handelen. Over leren merkt hij op dat dit zich weliswaar richt op de verbetering van het
handelingsrepertoire van de leerkracht maar dat het leren door docenten uiteindelijk mikt op het verbeteren van
het leren van leerlingen. Ten slotte geeft Verbiest aan dat er wel een bepaalde gemeenschappelijkheid moet zijn
in de fundamentele visie op onderwijs, op leren en op de rol van de leerkracht om met elkaar zinvol van mening te
kunnen verschillen.

2.3.

REFLECTEREN DOOR DOCENTEN

Tijdgebrek en werkdruk spelen volgens Hendriks (2008) een remmende rol. Feitelijk constateert hij dat reflecteren
op eigen functioneren nog geen gemeengoed is het onderwijs. Ook schrijft Hendriks dat leraren gestimuleerd en
uitgedaagd moeten worden tot professionalisering, ze daar de noodzaak en de meerwaarde van moeten inzien en
het vanzelfsprekend moeten gaan vinden met een bepaalde regelmaat en / of naar aanleiding van gebeurtenissen
stil te staan bij en te reflecteren op het eigen functioneren en de eigen toekomst. “Structurele feedback van
leidinggevende, collega’s en leerlingen is daarbij van essentieel belang evenals de communicatie daarover, het
met elkaar praten” (Hendriks, 2008, p. 20).
In ‘Docenten leren reflecteren’ (Korthagen, Koster, Melief, & Tigchelaar, 2009) geven de auteurs aan dat de
theorie niet meer het uitgangspunt is in het onderwijs. Het uitgangspunt zijn eerder opgedane ervaringen, die de
lerende aanleiding geven zich vragen te stellen. Die vragen vormen het startpunt voor het leerproces van de
docent waarin kennis een belangrijke rol speelt. Kennis is in deze benadering iets wat de lerende construeert en
verbindt met al aanwezige kennis en opvattingen. Daarmee wordt kennis beschouwd als iets wat dynamisch en
wendbaar is en verbonden met de persoon. Essentieel in dit proces van construeren van kennis is reflectie.
Tegenwoordig wordt er veel gesproken over double‐loop leren (Dewulf, 2003). Single‐loop leren is belangrijk
maar heeft vooral betrekking op routinematige en vaak terugkomende werkzaamheden. Double‐loop leren is
relevant voor complexe en niet programmeerbare zaken. Het onderwijs is vrij complex en niet altijd
programmeerbaar. Leren, ook het leren van docenten, gericht op duurzame gedragsverandering vraagt dus om
double‐loop leren. In Figuur 2 wordt de verdieping van leren, met behulp van reflecteren, weergegeven. Bij
enkelslagleren wordt gekeken of wat de lerende doet, beter kan; bij dubbelslagleren vraagt hij zich af of hij wel
het goede doet en bij drieslagleren denkt hij ook nog na over de context en vraagt hij zich af waarom hij tot
bepaalde keuzes is gekomen.
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Figuur 2: Dubbelslagleren (www.thermiek.nl, 2015).
De term reflecteren wordt op talloze manieren gebruikt. In het tijdschrift voor lerarenopleiders beschrijven
Korthagen en Vasalos (2002, p. 29) reflecteren “als het vermogen gestructureerd terug te blikken op een ervaring
teneinde daar conclusies uit te trekken voor toekomstig handelen”. Bij het lezen van deze definitie dringt zich het
beeld op dat ‘zonder reflecteren leren niet bestaat’. Enige nuancering is op zijn plaats. Korthagen en Vasalos
beschrijven reflecteren als het vermogen om gestructureerd terug te blikken. Dat wekt de indruk dat het
klaarblijkelijk door de lerende ook niet gestructureerd kan gebeuren. Er zijn verschillende manieren van structuur
aanbrengen in reflecteren; één manier is weergegeven in Figuur 3.

Figuur 3: Spiraalmodel van reflectie (Korthagen & Vasalos, 2002, p. 15).
De crux in het spiraalmodel zit in fase drie, omdat daar de reflectie tot bewustwording leidt van wat essentieel is
voor de persoon die reflecteert. Door terug te blikken in fase twee wordt voorwerk gedaan om tot de kern te
kunnen komen (Korthagen, Koster, Melief, & Tigchelaar, 2009).
Bolhuis (2004, p. 11) onderscheidt vier manieren van leren. Leren door directe ervaring, leren door sociale
interactie, leren door het verwerken van theorie en als vierde noemt zij leren door nadenken of reflecteren. “Leren
door nadenken komt tot stand door zichzelf en/of elkaar vragen te stellen. Met andere woorden: nadenken kun je
individueel doen, maar kan ook een gezamenlijke activiteit zijn en onderdeel vormen van leren door sociale
interactie”. Bolhuis geeft als toegevoegde waarde van het reflecteren aan dat dit dus ook samen kan gebeuren en
dat je door samen te reflecteren dus ook sociaal interactief leert.
12
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Bouwmans (2004, p. 20) beschrijft vanuit methodeperspectief hoe Appreciative Inquiry een bijdrage kan leveren
aan de kwaliteit van reflecteren: “Appreciative Inquiry doet systematisch onderzoek naar de dingen die goed
werken in een organisatie. Maar we zijn niet zo gewend alleen maar positieve dingen te benoemen in een situatie
en dat maakt het zo moeilijk een positieve focus te behouden”. Ook bij reflecteren zijn we vaak geneigd alleen de
negatieve dingen onder de loep te willen nemen en te verbeteren. Appreciative Inquiry stelt voor om de wereld,
de ander en jezelf zo te zien dat een nieuw niveau van meesterschap kan worden bereikt. “Samen meer doen van
waar we goed in zijn” (Bouwmans, 2004, p. 20).
Verbiest (2012, p. 23) spreekt over een professionele leergemeenschap als de onderwijsprofessionals in een school
duurzaam individueel en samen leren om het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te
verbeteren. “Een professionele leergemeenschap biedt een ondersteunende en uitdagende structuur en cultuur
voor deze collectieve leerprocessen waarbij de leerkrachten hun handelen kritisch kunnen onderzoeken en
verbeteren”. Sleegers, Den Brok, Verbiest, Moolenaar en Daly (2013) onderscheiden drie kenmerken van een
professionele leergemeenschap: persoonlijke capaciteit, interpersoonlijke capaciteit en de organisatorische
capaciteit, daarbij gaan zij ervan uit dat deze kenmerken elkaar beïnvloeden. Verbiest (2012, p. 22) hanteert het
volgende figuur om op eenvoudige wijze aan te geven wat de samenhang is tussen deze drie capaciteiten.

Figuur 4: De samenhang tussen de drie capaciteiten van een professionele leergemeenschap (Verbiest, 2012, p.
22).

2.4. DE ROL VAN DE SCHOOLLEIDER BIJ HET LEREN VAN DOCENTEN
Het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap is nooit het werk van één persoon, ook al is het de
schoolleider. Samen verantwoording nemen en samen leren vraagt participatie van iedereen. “Toch blijkt uit
onderzoek over de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen dat de schoolleider een cruciale rol
speelt” (Verbiest, 2012). Uit onderzoek (Verbiest, 2012) blijkt dat het geven van vertrouwen, het delen van
leiderschap, het werken vanuit een gedeelde visie, het zorgen voor permanente professionalisering, het realiseren
van ondersteunende condities, het stimuleren van leerprocessen, het gebruiken van onderzoek en het werken
met gegevens om beslissingen te onderbouwen relevante interventies en strategieën van schoolleiders zijn voor
de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap. Verbiest beschrijft drie rollen van de schoolleider in een
professionele leergemeenschap: cultuurbouwer, educator en architect.
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Senge (1992) ziet leiders als ontwerpers, beheerders en leermeesters. De ontwerper ontwerpt het beleid, de
strategie en de systemen van de organisatie, maar zorgt er vooral voor dat het een werkzaam geheel wordt. De
beheerder houdt zicht op de visie, hij beseft dat zijn persoonlijke visie onderdeel uitmaakt van een groter geheel.
De leermeester laat de medewerkers vanuit een helikopterview naar de organisatie kijken en laat hen beseffen
wat het grotere geheel is waar zij onderdeel van uitmaken. De schoolleider is hier niet aan het onderwijzen, maar
moedigt iedereen aan zich te ontwikkelen.
Bij het idee van expliciet leren en reflecteren is begeleiding van belang. Ook moet er voldoende rust zijn om te
reflecteren (Ruijters, 2006). Ruijters schrijft dat professionaliseren en reflecteren een groter doel dient dan alleen
het individuele doel, namelijk gemeenschappelijke kennis in de organisatie ontwikkelen. Het formuleren van een
gemeenschappelijk doel komt meestal ten goede aan de groepsdynamica en motivatie en dit komt weer ten
goede aan de kwaliteit van reflecteren.
Continue verbetering is een van de taken van de schoolleider. Hij moet voortdurend tot verbetering in de
organisatie ‘uitnodigen’. Daarna moet hij niet vergeten dit levend te houden door de medewerkers steeds weer te
herinneren aan de doelstellingen (Marzano, 2010). Daarbij moet een schoolleider bereid zijn om de methoden die
jarenlang door school gebruikt zijn aan de kaak te stellen en uitdragen dat het zinvol is de grenzen van de eigen
competentie en die van anderen op te zoeken.

2.5. SAMENVATTING
Leren in een professionele leergemeenschap is een gemeenschappelijke activiteit. Reflecteren speelt hierbij een
belangrijke rol. Leren doen we altijd en overal. Het gebeurt formeel en informeel. Reflecteren is een manier om
informeel leren zichtbaar te maken.
Er zijn talloze manieren om te reflecteren. Het gaat erom dat leraren en schoolleiders samen, vol zin en plezier,
het best denkbare onderwijs maken. De schoolleider speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van een
professionele leergemeenschap. Hij moedigt aan, daagt uit, schept voorwaarden, werkt vanuit een gedeelde visie
en heeft een voorbeeld functie als het gaat om reflecteren en leren.
Om tot een verdieping in het leren te komen zal de lerende, als hij reflecteert, zich niet alleen moeten afvragen of
dat wat hij doet beter kan. Hij zal zich ook moeten afvragen of hij de goede dingen doet en waarom hij tot die
keuzes is gekomen. Om tot drieslagleren te komen en niet meteen weer te gaan ‘doen’, heeft de lerende wel hulp
nodig. De schoolleider kan hier voorwaarden voor scheppen, toe uitdagen of zelf interventies plegen om tot een
‘hoogwaardige’ vorm van leren te komen (figuur 5).
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3. CONCEPTUEEL MODEL EN ONDERZOEKSVRAGEN
In paragraaf 1.3 is het onderzoeksdoel geformuleerd. Na bestudering van de literatuur blijft dit doel ongewijzigd.
Voor de overzichtelijkheid wordt het hier nog een keer herhaald. Daarna wordt een conceptueel model
gepresenteerd en zijn de onderzoeksvragen geformuleerd.
Het doel van dit onderzoek is het inzicht te vergroten in de invloed van reflecteren op het leren van docenten door
te beschrijven hoe docenten omgaan met systematische reflectie op het eigen leren, hoe ze het reflecteren een
krachtige positie kunnen geven in het eigen leerproces en hoe de schoolleiding volgens docenten kan assisteren
bij het realiseren van deze ambitie. De informatie die in dit onderzoek verzameld wordt, kan voor de schoolleiders
van het Horizon College behulpzaam zijn bij de begeleiding van de professionele ontwikkeling van docenten.

3.1.

CONCEPTUEEL MODEL

In het conceptueel model dat in Figuur 5 is weergegeven vormt drieslagleren (zie figuur 2 in paragraaf 2.3) de
basis. In het conceptuele model in Figuur 5 is daar een visualisatie aan toegevoegd die betrekking heeft op de
functie van reflecteren bij het leren. De lerende kan vanaf de start van het leerproces kiezen voor enkelslagleren,
dubbelslagleren of drieslagleren en de leidinggevende heeft voortdurend de mogelijkheid om invloed uit te
oefenen op de ‘leerslag’ die de lerende gaat maken.

Figuur 5: Conceptueel model theoretisch kader.
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Lerenden (docenten) reflecteren op het handelen en maken een ‘keuze’.
1. Wat ik doe, kan dat beter?
2. Doe ik het goede en doe ik het goed?
3. Waarom kom ik tot deze keuzes?
De leidinggevende kan tijdens dit reflectieve proces invloed uitoefenen op de ‘leerslag’ die de lerende gaat
maken. Deze mogelijkheid van de leidinggevende is aangegeven met behulp van de samenhangpijl tussen
leidinggevende en de lerende. Is de lerende een doener, dan kan de leidinggevende het reflectieproces starten
door afhankelijke van de situatie gebruik te maken van de drie vragen die hiervoor genoemd zijn. Maar ook als de
lerende voor dubbelslag of drieslagleren kiest kan de leidinggevende er uiteraard op reflecteren. In alle gevallen
zou de opbrengst moeten zijn dat de lerende nadenkt over het eigen handelen en het resultaat dat dit handelen
oplevert.

3.2.

ONDERZOEKSVRAGEN

In dit onderzoek wordt gewerkt met twee hoofdvragen:
Hoofdvraag 1: Hoe geven docenten professionaliseren vorm?
Hoofdvraag 2: Hoe kunnen schoolleiders docenten beter ondersteunen bij leerprocessen waarin ook aandacht is
voor reflectie?
Om de twee vragen te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
Deelvragen bij hoofdvraag 1:
Hoe leren docenten momenteel?
Welke rol speelt reflecteren momenteel bij het eigen leren van docenten?
Deelvragen bij hoofdvraag 2:
Hoe ondersteunen schoolleiders docenten momenteel bij leren?
Hoe kunnen schoolleiders docenten ondersteunen bij het doorlopen van het proces van ‘enkelslagleren’ naar
‘drieslagleren’?
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4. METHODE
In dit hoofdstuk is de opzet van dit onderzoek uitgewerkt. Ook is toegelicht hoe de betrouwbaarheid en de
validiteit van de gemeten gegevens is gewaarborgd.

4.1.

ONDERZOEKSSTRATEGIE

De vraag die leidend is in een onderzoek, bepaalt de onderzoeksvorm (Van der Donk & Van Lanen, 2014). In dit
onderzoek is aandacht voor de invloed van reflecteren op de professionele ontwikkeling van docenten en de rol
van de schoolleider in dat verband. Er is gekozen voor een beschrijvend onderzoek dat kwalitatief van aard is.
Eerst hebben de docenten een appetizer (bijlage 1) ingevuld. Die bestond uit tien stellingen waarvan de docenten
konden aangeven of ze het sterk eens, eens, oneens of sterk oneens waren met de stelling. Alle stellingen hadden
min of meer betrekking op de wijze waarop docenten momenteel reflecties gebruiken bij het vormgeven van het
leren. De verwachting was dat de geïnterviewden door deze appetizer alvast gingen nadenken over leren en
reflecteren met gebruikmaking van de kennis en ervaring waarover ze uiteraard al beschikken. Er werd gebruik
gemaakt van vragen van Verbiest (2012, pp. 95, 96, 97) uit “Professionele leergemeenschappen”. Na de appetizer
is er met behulp van semi gestructureerde interviews (bijlage 2) een verdieping in het interview aangebracht door
diepgaand met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop reflectief gedrag van docenten zich manifesteert
en wat de rol van de schoolleider is in dat verband. Voor deze onderzoeksstrategie is gekozen omdat diepgaande
verkenning van de manier waarop docenten reflecteren noodzakelijk is om samen met de docenten zicht te
krijgen op de manier waarop zij leren en de rol van reflecteren in dat leerproces. Nijland en Amersfoort (2013)
geven aan dat waarde creatie van reflecteren uiterst belangrijk is en vorm kan krijgen door er in gesprek expliciet
aandacht voor te hebben met diegene die leren en zoals in dit onderzoek gevraagd worden de waarde van
reflecteren als onderdeel van het leerproces te beschrijven.

4.2. PROCEDURE
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek waarin gegevens verzameld werden met behulp van vier
semigestructureerde groep‐interviews.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.3.

Semi gestructureerde interviews voorbereiden (bijlage 2).
Docenten uitnodigen voor interviews (bijlage 3).
Interviews afnemen.
Gegevens interviews verwerken (bijlage 4).
Verificatie gegevens door geïnterviewden.
Conclusies en/of aanbevelingen formuleren.

INSTRUMENTATIE

De semigestructureerde interviews werden voorbereid met behulp van de vragenlijst uit de “Professionele
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leergemeenschappen” van Verbiest (2012). Reflecteren en de rol van de schoolleider zijn hierin twee belangrijke
dimensies.
De appetizer (bijlage 1) bestaat uit tien stellingen die gebaseerd zijn op tien van de elf vragen die hierna zijn
opgenomen. De stellingen hebben een gesloten karakter. Hierna is ter illustratie de eerste stelling opgenomen.
Bij ons op school...

Sterk
mee
oneens:
1 punt

Oneens: Eens: 3 Sterk
2
punten mee
punten
eens: 4
punten

Stelling zoeken de leerkrachten steeds naar betere aanpakken voor hun
1
werk

De interviews werden gevoerd aan de hand van de elf vragen. De bedoeling van de open vragen was dat
geïnterviewden met elkaar in gesprek konden gaan over dit thema en hierdoor de diepte in konden gaan.
De interviews (bijlage 2) werden in vier groepen van drie docenten afgenomen. De groepen zijn samengesteld per
team en uitgenodigd per email (bijlage 3).
De elf open vragen:
1. Hoe zoek jij naar betere aanpakken voor je werk?
2. Hoe ‘check’ jij je eigen opvattingen over goed onderwijs?
3. Hoe weet jij wat werkt en wat niet in jouw onderwijs?
4. Hoe weet jij hoe jouw aanpak de leerlingen beïnvloedt?
5. Hoe gebruik jij onderwijskundig onderzoek in je onderwijs?
6. Hoe blijf jij op de hoogte van andere goede praktijkvoorbeelden van collega’s uit andere scholen/teams?
7. Hoe blijf jij op de hoogte van andere goede praktijkvoorbeelden van collega’s uit je eigen team?
8. Hoe stimuleert de schoolleider jou om na te denken over wat je voor de leerlingen doet?
9. Hoe stimuleert de schoolleider jou om je handelen te evalueren, en indien nodig, bij te stellen?
10. Hoe moedigt de schoolleider je aan ideeën die jij belangrijk vindt uit te proberen?
11. Hoe zou je willen dat de schoolleider je stimuleert en/of aanmoedigt om een verdieping in het leren te
realiseren naar het dubbelslag‐ of zelfs drieslagleren?
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4.4. ONDERZOEKSGROEP
Het onderzoek vond plaats op het Horizon College in Purmerend binnen de teams Gezondheidszorg en Welzijn.
Deze teams bestaan in totaal uit vijftien docenten. Uit de teams Gezondheidszorg (zeven docenten) en Welzijn
(acht docenten) zijn in totaal twaalf docenten geïnterviewd, het betrof vijf docenten uit het team
Gezondheidszorg en zeven docenten uit het team Welzijn. Meedoen is gebeurd op vrijwillige basis. Er deden drie
mannen en negen vrouwen mee aan de interviews. Dat er meer vrouwen mee hebben gedaan ligt in lijn met een
oververtegenwoordiging van vrouwen in deze afdelingen. Twee respondenten waren tussen de twintig en dertig
jaar, negen docenten tussen de veertig en vijftig jaar en een docent was net over de zestig jaar. Alle geïnterviewde
hebben meerjarige ervaring in deze afdelingen. Er is, zoals al eerder opgemerkt in paragraaf 1.2 (Context) en 1.4
(Onderzoeksethiek), gekozen dit onderzoek uit te voeren in deze afdelingen omdat de onderzoeker
opleidingsmanager is van deze afdelingen.

4.5. ANALYSE, BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT
Omdat de onderzoeker ook de leidinggevende is van de geïnterviewden is er voor gekozen tijdens de interviews
een andere setting te kiezen dan de één op één setting waarin functioneringsgesprekken plaatsvinden.
In dit onderzoek werd aan het begin van de interviews een appetizer gebruikt om inzicht te krijgen in het
reflectieve gedrag van de docenten en de rol van de schoolleider. De docenten gaven aan in hoeverre zijn het eens
of juist oneens zijn met tien gepresenteerde stellingen (bijlage 1). Vervolgens is een kwalitatief onderzoek
uitgevoerd naar de invloed van reflecteren op de professionele ontwikkeling van docenten met behulp van semi
gestructureerde interviews. De semistructurering bestond eruit dat de onderzoeker werkte met een aantal open
vragen die door de geïnterviewde groepen werden besproken en beantwoord. De onderzoeker bewaakte in grote
lijnen dat alle vragen op een evenwichtige manier aandacht kregen en zorgde er met behulp van aanvullende
vragen voor dat de vraag die centraal stond niet uit het oog werd verloren. De interviews zijn opgenomen met een
voicerecorder en achteraf uitgewerkt op een verslagformulier. De verslagen van de interviews zijn geanalyseerd
aan de hand van de voorbeelden die werden genoemd bij de elf vragen.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
De voorbeelden die gegeven werden zijn gerangschikt per vraag, zoals in paragraaf 4.3 is beschreven. De gegeven
voorbeelden zijn in een overzicht verzameld en per voorbeeld is aangegeven hoe vaak en in welk interview dit is
genoemd (paragraaf 5) en er is aangegeven of reflecteren een rol speelt bij het gegeven voorbeeld. Bij het indelen
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van leervoorbeelden in de vijf leervoorkeuren van Ruijters is gebruik gemaakt van tabel 1. Voor de beoordelaars
was dit instrument behulpzaam.
Tabel 1: Hulpmiddel voor het indelen van unieke leervoorbeelden in de vijf leervoorkeuren
Kunst afkijken
Leren in de praktijk
Observatie
Horen wat werkt
Analyseren
Enquête
Activiteiten plan
Planning
Portfolio

Participeren
Samen leren
In gesprek
Sparren
Gevoed door
ideeën van anderen
Reflecteren
Meedoen

Kennis verwerven
Overdracht van
kennis
Lezen
Vakmensen
Scholing

Oefenen
Fouten maken
Reflecteren
Vereenvoudigen

Ontdekken
Niet leren bestaat
niet
Trial & Error
Creatief
Nieuwe dingen
proberen
Reflecteren

Bij het aangeven of reflecteren een rol speelt in een leervoorbeeld ontbrak zo’n ordening. Daarom was het extra
belangrijk dat de twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar bepaalden of reflecteren in de te beoordelen
voorbeelden een rol speelde. Het bleek dat de beoordelaars in grofweg vijftien procent van de te maken keuzes
met elkaar moesten overleggen. Het betrof dan meestal overleg over leervoorbeelden waarin docenten
individueel leren. Deze leervoorbeelden zijn vooral gecategoriseerd in de leervoorkeuren kunst afkijken en kennis
verwerven.
Voor een goed begrip van de ordening van de resultaten is het belangrijk niet uit het oog te verliezen dat in dit
onderzoek als volgt te werk is gegaan bij het ordenen van uitspraken die geïnterviewden gedaan hebben:
eenzelfde of vergelijkbare uitspraak kan in meerdere interviews zijn gedaan, bij de data analyse zijn deze
uitspraken geclusterd en als één uniek voorbeeld meegeteld in de analyse. Ieder uniek voorbeeld is vervolgens
ingedeeld in een van de vijf leervoorkeuren van Ruijters (2006). De indeling van unieke leervoorbeelden in de vijf
leervoorkeuren is door de onderzoeker en een onderwijskundig adviseur van het Horizon College apart van elkaar
gemaakt. Acht van de honderdtwee keer dat een uniek leervoorbeeld ingedeeld is in leervoorkeuren was overleg
nodig om tot overeenstemming over de indeling te komen. In alle gevallen leverde het overleg een uitkomst op
waar beide beoordeelaars mee konden instemmen.
De interviews zijn direct na het invullen van de appetizer afgenomen. De verwachting was dat door het invullen
van de appetizer de interviews meer voorbeelden zouden opleveren en meer diepgang zouden krijgen doordat de
docenten al een keer nagedacht hadden over de rol van reflecteren bij het leren en de rol van de schoolleider in
dat verband. Door de interviews in drietallen af te nemen konden docenten op elkaar reageren, elkaar aanvullen
en was er de mogelijkheid elkaars opmerkingen en leervoorbeelden te bespreken. De verslagen van de interviews
zijn geanalyseerd aan de hand van de elf vragen. De analyse van de interviews zijn geverifieerd door de
geïnterviewden. De data is door de geïnterviewden in het team besproken, voordat de aanbevelingen en
conclusies zijn geformuleerd.
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5. RESULTATEN

5.1

OPBOUW VAN DIT HOOFDSTUK

Bij het ontwerp van dit hoofdstuk is ervoor gekozen om resultaten te presenteren in figuren en tabellen en deze
toe te lichten. Het alternatief was om de analyses van de resultaten die zijn weergegeven in de tabellen en figuren
in bijlagen te plaatsen en op basis daarvan de resultaten te presenteren in het resultatenhoofdstuk. Voor de eerste
optie is gekozen omdat de presentatie van de resultaten duidelijker worden met de figuren en tabellen in het
resultatenhoofdstuk.
Eerst worden in de paragrafen 5.2.1 en 5.2.2 de gegevens geanalyseerd die gebruikt worden bij de beantwoording
van respectievelijk deelvragen een en twee. Dit zijn de deelvragen waarvan de geanalyseerde gegevens de input
vormen voor de beantwoording van de vraag hoe docenten professionaliseren beter vorm kunnen geven door
aandacht te hebben voor reflectie. In paragraaf 5.2.3 worden die gegevens samengevoegd, waarmee het
antwoord op hoofdvraag een gegeven kan worden. Daarna worden in de paragrafen 5.3.1 en 5.3.2 de gegevens
geanalyseerd die verzameld zijn ten behoeve van de beantwoording van deelvragen drie en vier. Deze gegevens
worden in paragraaf 5.3.3 samengevoegd om de tweede hoofdvraag te beantwoorden. In paragraaf 5.4 worden de
resultaten samengevat.
Hoofdvraag één: Hoe geven docenten professionaliseren vorm?
Hoofdvraag twee: Hoe kunnen schoolleiders docenten beter ondersteunen bij leerprocessen waarin ook aandacht
is voor reflectie?
Om de twee vragen te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
Deelvragen bij hoofdvraag één:
Hoe leren docenten momenteel?
Welke rol speelt reflecteren momenteel bij het eigen leren van docenten?
Deelvragen bij hoofdvraag twee:
Hoe ondersteunen schoolleiders docenten momenteel bij leren?
Hoe kunnen schoolleiders docenten ondersteunen bij het doorlopen van het proces van ‘enkelslagleren’ naar
‘drieslagleren’?

5.2.1

RESULTATEN DEELVRAAG ÉÉN

Deelvraag 1: Hoe leren docenten momenteel?
In totaal zijn in vier groepen twaalf docenten geïnterviewd. Aan ieder interview namen drie docenten deel. De
gegevens die dit opleverde zijn ondergebracht in de vijf leervoorkeuren van Ruijters (2006): kunst afkijken,
participeren, kennis verwerven, oefenen en ontdekken. Om inzicht te krijgen in hoe docenten momenteel leren is
in Figuur zes, naar indeling van de leervoorkeuren van Ruijters, alle data over hoe docenten van de teams
gezondheidszorg en welzijn nu leren weergegeven. In Figuur zes worden zeventig unieke voorbeelden
geanalyseerd, zoals in het methode hoofdstuk (hoofdstuk vier) aangegeven, zijn dit geclusterde voorbeelden. Dit
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houdt in dat een voorbeeld wat in vier verschillende interviews is genoemd niet vier keer meetelt in dit overzicht,
maar slechts eenmaal.

Leervoorkeuren
1; 1%

4; 6%

13; 19%

15; 21%
37;
53%

Leervoorkeur kunst afkijken
Leervoorkeur kennis verwerven
Leervoorkeur ontdekken

Leervoorkeur participeren
Leervoorkeur oefenen

Figuur 6: Leervoorkeuren; hoe docenten op dit moment leren.
In zevenendertig van de zeventig unieke voorbeelden, ofwel in drieënvijftig procent gebeurt het leren volgens de
leervoorkeur ‘participeren’. Onder participeren wordt verstaan: leren door meedoen. Deze manier van leren is te
beschouwen als een voorbeeld van sociaal constructivisme. Het kan toeval zijn, maar het Horizon College gebruikt
het sociaal constructivisme als leidraad voor de inrichting van onderwijsleerprocessen. In de strategienota 2011‐
2015 staat dat het Horizon College aansluit bij de bestaande kennis en inzichten van de deelnemer en bij het
ondersteunen van het leren in samenwerking met anderen het leren probeert mogelijk te maken en te stimuleren.
Hierna worden als vervolg op het overzicht van leervoorkeuren van docenten, zoals dat in Figuur zes is
gepresenteerd, in zeven overzichten (tabel twee tot en met acht) uitspraken in kaart gebracht die in meer dan
twee verschillende interviews zijn genoemd. Dat betekent dat uitspraken die een of twee keer genoemd zijn niet
verwerkt zijn in de resultatenoverzichten die hierna volgen. Hiervoor is gekozen omdat uitspraken die slechts een
of twee keer zijn gedaan minder zwaar wegen dan uitspraken die drie of vier keer zijn gedaan en als zodanig niet
representatief zijn voor de wijze waarop de docenten van de teams Gezondheidszorg en Welzijn momenteel het
leren ervaren. Overigens zijn in de figuren alle door docenten unieke leervoorbeelden genoemd. In de tweede
kolom van de tabellen zijn de uitspraken ingedeeld in de leervoorkeuren van Ruijters. In de derde kolom staat
vermeld in hoeveel interviews dit specifieke voorbeeld is genoemd. De leervoorkeur die het meest is genoemd
staat in iedere tabel bovenaan, de leervoorkeur die het minst is genoemd staat onderaan. De overzichten in deze
tabellen bevatten aanvullend op figuur zes informatie over de manier waarop docenten momenteel leren.
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Tabel 2: Hoe zoek jij naar betere aanpakken voor je werk?

Zoeken naar betere aanpakken in het werk

Aantal
interviews
Leervoorkeuren waarin dit
voorbeeld is
genoemd

In gesprek met andere collega's in docentenwerkruimte

Participeren

4

In de wandelgangen in gesprek met collega's

Participeren

4

Feedback vragen op je lessen aan deelnemers

Participeren

4

Abonnementen op nieuwsbrieven via verschillende internetsites

Kennis
verwerven

4

Filmpjes op internet bekijken over verschillende didactische aanpakken

Kennis
verwerven

4

Literatuur lezen

Kennis
verwerven

3

Goed kijken in de les wat werkt

Kunst afkijken

3

Door nieuwe aanpakken uit te proberen (trial en error)

Ontdekken

3

Tabel 3: Hoe ‘check’ jij je eigen opvattingen over goed onderwijs?
Aantal
interviews
waarin dit
voorbeeld is
genoemd

Je eigen opvattingen over goed onderwijs controleren

Leervoorkeur

Vragen stellen aan collega's

Participeren

4

Literatuur lezen

Kennis
verwerven

4

Nieuwsbrieven lezen

Kennis
verwerven

3
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Tabel 4: Hoe weet jij wat werkt en wat niet werkt in jouw onderwijs?
Aantal
interviews
waarin dit
voorbeeld is
genoemd

Wat werkt en wat werkt niet in jouw onderwijs?

Leervoorkeur

Behalen van lesdoelen checken aan het einde van de les, feedback vragen
aan deelnemers

Participeren

Analyseren van de resultaten om te achterhalen wat werkt en wat niet

Kunst afkijken

3

Trial en error

Ontdekken

4

4

Tabel 5: Hoe weet jij hoe jouw aanpak de leerlingen beïnvloedt?
Aantal
interviews
waarin dit
voorbeeld is
genoemd

Hoe zie jij jouw invloed op leerlingen terug?

Leervoorkeur

Het geobserveerde (goede) gedrag van de stage bespreken met de
deelnemers

Participeren

Het goede, mooie gedrag wat deelnemers laten zien op hun stage

Participeren

3

Door het gedrag wat ze laten zien op school

Participeren

3

Intervisie gesprekken met deelnemers

Participeren

3

4

Tabel 6: Hoe gebruik jij onderwijskundig onderzoek in je onderwijs?
Aantal
interviews
waarin dit
voorbeeld is
genoemd

Gebruik van onderwijskundig onderzoek

Leervoorkeur

Door het checken van de eigen aanpak aan de gelezen literatuur

Kennis
verwerven

4

Tijdens het uitvoeren van mijn les, doordacht lesgeven (Marzano)

Oefenen

3
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Tabel 7: Hoe blijf jij op de hoogte van andere goede praktijkvoorbeelden van
collega’s uit andere scholen/teams?
Aantal
interviews
waarin dit
voorbeeld is
genoemd

Op de hoogte blijven van goede praktijkvoorbeelden van collega’s van
andere scholen

Leervoorkeur

Direct contact met collega's van andere locatie

Participeren

4

Good Practice Day

Participeren

3

Telefonisch/email contact collega's andere locaties

Participeren

3

Contact met oud studiegenoten

Participeren

3

Vakwerkgroepen

Participeren

3

Tabel 8: Hoe blijf jij op de hoogte van andere goede praktijkvoorbeelden van
collega’s uit je eigen team?
Aantal
interviews
waarin dit
voorbeeld is
genoemd

Op de hoogte blijven van goede praktijkvoorbeelden van collega’s uit je
team

Leervoorkeur

In gesprek met collega's in docentenwerkruimte

Participeren

4

Lesbezoek bij collega

Kunst afkijken

4

Goede ideeën worden met elkaar gedeeld (gesprek en mail)

Kunst afkijken

3

De uitspraken zijn in zeven verschillende tabellen weergegeven, omdat de interviews ook op deze manier
gestructureerd zijn. De uitspraken in de tabellen zijn antwoorden op de vragen die geformuleerd zijn in de
tabeltitel.
Bij bestudering van de tabellen valt op dat het gesprek met collega’s, deelnemers en andere betrokkenen vaak
worden genoemd als concretisering van de leervoorkeur ‘participeren’. De leervoorkeuren ‘kennis verwerven’
wordt relatief vaak geconcretiseerd bij het zoeken naar betere aanpakken voor het werk, door literatuur te lezen
en filmpjes te kijken op internet.
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5.2.2

RESULTATEN DEELVRAAG TWEE

Deelvraag twee: Welke rol speelt reflecteren momenteel bij het eigen leren van docenten?
In de vier interviews zijn, zoals aan het begin van dit hoofdstuk in Figuur zes is aangegeven door de
geïnterviewden zeventig unieke leervoorbeelden genoemd. Bij ieder voorbeeld dat gegeven is door de
geïnterviewden, is steeds gekeken of bij die manier van leren reflecteren een rol speelt. In Figuur zeven is de
verhouding tussen het aantal unieke leervoorbeelden met en zonder reflectie weergegeven.

Verhouding voorbeelden met en zonder reflectie

27; 39%
43; 61%

Aantal voorbeelden met reflectie

Aantal voorbeelden zonder reflectie

Figuur 7: Verhouding leren met en zonder reflectie; hoe docenten op dit moment leren.
Van de zeventig genoemde unieke voorbeelden door de docenten uit de teams Gezondheidszorg en Welzijn over
hoe zij op dit moment leren, lijkt eenenzestig procent een verband te hebben met reflecteren. Hierna worden in
Tabel 9 leervoorbeelden in kaart gebracht die in meer dan twee verschillende interviews zijn genoemd en waarbij
reflecteren een rol speelt. Dat betekent dat uitspraken die een of twee keer genoemd zijn niet verwerkt zijn in de
resultaten overzichten die hierna volgen. In de tweede kolom van tabel negen zijn de uitspraken ingedeeld in de
leervoorkeuren van Ruijters. In de derde kolom is weer het aantal interviews waarin die voorbeeld is genoemd,
weergegeven. Ook hier is de meest genoemde leervoorkeur bovenaan in de tabel opgenomen.
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Tabel 9: Leervoorbeelden waarbij reflecteren een rol speelt
Aantal
interviews
waarin dit
voorbeeld is
genoemd

Leervoorbeelden waarbij reflecteren een rol speelt

Leervoorkeur

In gesprek met andere collega's in docentenwerkruimte

Participeren

4

In de wandelgangen in gesprek met collega's

Participeren

4

Feedback vragen op je lessen aan deelnemers

Participeren

4

Vragen stellen aan collega's

Participeren

4

Behalen van lesdoelen checken aan het einde van de les, feedback
vragen aan deelnemers

Participeren

Het geobserveerde (goede) gedrag van de stage bespreken met de
deelnemers

Participeren

Direct contact met collega's van andere locatie

Participeren

4

Intervisie gesprekken met deelnemers

Participeren

3

Contact met oud studiegenoten

Participeren

3

Vakwerkgroepen

Participeren

3

Door het checken van je eigen aanpak aan de gelezen literatuur

Kennis
verwerven

4

Filmpjes op internet bekijken over verschillende didactische aanpakken

Kennis
verwerven

4

Lesbezoek bij collega

Kunst afkijken

4

Goede ideeën worden met elkaar gedeeld (gesprek en mail)

Kunst afkijken

3

Trial en error

Ontdekken

4

Door nieuwe aanpakken uit te proberen (trial en error)

Ontdekken

3

Tijdens het uitvoeren van mijn les, doordacht lesgeven (Marzano)

Oefenen

3

4

4

Bij bestudering van de leervoorbeelden waarbij reflecteren een rol speelt is het opvallend dat de meeste van de
leervoorbeelden gaan over contact met een ander. Het gaat niet over ‘georganiseerd’ contact, maar over het
contact met collega’s en andere betrokkenen op eigen initiatief, vaak tussen de bedrijven door. Dit ‘leren’ is vaak
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niet zichtbaar en docenten beseffen soms niet eens dat dit ook leren is. Levert deze manier van leren ook
optimaal resultaat op? Of zou een structuur in dit reflecteren de leeropbrengst vergroten en zorgen voor een
diepgang in het leren? (van enkelslag naar drieslagleren).

5.2.3

SAMENVATTING DEELVRAGEN ÉÉN EN TWEE

Uit de analyse van de interviewgegevens die relevant zijn met het oog op de beantwoording van deelvraag 1 (hoe
leren docenten momenteel?) blijkt dat docenten vooral leren door in gesprek te zijn met elkaar en met deelnemers.
Uit de aanvullende analyse van de gegevens om te achterhalen hoe vaak reflecteren een rol speelt (welke rol
speelt reflecteren momenteel bij het eigen leren van docenten?) blijkt dat reflecteren een significante rol
(eenenzestig procent) speelt in de leervoorbeelden die docenten noemen.
Met de geanalyseerde gegevens die verzameld zijn door deelvraag een en twee te stellen zijn er nu geanalyseerde
gegevens beschikbaar die gebruikt kunnen worden om hoofdvraag een te beantwoorden.
Hoofdvraag één: Hoe geven docenten professionaliseren vorm?
In Tabel tien en elf zijn de uitspraken uit de vier interviews die betrekking hebben op de deelvragen een en twee
opgeteld. De leervoorbeelden die meer dan twee keer zijn genoemd zijn eerder al weergegeven in Tabel twee tot
en met acht. Na analyse van alle data en clustering van leervoorbeelden waar in essentie hetzelfde wordt gezegd
blijven er zeventig unieke leervoorbeelden over.
Tabel 10: Totaal aantal (geclusterde) unieke leervoorbeelden
Totaal aantal geclusterde voorbeelden

70

100%

Aantal voorbeelden met reflectie

43

61%

Aantal voorbeelden zonder reflectie

27

39%

Totaal aantal geclusterde voorbeelden

70

100%

Leervoorkeur participeren

37

53%

Leervoorkeur kennis verwerven

15

21%

Leervoorkeur kunst afkijken

13

19%

Leervoorkeur ontdekken

4

6%

Leervoorkeur oefenen

1

1%

Tabel 11: Leervoorkeuren
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Bij bestudering van tabel tien valt op dat drieënveertig van de zeventig clusters, ofwel in eenenzestig procent, er
invloed van reflecteren op het leren is. Anders gezegd, in ruim meer dan de helft van de situaties waarin docenten
aangeven dat ze leren, speelt reflecteren een rol.
De voorkeur voor de leervoorkeur ‘participeren’ wordt vaak door docenten genoemd, namelijk in zevenendertig
van de zeventig leervoorbeelden. Docenten lijken nauwelijks te oefenen en ontdekken bij het leren op dit
moment. De leervoorkeur ‘oefenen’ wordt slechts een keer genoemd en ‘ontdekken’ vier keer.

5.3.1

RESULTATEN DEELVRAAG DRIE

Deelvraag drie: Hoe ondersteunen schoolleiders docenten momenteel bij leren?
Drie van de elf vragen die gesteld zijn in de vier interviews hebben betrekking op de rol van de schoolleider bij het
leren van docenten. Om hier zicht op te krijgen is aan docenten gevraagd hoe schoolleiders docenten
ondersteunen bij het leren.
Bij de analyse van de uitspraken van de docenten zijn de leervoorbeelden die in essentie hetzelfde zijn wederom
geclusterd tot één unieke leervoorbeeld en vervolgens ingedeeld in de leervoorkeuren van Ruijters. Na analyse
zijn tweeëndertig unieke leervoorbeelden weergegeven in Figuur acht.

Leervoorkeuren

7; 22%

5; 16%

3; 9%
15; 47%
2; 6%

Leervoorkeur kunst afkijken

Leervoorkeur participeren

Leervoorkeur kennis verwerven

Leervoorkeur oefenen

Leervoorkeur ontdekken

Figuur 8: Uitspraken ingedeeld in de leervoorkeuren over de rol van de schoolleider bij het leren van docenten.
Indien de schoolleider invloed uitoefent op het leren van docenten dan gebeurt dit in bijna de helft van alle
gevallen door middel van participeren. Ook stimuleert de schoolleider van de teams Gezondheidszorg en Welzijn
zijn docenten om te leren door te ‘ontdekken’.
In Tabel twaalf zijn de uitspraken die meer dan twee keer zijn genoemd, met betrekking tot de rol van de
schoolleider bij het leren van docenten, verzameld. Dat betekent dat uitspraken die een of twee keer genoemd
zijn niet verwerkt zijn in de resultaten overzichten die hierna volgen. In de tweede kolom zijn deze uitspraken
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ingedeeld in de leervoorkeuren van Ruijters, waarbij de meest genoemde leervoorkeur bovenaan staat. In de
derde kolom is aangegeven in hoeveel interviews de uitspraak is gedaan.
Tabel 12: De uitspraken die meer dan twee keer genoemd zijn over de rol van de schoolleider bij het leren van
docenten
Aantal
interviews
waarin dit
voorbeeld
is
genoemd

De rol van de schoolleider bij het leren van docenten

Leervoorkeur

Door in gesprek te gaan met de docenten en vragen te stellen

Participeren

4

Door mee te denken indien nodig

Participeren

4

Door een veilig klimaat te creëren om het ook over je eigen handelen te
hebben

Participeren

Door ruimte te maken om tijd te nemen voor het gesprek met de collega's
(o.a. inplannen studiedagen)

Participeren

Er wordt gestimuleerd om andere, nieuwe dingen te doen

Ontdekken

3

The sky is the limit, gevoel van vrijheid

Ontdekken

3

Door het aanreiken van een portfolio voor docenten

Kunst afkijken

3

Vertrouwen in elkaar

Oefenen

3

Fouten maken mag

Oefenen

3

Door literatuur beschikbaar te stellen

Kennis verwerven

3

3

3

Bij het analyseren van de uitspraken die tijdens de interviews gemaakt zijn, lijken de docenten aan te geven
ruimte, vrijheid en vertrouwen te ervaren en speelt dit een centrale rol bij de wijze waarop zij de ondersteuning
van de schoolleider ervaren. De rol van de schoolleider blijft in de ogen van de docenten niet beperkt tot de
leervoorkeur participeren. In de meest genoemde uitspraken over de rol van de schoolleider bij het leren van
docenten zijn alle leervoorkeuren aanwezig.
In Figuur negen zijn de uitspraken geordend in unieke uitspraken waarin reflecteren wel of juist niet een rol speelt
bij de invloed van de schoolleider op het leren van docenten. De unieke uitspraken zijn door de onderzoeker en
een onderwijskundig adviseur van het Horizon College onafhankelijke van elkaar ‘beoordeeld’ of reflecteren een
rol speelt bij die unieke uitspraak. Daar waar er verschillen in indeling was, zijn de onderzoeker en de
onderwijskundig adviseur in overleg gegaan om tot een unanieme indeling te komen.
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Verhouding voorbeelden met en zonder reflectie

14; 44%
18; 56%

Aantal voorbeelden met reflectie

Aantal voorbeelden zonder reflectie

Figuur 9: de rol van reflecteren bij de inbreng van de schoolleider op het leren van docenten.
In zesenvijftig procent van de uitspraken met betrekking tot de rol van de schoolleider bij het leren van docenten
geven docenten aan dat de schoolleider ook aandacht heeft voor reflectie. Deze unieke voorbeelden waarbij
reflecteren een rol speelt zijn vooral ingedeeld in de leervoorkeur participeren en betreffen meestal een interactie
tussen schoolleider en docenten.

5.3.2

RESULTATEN DEELVRAAG VIER

Deelvraag vier: Hoe kunnen schoolleiders docenten ondersteunen bij het doorlopen van het proces van
‘enkelslagleren’ naar ‘drieslagleren’?
De slotvraag in de interviews heeft betrekking op de toekomst, de eerste tien vragen hadden betrekking op het
heden en het verleden. In Figuur tien zijn de uitspraken met betrekking tot hoe schoolleiders docenten kunnen
ondersteunen bij het doorlopen van het proces van ‘enkelslagleren’ naar ‘drieslagleren’ weergegeven en geordend
volgens de leervoorkeuren van Ruiters. In Figuur tien zijn alleen de unieke voorbeelden opgenomen, dit houdt in
dat een voorbeeld wat vier keer is genoemd in vier verschillende interviews slecht één keer meetelt als uniek
voorbeeld in dit figuur. Bij enkelslagleren is er slechts aandacht voor het wat, bij tweeslagleren is er ook aandacht
voor het hoe en bij het drieslagleren is er ook aandacht voor het waarom.
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Leervoorkeuren
0; 0% 0; 0%
2; 18%
4; 36%

5; 46%

Leervoorkeur kunst afkijken

Leervoorkeur participeren

Leervoorkeur kennis verwerven

Leervoorkeur oefenen

Leervoorkeur ontdekken

Figuur 10: De unieke uitspraken ingedeeld naar de leervoorkeuren. (Hoe kunnen schoolleiders docenten
ondersteunen bij het doorlopen van het proces van ‘enkelslagleren’ naar ‘drieslagleren’?)
De docenten uit de teams Gezondheidszorg en Welzijn willen graag in de toekomst door middel van de
leervoorkeuren ‘participeren’ en ‘kennis verwerven’ ondersteund worden in het leren.
In Tabel dertien zijn de uitspraken die meer dan twee keer genoemd zijn over hoe de docenten zouden willen dat
ze ondersteund worden bij het leren verzameld.
Tabel 13: Uitspraken die meer dan twee keer genoemd zijn over hoe de docenten zouden willen dat ze
ondersteund worden door de schoolleider bij doorlopen van het proces van ‘enkelslagleren ’naar drieslagleren’

Hoe willen docenten door de schoolleider ondersteund worden bij
het leren?

Leervoorkeur

Aantal interviews
waarin dit
voorbeeld is
genoemd

Intervisie momenten inplannen met groepjes docenten (onder leiding
van de leidinggevende)

Participeren

De ruimte blijven krijgen om scholing zelf te organiseren

Kennis verwerven 3

Faciliteren in kosten, tijd en ruimte

Kunst afkijken

3

4

Bij bestudering van de data over hoe docenten zouden willen dat ze ondersteund worden bij het leren door de
schoolleider lijkt het organiseren van intervisiemomenten, scholing en het krijgen van tijd en ruimte een cruciale
rol te spelen.
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5.3.3

SAMENVATTING DEELVRAGEN DRIE EN VIER

Hoofdvraag twee: Hoe kunnen schoolleiders docenten beter ondersteunen bij leerprocessen waarin ook aandacht is
voor reflectie?
In Tabel veertien en vijftien zijn de unieke uitspraken uit de vier interviews die betrekking hebben op de deelvraag
vier opgeteld. Dit heeft in totaal elf unieke leervoorbeelden opgeleverd. De unieke leervoorbeelden die meer dan
twee keer zijn genoemd zijn eerder al weergegeven in Tabel dertien.
In totaal zijn elf verschillende clusters gevormd over hoe zij ondersteund zouden willen worden door de
schoolleider om het proces van ‘enkelslagleren’ naar ‘drieslagleren’ te doorlopen. Uit de interviews zijn
drieëntwintig uitspraken genoteerd die betrekking hebben op hoe docenten ondersteund zouden willen worden.
Veel van deze drieëntwintig uitspraken zijn in essentie hetzelfde en zijn derhalve geclusterd tot één uniek
voorbeeld, wat resulteert in elf unieke voorbeelden. Ook deze clustering is weer tot stand gekomen doordat de
onderzoeker en een onderwijskundig adviseur van het Horizon College onafhankelijk van elkaar tot een indeling
zijn gekomen en daar waar er verschillen waren zijn de onderzoeker en de onderwijskundig adviseur in overleg
gegaan om tot een unanieme indeling te komen.
Tabel 14: Totaal aantal unieke voorbeelden
Totaal aantal unieke voorbeelden genoemd

11

100%

Aantal voorbeelden met reflectie

6

55%

Aantal voorbeelden zonder reflectie

5

45%

Als het aan de docenten uit de teams Gezondheidszorg en Welzijn ligt speelt reflecteren in vijfenvijftig procent
van alle gevallen een rol bij het ondersteunen van het leren van docenten door de schoolleider.
Ook deze gevormde clusters (unieke voorbeelden) zijn ingedeeld naar de leervoorkeuren van Ruijters. Dit is
weergegeven in Tabel vijftien.
Tabel 15: Leervoorkeuren
Totaal aantal voorbeelden genoemd

11

100%

Leervoorkeur participeren

5

46%

Leervoorkeur kennis verwerven

4

36%

Leervoorkeur kunst afkijken

2

18%

Leervoorkeur oefenen

0

0%

Leervoorkeur ontdekken

0

0%

De docenten uit de teams Gezondheidszorg en Welzijn willen graag in de toekomst door middel van de
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leervoorkeuren ‘participeren’ en ‘kennis verwerven’ ondersteund worden in het leren. Dat reflecteren daar een
dominante rol in speelt is weergegeven in tabel zestien. Hier zijn de leervoorbeelden waar reflectie een rol speelt
verzameld in kolom een, in kolom twee zijn deze leervoorbeelden ingedeeld naar leervoorkeur en in kolom drie is
te zien in hoeveel interviews dit leervoorbeeld is genoemd.
Tabel 16: De voorbeelden waarbij reflecteren een rol speelt

Voorbeelden waarbij reflecteren een rol speelt

Aantal
interviews
waarin dit
voorbeeld is
Leervoorkeur genoemd

Intervisie momenten in plannen met groepjes docenten (onder leiding van de
leidinggevende)
Participeren

3

Voldoende sturing geven

Participeren

2

Door kritische vragen te stellen

Participeren

2

Door ontwikkeling en scholing met de docent te evalueren

Participeren

1

Organiseren van een eigen Horizon College onderwijsconferentie, met
inbreng van eigen docenten

Participeren

Het goede voorbeeld geven

Kunst
afkijken

1

2

Bijna alle voorbeelden waarbij reflecteren een rol speelt bevinden zich in de leervoorkeur ‘participeren’.
Schoolleiders doen er volgens de docenten van de teams Gezondheidszorg en Welzijn goed aan vooral ‘mee te
doen’, in gesprek te gaan met docenten en tijd en ruimte te faciliteren voor docenten om met elkaar in gesprek te
gaan.

5.4

SAMENVATTING DEELVRAGEN ÉÉN TOT EN MET VIER

‘Ik zoek graag naar betere aanpakken voor mijn werk door in gesprek te gaan met mijn collega’s in de
docentenwerkruimte’.
Docenten van de teams Gezondheidszorg en Welzijn leren het vaakst via de leervoorkeur ‘participeren’ van
Ruijters (2006). In drieënvijftig procent van de unieke leervoorbeelden was deze uitspraak in te delen in de
leervoorkeur ‘participeren’. Onder participeren verstaan we ook wel ‘mee doen’ of ‘mee praten’, dat blijkt ook wel
uit de uitspraken van de docenten. Deze gaan vaak over het gesprek met collega’s, deelnemers, ouders en de
schoolleiding. Opvallend is dat veel van dit soort gesprekken ‘niet georganiseerde’ gesprekken zijn, gesprekken
die plaatsvinden in de docentenruimte en in de wandelgangen.
‘De schoolleider gaat met mij in gesprek over mijn leren’.
34

De invloed van reflecteren op het leren van docenten, NSO, MEM 14‐16, Pascal Milhous

Leren door het ‘in gesprek zijn met elkaar’ blijken docenten ook fijn te vinden, op de vraag hoe schoolleiders
docenten in de toekomst kunnen ondersteunen bij het doorlopen van het proces van ‘enkelslagleren’ naar
‘drieslagleren’ geven zij veel overeenkomstige antwoorden op hoe zij nu leren. Ook hier is de leervoorkeur
‘participeren’ erg dominant aanwezig met zesenveertig procent. Toch zouden veel docenten ook door ‘kennis te
verwerven’ meer willen leren.
‘Ik zou graag zien dat de schoolleider meer georganiseerde intervisiemomenten organiseert voor het team, om het
over onderwijs te hebben’.
Reflecteren blijkt in zowel het leren van docenten als de ondersteuning door de schoolleider bij het leren een
centrale rol te spelen. In eenenzestig procent van alle unieke uitspraken blijkt reflecteren een rol te spelen bij het
leren door docenten. Daarmee is de invloed van reflecteren op het leren van docenten erg groot. Docenten
wensen in de toekomst meer tijd en ruimte te krijgen voor dergelijke leermomenten, zij geven aan dat zij deze tijd
en ruimte graag gefaciliteerd zien worden door de schoolleider.

35

De invloed van reflecteren op het leren van docenten, NSO, MEM 14‐16, Pascal Milhous

6. CONCLUSIES EN DISCUSSIE
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen op de invloed van reflecteren bij het leren van docenten en de
rol van de schoolleider in dat verband. De informatie die in dit onderzoek verzameld is, kunnen docenten
ondersteunen bij de professionele ontwikkeling en schoolleiders kunnen meer inzichten krijgen in de begeleiding
van dat proces. Het is belangrijk hier te benadrukken dat het in dit onderzoek gaat om de invloed van reflecteren
op het leren van docenten te verkennen en inzichtelijk maken en niet om het bereiken van een hoge mate van
exactheid. De interviewmethode die is gebruikt en het aantal respondenten rechtvaardigt geenszins harde
kwantitatieve conclusies. De data in de figuren en tabellen kunnen dan ook niet los gezien worden van de
meningen van de geïnterviewden.
In paragraaf 6.1 zal naar aanleiding van de analyse in het resultatenhoofdstuk een antwoord worden gegeven op
de hoofd –en deelvragen. Na beantwoording van de hoofd – en deelvragen zal in paragraaf 7.1 aanbevelingen
worden gedaan voor de praktijk en in 7.2 voor vervolgonderzoek.

6.1

BEANTWOORDING VAN ONDERZOEKSVRAGEN EN DISCUSSIE

DEELVRAAG ÉÉN: HOE LEREN DOCENTEN MOMENTEEL?
Docenten uit de teams Gezondheidszorg en Welzijn leren vooral met behulp van de leervoorkeur ‘participeren’
(Ruijters, 2006). In drieënvijftig procent van de unieke manieren waarop docenten momenteel leren gebeurt dit
volgens de leervoorkeur ‘participeren’. Voorbeelden hiervan zijn in gesprek gaan met elkaar, met deelnemers en
opleidingsmanager. Ook door het lezen van literatuur wordt kennis verworven door docenten (eenentwintig
procent). Nieuwsbrieven via het internet is hierin onder andere een bron van informatie.

DEELVRAAG TWEE: WELKE ROL SPEELT REFLECTEREN MOMENTEEL BIJ HET EIGEN LEREN VAN
DOCENTEN?
Reflecteren blijkt bij het leren van docenten uit de teams Gezondheidszorg en Welzijn een centrale rol te spelen.
In eenenzestig procent van de genoemde manieren waarop docenten leren, speelt reflecteren een rol. Doordat
docenten vaak met elkaar in gesprek zijn over onderwijs is het bijna onmogelijk niet te reflecteren. De manier
waarop wordt gereflecteerd is echter niet gedefinieerd en vaak onzichtbaar voor anderen.

HOOFDVRAAG ÉÉN: HOE GEVEN DOCENTEN PROFESSIONALISEREN VORM?
Reflecteren speelt een belangrijke rol in de manier waarop docenten uit de teams Gezondheidszorg en Welzijn
momenteel leren. Het leren gebeurt wel vaak ‘informeel’ en tussen de bedrijven door. Reflectie speelt hier wel een
rol, maar echte aandacht voor het reflectieve proces is minder aanwezig. De docenten zouden vaker aandacht
kunnen hebben voor de ‘hoe’‐vraag (dubbelslagleren) en de ‘waarom’‐vraag (drieslagleren). De tijd en ruimte
organiseren om een verdieping in het leren aan te brengen is iets waar docenten zelf veel invloed op hebben. Het
36

De invloed van reflecteren op het leren van docenten, NSO, MEM 14‐16, Pascal Milhous

vinden van tijd, ruimte en een structuur om kwalitatief goed te kunnen reflecteren is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

DISCUSSIE BIJ HOOFDVRAAG ÉÉN: HOE GEVEN DOCENTEN PROFESSIONALISEREN VORM?
Docenten uit de teams Gezondheidszorg en Welzijn zijn veel in gesprek met elkaar over onderwijs. Het is
opvallend dat docenten aangeven hier weinig tijd en ruimte voor te ervaren, terwijl het continu gebeurt. Docenten
praten over onderwijs en geven aan hierbij ook te reflecteren op het eigen handelen. In ‘Docenten leren
reflecteren’ (Korthagen, Koster, Melief, & Tigchelaar, 2009) geven de auteurs aan dat de theorie niet meer het
uitgangspunt is in het onderwijs. Het uitgangspunt zijn eerder opgedane ervaringen, die de lerende aanleiding
geven zich vragen te stellen. Maar hoe ziet dat reflecteren er dan uit?
Op het moment zelf denkt men na over zijn of haar eigen rol, maar wat gebeurt hier vervolgens mee? De
volgende klas staat al te wachten en er moet weer worden lesgegeven. Hoe slaat een docent dit waardevolle
moment op, hoe verwerkt een docent de waardevolle feedback van zijn collega en hoe ordent de docent deze
informatie om hier later nog eens rustig over na te denken? Docenten geven zelf aan dat het inplannen van
intervisiemomenten hierbij zou kunnen helpen. Ervaren docenten geplande intervisiemomenten door de
opleidingsmanager niet als een last en werkdruk verhogend? De kracht van de ontmoeting tussen docenten in de
docentenruimte is juist dat het uit henzelf ontstaat en er is op dat moment behoefte aan een gesprek.
Simons (2016) merkt op dat er vier typen processen belangrijk zijn bij het lerend werken: 1) Feedback krijgen en
daarvoor open staan, 2) reflecteren, 3) visie en theorie ontwikkelen en innoveren, 4) fouten mogen maken en
experimenteren. Docenten geven inderdaad aan dat zij experimenteren (ervaringen op doen), hier feedback op
vragen en/of krijgen, hier op reflecteren en dat helpt weer om visie en theorie te ontwikkelen en te innoveren.
Reflecteren speelt in eenenzestig procent van de manieren waarop zij leren een rol. De kwaliteit van de reflectie
wordt dan wel belangrijk. Hoe kunnen docenten de kwaliteit van de reflectie verbeteren? Nijland en van
Amersfoort (2013) geven aan dat bij netwerkleren het niet altijd meevalt om de opbrengsten van informeel leren
zichtbaar te maken. Deelnemers vinden bijeenkomsten interessant maar komen er op eigen kracht niet toe om de
waarde ervan concreet te duiden. De gedachte dringt zich op dat niet alleen bij netwerkleren (ofwel bij
participerend leren) reflecteren niet vanzelf gebeurt, maar dit ook het geval is bij de andere leervoorkeuren van
Ruijters. Nijland en van Amersfoort stellen zelfs voor om methodes te ontwerpen die behulpzaam kunnen zijn bij
de vormgeving van het reflecteren, zodat de opbrengsten van het leren concreter verwoord kunnen worden door
de lerenden. De Laat en De Kruif (2013) hebben er ook aandacht voor dat het voor lerenden moeilijk is de waarde
van de leeropbrengst te benoemen. Volgens deze auteurs komt dit doordat leeropbrengsten weinig tot niet
gedeeld worden en leren vaak op toeval berust. Anders gezegd, leren heeft vaak een informeel karakter. Ze
noemen dat een kracht maar tegelijkertijd een zwakte.
In dit onderzoek is zich gaandeweg het beeld gaan opdringen dat leren informeel gebeurt bij alle leervoorkeuren
behalve bij de leervoorkeur ‘kennis verwerven’. Daarnaast komt expliciet reflecteren minder vaak voor bij leren
dat een hoog praktijkgehalte heeft, dat wil overigens niet zeggen dat er in deze situaties niet gereflecteerd wordt.
Leeropbrengsten zouden waarschijnlijk vergroot kunnen worden door systematisch aandacht te vragen voor
reflecties en in dat verband te werken aan het ontwikkelen van een methode die behulpzaam kan zijn bij de
vormgeving hiervan. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat aandacht voor reflecteren het authentieke
informele leren niet ‘doodslaat’.
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Op de vraag hoe schoolleiders docenten kunnen ondersteunen wordt vooral gedacht aan organisatorische
oplossingen (bijvoorbeeld: plan intervisiemomenten), maar minder aan kwalitatieve verbeteringen in de kunst van
het reflecteren. Wat kan een schoolleider doen om de kwaliteit van reflecties, die al plaats vinden en als zeer
waardevol worden getypeerd, te verbeteren?
Korthagen en Vasalos beschrijven in ‘niveaus in reflectie’ (2002, p. 29) de definitie van reflecteren ‘als het
vermogen gestructureerd terug te blikken op een ervaring teneinde daar conclusies uit te trekken voor
toekomstig handelen’. In de manier waarop docenten nu veel leren lijkt het te ontbreken aan die structuur. Leidt
een gedragen en gestructureerde manier van reflecteren tot een ‘diepere’ manier van leren en helpt dat de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Een mooie vraag voor een vervolgonderzoek.

DEELVRAAG DRIE: HOE ONDERSTEUNEN SCHOOLLEIDERS DOCENTEN MOMENTEEL BIJ LEREN?
De schoolleider ondersteunt docenten bij het leren in bijna de helft (zevenenveertig procent) van alle gevallen
door middel van de leervoorkeur ‘participeren’. In tweeëntwintig procent van de leervoorbeelden stimuleert de
schoolleider van de teams Gezondheidszorg en Welzijn zijn docenten om te leren door te ‘ontdekken’. De
docenten geven aan dat de schoolleider met hen in gesprek gaat over onderwijs en hen hier vragen over stelt
waardoor zij gaan nadenken over het eigen handelen, hij meedenkt indien nodig en een veilig klimaat creëert om
te kunnen reflecteren.

DEELVRAAG VIER: HOE KUNNEN SCHOOLLEIDERS DOCENTEN ONDERSTEUNEN BIJ HET
DOORLOPEN VAN HET PROCES VAN ‘ENKELSLAGLEREN’ NAAR ‘DRIESLAGLEREN’?
Docenten uit de teams Gezondheidszorg en Welzijn geven aan dat het zou helpen om periodiek
intervisiemomenten te organiseren waardoor er meer tijd en ruimte ontstaat om echt aandacht te hebben voor
het reflectieve proces. Met andere woorden: organiseer momenten voor docenten waar zij het met elkaar kunnen
hebben over onderwijs, zodat er tijd en ruimte is om een verdieping in het leren aan te brengen. Ook de
mogelijkheid om via (externe) scholing te leren is een manier om de stap naar het drieslagleren te maken.

HOOFDVRAAG TWEE: HOE KUNNEN SCHOOLLEIDERS DOCENTEN BETER ONDERSTEUNEN BIJ
LEERPROCESSEN WAARIN OOK AANDACHT IS VOOR REFLECTIE?
Een concreet antwoord dat door schoolleiders als een ‘recept’ gebruikt kan worden bij het ondersteunen van
docenten in leerprocessen waarin ook aandacht is voor reflectie, kan naar aanleiding van dit onderzoek niet
worden gegeven. Praten met elkaar over onderwijs gebeurt momenteel ook al continu, maar daarin bewust
aandacht hebben voor reflectie en afvragen wat de eigen rol in dat proces is, is niet makkelijk. Hier is toch een
zekere mate van structuur, tijd, ruimte en dezelfde ‘taal’ gebruiken voor nodig. Docenten geven aan dat het
faciliteren van die tijd en ruimte een basis is om tot een verdieping in het leren te kunnen komen.

DISCUSSIE BIJ HOOFDVRAAG TWEE: HOE KUNNEN SCHOOLLEIDERS DOCENTEN BETER
ONDERSTEUNEN BIJ LEERPROCESSEN WAARIN OOK AANDACHT IS VOOR REFLECTIE?
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Er lijkt een kwalitatieve winst te halen in de reflectiemomenten door hier meer gestructureerd mee om te gaan.
Dit is wel enigszins een paradoxaal advies omdat daarmee lijkt dat de kracht van het spontane gesprek deels
vervangen zou moeten worden door een gestructureerd moment. Misschien moet de oplossing er wel in gezocht
worden dat het gestructureerde overleg met aandacht voor reflectie, een aanvulling is op het spontane overleg.
De vraag is natuurlijk: hoe wordt er gestructureerd en wie is er verantwoordelijk voor het structureren, zodat de
reflectie waardevol is voor ons toekomstige handelen. Verbiest (2012) merkt op dat samen verantwoording
nemen en samen leren participatie vraagt van iedereen. Leren in een professionele leergemeenschap is een
gemeenschappelijke activiteit. Hoe kunnen de inzichten die worden opgedaan door de individuele docenten het
team helpen beter onderwijs te verzorgen?
Om de verdieping naar drieslagleren te kunnen maken is het belangrijk te weten waar jij als docent voor staat,
waarom jij in het onderwijs werkt. In het conceptuele model (figuur 5) staan de ‘wat’‐, de ‘hoe’‐ en de ‘waarom’‐
vraag beschreven. Als de lerende in staat is regelmatig de leerslag naar het ‘waarom’ te maken, zal de
onderwijsvisie waar hij of zij voor staat ook continu worden aangescherpt en aangepast; een cyclus die tot een
continue kwaliteitsverbetering leidt. Dat wetende lijkt er een taak weggelegd voor de schoolleider om met
docenten in gesprek te gaan en hen na te laten denken over de ‘waarom’‐vraag, door de juiste vragen te stellen.
De schoolleider kan er ook voor zorgen dat docenten op zo’n manier met elkaar in gesprek gaan, dat er voldoende
aandacht is voor de ‘waarom’‐vraag.
Maar ook is het belangrijk te weten waar het team waarin deze docent werkt voor staat, waarom zij de keuzes
maken die ze maken, als team kunnen beargumenteren waarom je de dingen doet die je doet. Bolhuis (2004)
vraagt zich af hoe leerlingen een vak als relevant en interessant kunnen ervaren als een leraar zelf niet eens kan
uitleggen waarom het vak belangrijk is. Het hebben van een gemeenschappelijk visie op onderwijs lijkt wel een
voorwaarde om de kwaliteit van reflecteren te verbeteren. Door dat te doen neemt de kans toe dat een team
dezelfde taal spreekt en weet waar het voor staat en waar het naar toe wil. Bij het werken aan een
gemeenschappelijke visie en het komen tot kwaliteitsvollere reflectie is een belangrijke rol voor de schoolleider
weggelegd.
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7. AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de conclusies van dit onderzoek worden in dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen
uitgebracht voor de praktijk en vervolgonderzoek.

7.1

AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK

Schoolleiders doen er goed aan samen met het team een onderwijsvisie te formuleren die van het team zelf is.
Het is wenselijk dat deze visie herkenbaar is in de lessen en in gedrag van docenten. De visie is richtinggevend
voor de inrichting van het onderwijs en biedt mogelijkheden om gemeenschappelijk taal te ontwikkelen over
leren en onderwijzen. De onderwijsvisie kan helpen de gesprekken over onderwijs van meer diepgang te voorzien,
het team heeft immers glashelder geformuleerd waarom (drieslagleren) zij lesgeven zoals zij dat doen, hoe een
docent zich ‘gedraagt’ en hoe hij communiceert met de deelnemers.
Een onderwijsteam doet er goed aan gezamenlijk te verkennen hoe waardevolle reflectiemoment geborgd
kunnen worden en hier vervolgens een ‘systeem’ voor te creëren. Uitgangspunt hierbij is dat dit snel en efficiënt
moet kunnen plaats vinden, omdat er op dit spontane reflectiemoment maar beperkt tijd is, de volgende klas
staat immers vaak alweer te wachten. Wanneer er door het team een manier gevonden is om deze
reflectiemomenten structureel op te slaan is het tijd om samen te bepalen hoe hier op terug te komen om
zodoende een verdieping in het leren aan te kunnen brengen.
Deze reflectiemomenten kunnen gesprekonderwerp zijn tijdens intervisiebijeenkomsten waar wel tijd en ruimte is
om het onderwerp goed te verkennen, te verdiepen en vanuit verschillende perspectieven te benaderen om
zodoende te leren van de situatie die zich op de werkvloer heeft voorgedaan. De opgedane ervaring van één
docent wordt op deze manier met meerdere collega’s gedeeld en er wordt door meerdere collega’s van geleerd.
De inzichten die men hier leert kan, indien het een waardevolle leermoment voor de betreffende docent is,
worden opgenomen in een docentenportfolio waarin iedere individuele docenten zijn/haar ontwikkeling in vorm
geeft en hier weer op reflecteert. Het is hierbij wel noodzakelijk dat de schoolleiding meer gestructureerd ruimte
geeft voor deze reflectie.
Als laatste stap is het zaak dit ‘leersysteem’ op te nemen in het kwaliteitsborgingssysteem (PDCA) van de school.
Daar kan het docentenportfolio een centrale rol in spelen. Dit kan worden gebruikt als input voor studiedagen of
voor een functioneringsgesprek. Het implementeren van een docentenportfolio door het management is
overigens niet aan te raden, docenten moeten voldoende worden uitgedaagd om de eigen ontwikkeling zichtbaar
te maken en van voldoende diepgang te voorzien. Dit zou moeten resulteren in docenten die weten waarom het
belangrijk is systematisch te reflecteren op het eigen handelen.
Tenslotte is het belangrijk dat de schoolleiders onderkennen dat er veel geleerd wordt tussen de lessen door en
dit ‘leersysteem’ ook dusdanig faciliteren. Tien procent van de aanstellingsomvang is in principe gereserveerd
voor professionalisering in de cao, dit hoeft dus niet altijd te worden omgezet in concrete scholing.
Docenten doen er goed aan het ‘onzichtbare’ leren zichtbaar te maken, te structureren en anderen, inclusief de
schoolleider, hiervan mee te laten profiteren. Zo wordt er een professionele leergemeenschap gecreëerd, waar de
deelnemers/leerlingen weer van profiteren.
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7.2

AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK

Achteraf is het jammer dat een van de vijf geplande interviews door omstandigheden niet is doorgegaan. Voor
een vervolgonderzoek verdient het de aanbeveling om de onderzoeksgroep groter te maken, zodat de resultaten
van het onderzoek een betrouwbaarder beeld geven van de gemiddelde docent.
Voor het beantwoorden van hoofdvraag twee is het wijs om ook schoolleiders zelf hierover te bevragen.
Tabellen met geanalyseerde data zouden in een volgend onderzoek wellicht beter gepresenteerd kunnen worden
in de bijlagen en in het resultatenhoofdstuk zelf samenvattingen te ontwerpen die het voor de lezer makkelijker
maken de verbinding tussen het resultaten en de conclusies te maken.
In dit onderzoek is een poging gedaan met behulp van een definitie van reflectie de invloed op het leren te kunnen
bepalen. Het lijkt van belang om de kwaliteit van de reflectie en de voorwaarden waaraan een reflectie moet
voldoen nader te onderzoeken, om de invloed van de reflectie op het leren te vergroten. Vervolgonderzoek zou
kunnen duidelijk maken of een gedragen en gestructureerde manier van reflecteren tot een ‘diepere’ manier van
leren leidt en of het helpt de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
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8. REFLECTIE
Wat is een meesterproef over de invloed van reflecteren op het leren zonder reflectie? Hoe kijk ik terug op het
proces? Waar ben ik tegenaan gelopen? Welke momenten zijn voor mij het meest waardevol geweest? Wat heeft
het schrijven van deze meesterproef mij opgeleverd en hoe beïnvloedt dat mijn toekomstige handelen?
De aanleiding voor deze meesterproef is een reflectie op mijn eigen handelen geweest. Doordat ik tijdens deze
Master‐opleiding anders heb leren kijken naar leren ben ik mijn gedrag van jaren geleden alsnog onder de loep
gaan nemen. Jaren later kun je dus nog steeds leren van opgedane ervaringen, wat een mooi inzicht.
Bij bestudering van de literatuur vond ik het erg moeilijk om onbevooroordeeld de literatuur te lezen. Ik werk al
jaren in het onderwijs en denk hier wel verstand van te hebben. Met name het spiraalmodel van Korthagen &
Vasalos en de theorie van het dubbelslag‐ en drieslagleren deed mij beseffen dat het denken dat ik het al weet
een blokkade is in het verwerven van nieuwe kennis. Met de opmerking van Harald, mijn studiegenoot, ‘je vertelt
meer dan dat je vraagt’, sloeg hij de spijker op zijn kop en dit heeft mij behoorlijk in de war gebracht. Maar dan
leer je het meest heb ik inmiddels van Allard de Hoop geleerd.
Mede door deze lerende attitude heb ik ontzettend veel plezier gehad tijdens de groepsinterviews. Door vragen te
stellen anderen na laten denken over hun werk en leren. Achterhalen wat er bij een ander speelt door goed te
luisteren en door te vragen, zonder een oordeel te hebben, levert zoveel waardevolle informatie op. Daar leer ik
weer van. Bij het afscheid van mijn teams kreeg ik onder andere te horen dat ik regelmatig vragen beantwoord
met vragen. Ik probeer, wanneer het kan, anderen na te laten denken over het werk, wanneer mensen zelf met
oplossingen komen is dat zoveel waardevoller (en leerzamer).
Het schrijven van deze meesterproef heb ik ervaren als een groot reflectief proces, waarbij Jos mij ontzettend
vaak diep heeft laten nadenken. In het begin van het proces liet Jos mij met enige regelmaat inzien dat het niet
gaat om wat ik opschrijf, maar om wat de lezer leest. Bent u nu in de war? Ik was het wel. Vanaf het moment dat
ik het conceptuele model goed had uitgedacht wist ik steeds beter wat ik de lezer wilde laten lezen en waarom ik
dat zo belangrijk vind. In de begeleidingsgesprekken die ik met Jos had kon ik steeds sneller en beter duidelijk
maken wat ik bedoelde en waarom ik bepaalde keuzes had gemaakt.
Een goede schoolleider, een goede docent, een goed mens kan beargumenteren waarom hij de dingen doet die
hij doet. ‘It all starts with WHY’ (Sinek, 2009). Om dit te kunnen doen zal ik regelmatig in de spiegel moeten kijken
en moeten uitzoeken waar ik voor sta. Door mij te verdiepen in het leren en de invloed van reflecteren op dat
proces ben ik anders gaan kijken naar leren en werken. Je kunt niet niet‐leren en fouten maken moet.
‘Fouten maken moet’ is een van de zinnen waarmee ik ben begonnen in mijn nieuwe functie. Hierover had ik laatst
een gesprek met een docent uit mijn team die ook nog eens een positief advies had gegeven tijdens mijn
sollicitatie. Zij hoorde mij dit zeggen en dacht: ‘Die is gek en ik heb een positief advies gegeven’. Enkele weken
later las zij een artikel met de titel: ‘Fouten maken moet’. Zij las dat dit ging over leer‐gemotiveerd werken in
plaats van prestatie‐gemotiveerd werken. Ik realiseerde mij dat ik het schitterend vond dat zij heeft gereflecteerd
op haar eigen ‘gedrag’ en dat ze het ook nog eens met mij durfde te delen.
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BIJLAGE 1: APPETIZERS MET BETREKKING TOT HET THEMA REFLECTEREN
Ontleend aan Verbiest, 2012.
Kenmerken van professionele leergemeenschappen

Bij ons op school...

1

zoeken de leerkrachten steeds naar betere aanpakken voor hun
werk

2

reflecteren de leerkrachten over hun eigen opvattingen over
goed onderwijs

3

denken de leerkrachten na over wat werkt en wat niet werkt in
hun onderwijs

4

gaan de leerkrachten na hoe hun aanpak de leerlingen beïnvloedt

5

maken de leerkrachten gebruik van recent onderwijskundig
onderzoek

6

stellen de leerkrachten zich op de hoogte van goede
praktijkvoorbeelden uit andere scholen

7

stellen de leerkrachten zich op de hoogte van goede
praktijkvoorbeelden van collega's uit de eigen school

8

Stimuleert de schoolleider de leerkrachten om na te denken over
wat zij voor de leerlingen doen

9

moedigt de schoolleider de leerkrachten aan hun handelen te
evalueren, en indien nodig, bij te stellen

10

moedigt de schoolleider leerkrachten aan ideeën die zij
belangrijk vinden, uit te proberen

Sterk
mee
oneens:
1 punt

Oneens: Eens: 3 Sterk
2
punten mee
punten
eens: 4
punten
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BIJLAGE 2: SEMI GESTRUCTUREERD INTERVIEW
Deze bijlage is gebruikt door de onderzoeker als handvat tijdens het interview. De bijlage bevat relevante
informatie over het onderwerp, het verloop van het gesprek en de thema’s/vragen waar in het interview aandacht
voor is.
Onderwerp van het interview:
De invloed van reflecteren bij het leren door docenten en de rol van de schoolleider in dat verband.
Opening
Het gesprek begint met het uitleggen van het doel. Vervolgens wordt de gesprekstijd vastgesteld op 66 minuten
en de appetizer ingevuld. Hier wordt ook toegelicht dat er steeds gevraagd wordt naar gedrag, naar dat wat je
kunt zien, naar concrete voorbeelden. Bij ieder voorbeeld zal er gevraagd worden of reflecteren een rol speelt, en
zo ja, welke?
Te behandelen thema’s/vragen:
1. Hoe zoek jij naar betere aanpakken voor je werk?
2. Hoe ‘check’ jij je eigen opvattingen over goed onderwijs?
3. Hoe weet jij wat werkt en wat niet in jouw onderwijs?
4. Hoe weet jij hoe jouw aanpak de leerlingen beïnvloedt?
5. Hoe gebruik jij onderwijskundig onderzoek in je onderwijs?
6. Hoe blijf jij op de hoogte van andere goede praktijkvoorbeelden van collega’s uit andere scholen/teams?
7. Hoe blijf jij op de hoogte van andere goede praktijkvoorbeelden van collega’s uit je eigen team?
8. Hoe stimuleert de schoolleider jou om na te denken over wat je voor de leerlingen doet?
9. Hoe stimuleert de schoolleider jou om je handelen te evalueren, en indien nodig, bij te stellen?
10. Hoe moedigt de schoolleider je aan ideeën die jij belangrijk vindt uit te proberen?
11. Hoe zou je willen dat de schoolleider je stimuleert en/of aanmoedigt om een verdieping in het leren te
realiseren naar het dubbelslag‐ of zelfs drieslagleren?
Datum interview
Geïnterviewde docenten
Team
Interviewer
Plaats
School
Ruimte
Tijd
90 minuten
Notulist
Opgenomen
Bijzonderheden
Codenaam
Interview 1
Per thema is ongeveer 6 minuten tijd gereserveerd. Er is voor de opening, het invullen van de appetizers en
eventuele uitloop 24 minuten gereserveerd.
Om een goed interview te kunnen afnemen is het belangrijk te luisteren, samen te vatten en door te vragen. Stilte
in het gesprek kan extra informatie opleveren, een dergelijke pauze geeft de geïnterviewde de kans om nog eens
na te denken (Van der Donk & Van Lanen, 2014).
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BIJLAGE 3: UITNODIGING INTERVIEW
Beste collega,
Graag nodig ik u uit om (samen met twee andere collega’s) met mij van gedachten te wisselen over de zin van
reflecteren bij het leren van docenten en de rol van de schoolleider in dat verband. Ik wil dit gesprek met jullie
aangaan door middel van een semi gestructureerd interview.
Het interview zal worden opgenomen en vervolgens anoniem verwerkt worden op een verslagformulier. Ik wil
graag benadrukken dat dit bedoeld is om meer inzicht te krijgen op de invloed van reflecteren op het leren van
docenten en de rol van de schoolleider in dat verband. De informatie die hier gedeeld wordt, wordt op geen
enkele andere manier gebruikt.
Met vriendelijke groet,
Pascal Milhous
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BIJLAGE 4: DATA ANALYSE INTERVIEWS
Toelichting op de relatie tussen de deelvragen en het interview
Deelvraag
Hoe leren docenten momenteel?
Welke rol speelt reflecteren momenteel bij het
eigen leren van docenten?
Hoe ondersteunen schoolleiders docenten
momenteel bij leren?
Hoe kunnen schoolleiders docenten ondersteunen
bij het doorlopen van het proces van ‘enkelslag
leren’ naar ‘drieslag leren’?

Wordt beantwoord door
Voorbeelden van leren en reflecteren naar
aanleiding van appetizer 1 t/m 7.
Voorbeelden van leren en reflecteren naar
aanleiding van appetizer 1 t/m 7.
Voorbeelden naar aanleiding van appetizer 8 t/m
10.
Voorbeelden naar aanleiding van de slotvraag
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