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INLEIDING

Leraar zijn houdt binnen de huidige maat-
schappelijke context heel wat uitdagingen in. 
Nieuwe ontwikkelingen volgen zich razend-
snel op. Als van leraren verwacht wordt dat 
ze systematisch vernieuwingen opvolgen om 
in te schatten of de kennis die zij overbren-
gen nog relevant is, spreekt het voor zich dat 
studenten in de lerarenopleiding hierin wor-
den gestimuleerd. In de klas worden de ver-
schillen tussen leerlingen alleen maar groter. 
Maatschappelijke actoren stellen bovendien 
steeds hogere eisen aan leraren. Dit vergt 
heel wat extra inspanning voor de betrokken 
leraren. Een onderzoekende houding kan hen 
helpen om gepast te ageren in de onderwijs- 
praktijk.

In de beleidsbrief onderwijs 2010-2011 geeft 
Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, 
Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel aan dat hij 
inzet op continue kwaliteitsverbetering en 
vernieuwing van het hoger onderwijs. De fo-
cus ligt o.a. op de dynamische integratie van 
de kennisdriehoek onderwijs, onderzoek en 
innovatie in alle opleidingen van het hoger 
onderwijs. Zo wil de minister de studenten in 
de lerarenopleiding stimuleren de bevindin-
gen van relevant wetenschappelijk onderzoek 
te gebruiken in hun dagelijkse klaspraktijk. 
Dit is maar mogelijk als docenten weten-
schappelijk materiaal systematisch integreren 
in de opleiding.

Een onderzoeksgerichte, probleemgeoriën-
teerde opleidingsdidactiek moet toekomsti-
ge leraren stimuleren hun onderwijsgedrag 
steeds opnieuw aan kritische beschouwin-
gen te onderwerpen, een onderzoekende 
houding aan te nemen, en zo open te staan 

voor vernieuwing. Een dergelijk model van 
lerarenopleiding nodigt studenten uit tot kri-
tische analyse en maakt hen vertrouwd met 
de basiscompetenties voor het uitvoeren van 
praktijkgericht onderzoek. Deze sluiten aan 
bij functioneel geheel 5 ‘De leraar als onder-
zoeker – de leraar als innovator’ van de de-
cretale basiscompetenties van de leraar, een 
algemeen referentiekader voor curriculum- 
ontwikkeling in de lerarenopleidingen. Het 
beheersen van de onderzoekscompetenties 
draagt bij tot een verruimde professionali-
teitsopvatting van de leraar. Bovendien zullen 
leraren die opgeleid zijn in een onderzoeks-
gerichte opleidingsdidactiek, makkelijker de 
transfer maken naar onderzoekend leren (in-
quiry-based education) in hun eigen praktijk.

Met deze handleiding willen we leraren(oplei-
ders) handvatten aanreiken om dankzij prak-
tijkgericht onderzoek hun interesse in onder-
zoeksresultaten op te wekken. Verder streven 
we ernaar hun onderzoekende houding te 
versterken en hen te trainen in het doorlopen 
van een onderzoekscyclus. Op die manier 
zullen ze zich nog sterker bekwamen voor de 
decretale basiscompetenties van de leraar als 
onderzoeker en innovator en stimuleren we 
bij de leraren van morgen de intrinsieke mo-
tivatie om de eigen onderwijspraktijk continu 
te verbeteren.

Het project ging officieel van start op 1 janu-
ari 2012. Het projectteam was aanvankelijk 
samengesteld uit vier leden: projectcoördinator 
Karen Reekmans (PXL) en projectmedewer-
kers Indra Beunckens (CVO Step), Greta Hen-
drix (PXL) en Jan Schrooten (KHLim). Voor het 
uitschrijven van deze publicatie waren enkel 



de leden van PXL en CVO Step betrokken. Voor de 
schriftelijke bevraging en de focusgesprekken zijn 
de personeelsleden van de instellingen van het 
NOvELLe-netwerk aangeschreven. De samen- 
werking tussen de universiteit, hogescholen en 
centra voor volwassenenonderwijs binnen het 
expertisenetwerk NOvELLe is een meerwaarde 
gebleken. 

Het project ‘Onderzoekende houding van 
leraren(opleiders)’ beoogt de ontwikkeling 
van een adviserende leerlijn onderzoeks-
competenties voor de verschillende types 
lerarenopleiding. Hiervoor werd volgende 
onderzoeksvraag geformuleerd:
1.  Hoe integreer je een leerlijn onderzoeks-

competenties in het curriculum met ver-
schillende routeplannen voor de diverse 
types van lerarenopleidingen?

Om tot dit resultaat te komen zijn we 
uitgegaan van een aantal deelvragen:
1. Wat is praktijkgericht onderzoek?
2. Wat wordt precies verwacht van ‘de 

leraar als innovator – de leraar als on-
derzoeker’?

3.  Wat zijn de cruciale onderzoekscom-
petenties in een onderzoekscyclus?

4.  Hoe kunnen we leraren aanzetten 
tot een onderzoekende houding om 
zo de kwaliteit van de onderwijs- 
praktijk te verbeteren?

5.  Hoe kunnen we lerarenopleiders 
handvatten geven om een onder-
zoeksgerichte didactiek in de cur-
ricula te integreren?
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In een eerste fase hebben we de cruciale onderzoekscompetenties geïnventariseerd op basis 
van een grondige literatuuronderzoek en een eerste verkennende analyse van de bestaande 
curricula van lerarenopleidingen lid van het regionaal platform NOvELLe. Ook werden de de-
cretale basiscompetenties voor de leraar geconsulteerd. Deze onderzoekscompetenties heb-
ben we in een onderzoekscyclus gegoten. Voor elke onderzoeksstap werden er richtvragen 
opgesteld om de beginnende onderzoekers op weg te helpen.

In een tweede fase hebben we een eerste ontwerp uitgewerkt voor de ontwikkeling van 
een adviserende leerlijn onderzoekscompetenties met verschillende routeplannen in het cur-
riculum van de diverse types van lerarenopleidingen. Ook voor deze oefening zijn we ver-
trokken van een grondige literatuurstudie. Vervolgens werden de vereiste instroomprofielen 
voor leerkrachten in opleiding in kaart gebracht. Op basis van een gedetailleerde analyse 
van praktijkvoorbeelden onderzoeksgerichte opleidingsdidactiek in de diverse types van lera-
renopleidingen werden interessante ervaringsdeskundigen van NOvELLe geselecteerd. In een 
reeks focusgesprekken wisselden zij hun ervaringen met praktijkonderzoek uit. Daarbij werd 
bij de deelnemers gepeild naar de algemene kwaliteitsvereisten per stadium van de leerlijn. 

1NOvELLe is het Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg. Alle lerarenopleidingen gevestigd in Limburg zijn lid van NO-
vELLe: Universiteit Hasselt, Katholieke Hogeschool Limburg, Hogeschool PXL (voordien Provinciale Hogeschool Limburg en 
XIOS Hogeschool Limburg), CVO Limlo, CVO Lino, CVO De Oranjerie en CVO Step. http://www.novelle.be.
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WAT IS PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

Dankzij een onderzoeksgerichte opleidingsdidactiek en een systematische integratie van  
wetenschappelijk materiaal wil de lerarenopleiding leraren stimuleren tot reflectief-onder-
zoeksmatig handelen en levenslang leren.

Praktijkgericht onderzoek is het systematisch doorlopen van een onderzoekscyclus op 
basis van een eigen leervraag of een probleemstelling aangeleverd door het werkveld met 
als doel de onderwijspraktijk van de betrokken actoren te optimaliseren.

Onze visie op een onderzoeksgerichte oplei-
dingsdidactiek sluit aan bij de aanbevelingen 
van Vanderlinde & van Braak (2007) dat lera-
renopleidingen meer moeten focussen op het 
leren lezen, interpreteren, duiden en toepas-
sen van (resultaten van) wetenschappelijk on-
derzoek. Studies hebben immers uitgewezen 
dat er een kloof is tussen onderwijsonderzoek 
en onderwijspraktijk in Vlaanderen (VLOR, 
Advies ten gronde over onderwijsonderzoek, 
2007) (van Braak, J. et al. 2008; Vanderlinde, 
R. et al. 2009). Om deze kloof te dichten moet 
ook de lerarenopleiding haar verantwoorde-

lijkheid opnemen. Lerarenopleidingen moe-
ten krachtiger inzetten op het functioneel 
geheel 5 van de decretale basiscompeten-
ties ‘de leraar als onderzoeker en innovator’. 
Een onderzoekende houding is daarvoor on-
ontbeerlijk (Kallenberg, Koster, Onstenk, & 
Scheepsma, Ontwikkeling door onderzoek: 
een handreiking voor leraren, 2007).

Maar wat is nu precies praktijkgericht on-
derzoek? In een eerste fase van ons project 
hebben we ons verdiept in deze deelvraag en 
formuleerden we de definitie als volgt.

Deze omschrijving sluit aan bij de definitie 
geformuleerd door de Raad voor Hoger Be-
roeps Onderwijs (HBO Raad) in Nederland, 
m.n.: ‘Praktijkgericht onderzoek is onderzoek 
dat is geworteld in de beroepspraktijk en bij-
draagt aan de verbetering en innovatie van 
die beroepspraktijk’ (De Langhe, Schuman, & 
Montesano Montessori, 2001, p. 21).
Ze is iets dieper uitgewerkt dan de formu-
lering door Vlaams minister van Onderwijs 
Pascal Smet die praktijkgericht onderzoek 
omschrijft als ‘alle systematische kenniscre-
atie n.a.v. vragen over leren en onderwijzen 
vanuit de onderwijspraktijk’ (Vlaamse rege-
ring, 2008, p.4), maar gaat niet zo ver als het 
standpunt dat dr. Fieke Harinck, universitair 

docent aan de Faculteit der Sociale We-
tenschappen te Leiden, geeft in haar boek  
‘Praktijkonderzoek op een hogeschool’. Haar 
definitie luidt als volgt: ‘Praktijkgericht onder-
zoek heeft als doel harde bewijzen te leveren 
voor het effect en zo de praktijk te verbete-
ren binnen een specifieke maatschappelijke 
context en setting. De opbrengsten moeten 
praktisch bruikbaar en toegankelijk zijn voor 
de doelgroep’ (Harinck, 2007). Zoals verder 
zal blijken uit deze publicatie verwachten we 
dat de leraar in staat is valabele argumenten 
te geven om het antwoord op zijn onder-
zoeksvraag te onderbouwen en de meer-
waarde voor de onderwijspraktijk te duiden.

01
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Dr. Petra Ponte, lector Gedrag en onder-
zoek in de Educatieve Praxis bij de Hoge-
school Utrecht, omschrijft actieonderzoek 
als ‘het reflectief-onderzoeksmatig han-
delen, gebruikt door docenten om hun 
handelen en de situatie waarin dat han-
delen plaatsvindt te reconstrueren aan 
de hand van systematisch geformuleer-
de vragen en systematisch verzamelde, 
geanalyseerde en geïnterpreteerde 
gegevens. Hij [de docent] is daarbij 
gericht op zowel de onderwijsuit-
komsten als de processen die tot die 
uitkomsten leiden’ (Ponte, Actie-on-
derzoek door docenten: uitvoering 
en begeleiding in praktijk en theo-
rie, 2002). Dit is een zeer volledige 
definitie waarbij enerzijds aandacht 
is voor de onderzoekende houding 
en anderzijds voor het systematisch 
doorlopen van de onderzoekscy-
clus. Voor dit onderzoek zijn we 
ervan uitgegaan dat beide ele-
menten onontbeerlijk zijn voor de 
leraar als innovator en onderzoe-
ker. Een leraar kan slechts een 
onderzoekscyclus zelfstandig 
doorlopen indien hij in staat is 
de verschillende stappen cor-
rect uit te voeren. Bij de uitvoe-
ring van elke onderzoeksstap is 
een onderzoekende houding 
een minimumvereiste om 
reflectief-onderzoeksmatig 
te handelen. In hoofdstuk 5 
‘Cruciale onderzoekscompe-
tenties’ gaan we dieper in 
op het belang van een on-
derzoekende houding. Ook 
alle bouwstenen voor het 
systematische doorlopen 
van een onderzoeksproces 
worden uitvoerig bespro-
ken.
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In haar advies ten gronde over onderwijs-
onderzoek dat de Vlaamse Onderwijsraad 
(VLOR) in december 2007 opstelde, blijkt 
enerzijds dat er op dat moment weinig 
praktijkgericht onderzoek voorhanden was. 
Anderzijds zouden resultaten van weten-
schappelijk onderzoek te weinig aansluiten 
bij de onderwijspraktijk. VLOR baseert zich 
hiervoor op een studie uitgevoerd door Van-
derlinde & van Braak in 2007 en Broekkamp 
& Van Hout-Wolters in 2006. In haar advies 
van 2007 stuurt VLOR aan op evidence based 
onderzoek, om tegemoet te komen aan de 
noden van het werkveld. Dit is experimenteel 
onderzoek dat een belangrijke waarde hecht 
aan onderzoeksresultaten die moeten leiden 
tot meer effectiviteit, efficiëntie en transpa-
rantie van de onderwijspraktijk. Daarnaast 
vindt de VLOR het belangrijk dat leraren 
zich bekwamen op het vlak van onderzoek 
en innovatie, zoals bepaald in de decreta-
le basiscompetenties. Uit haar eindrapport 
‘Praktijkgericht onderzoek’ bleek dat leraren 
steeds meer inspanningen leveren op het 
vlak van praktijkgericht onderzoek, maar de 
‘praktijk duiden vanuit een theoretisch refe-
rentiekader, vraagt deskundigheid die soms 
niet aanwezig is.’ (VLOR, Eindrapport prak-
tijkgericht onderzoek, 2009) De houding van 
leerkrachten t.o.v. praktijkgericht onderzoek 
werd verder onderzocht door de vakgroep 
Onderwijskunde van de Universiteit Gent. De 
resultaten werden opgetekend in ‘The gap 
between educational research and practice’ 
(Vanderlinde & van Braak, 2010). Ook hier 
blijkt dat leraren over het algemeen sceptisch 
staan tegenover de effectieve meerwaarde 
van onderwijsonderzoek voor het werkveld. 
Professionals uit het onderwijsveld vinden 
niet altijd even gemakkelijk hun weg naar de 
resultaten van onderwijsonderzoek. Boven-
dien hebben ze vaak moeite met de com-
plexe onderzoekstaal.

Prof. J. Elen, gewoon hoogleraar en vice-de-
caan van de faculteit Psychologie en Peda-
gogische Wetenschappen van de KULeuven, 
gaat uit van het principe dat de integratie 
van onderzoek in de onderwijspraktijk een 
kwaliteitskenmerk is van goed onderwijs.  
Een nauwe verstrengeling van onderzoek en 
onderwijs is de kerneigenschap van hoger 
onderwijs. Als leraren in hun opleiding onder-
zoek uitvoeren, worden ze gestimuleerd om 
later in hun beroepspraktijk ook onderzoek te 
integreren. (Elen, 2012) Het is dan ook zaak 
na te gaan hoe onderzoek de kwaliteit van 
het onderwijs kan verhogen en het groeipro-
ces van de betrokken actoren kan versterken.

De term ‘onderzoek’ verwijst in deze publica-
tie naar ‘praktijkgericht onderzoek’. 
Voor praktijkgericht onderzoek onthouden 
we dat de onderzoeker bereid is zijn eigen 
onderwijspraktijk op systematische wijze te 
analyseren uitgaande van een probleem of 
opportuniteit die zich stelt. De afbakening 
van de probleemstelling en de formulering 
van de onderzoeksvraag zijn afgestemd op 
de specifieke onderwijscontext. Het kwalita-
tief of kwantitatief onderzoek gebeurt op klei-
ne schaal. De resultaten van het onderzoek 
zijn bijgevolg niet generaliseerbaar.

• 9 •
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Voor de uitwerking van de ‘leerlijn onderzoekende houding bij leraren(opleiders)’ zijn we uit-
gegaan van de decretale ‘basiscompetenties voor de leraar’, functioneel geheel 5 ‘De leraar 
als innovator – de leraar als onderzoeker’. Deze analyse gaf ons het antwoord op de tweede 
deelvraag: wat wordt precies verwacht van ‘de leraar als innovator – de leraar als onderzoeker’?

De decretaal opgelegde competenties voor de ‘leraar als innovator en onderzoeker’ zijn:
5.1 Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen.
5.2 Kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek relevant voor de 
 eigen praktijk.
5.3 Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen.

Voor elk van deze competenties zijn we nagegaan wat de minimumvereisten zijn op het einde 
van de lerarenopleiding. Dit eindniveau is immers bepalend voor de opbouw van onze leerlijn. 
Deze minimumvereisten zullen we koppelen aan cruciale onderzoekscompetenties, waarover 
meer in het volgende hoofdstuk.

WAT WORDT VERWACHT 
VAN DE LERAAR ALS ONDERZOEKER?

02

Voor basiscompetentie 5.1 ‘vernieuwen-
de elementen aanwenden en aanbrengen’ 
wees onderzoek van Roeland van der Rijst en  
Marjon Bruggink uit dat een nieuwsgierige en 
kritische attitude van cruciaal belang is voor 
een onderzoekende houding. Zij publiceer-
den in 2007 een model met de ‘6 aspecten 
van een onderzoekende houding’. (van der 
Rijst, De zes aspecten van een wetenschap-
pelijke onderzoekende houding, 2009).-Dit 
model wordt uitvoeriger besproken in hoofd-
stuk 3 ‘Wat zijn de cruciale onderzoekscom-
petenties in een onderzoekscyclus?’. Uit een 
eerste verkennende studie besluiten we dat 
een leraar onvoldoende onderzoekscom-
petent is als hij zich beperkt tot een techni-
sche uitvoering van de onderzoeksstappen. 
Een leraar moet ook beschikken over een 
gezonde dosis nieuwsgierigheid om maat-
schappelijke ontwikkelingen op te volgen en 

vervolgens met een kritische blik na te gaan 
in hoeverre deze nieuwe trends relevant zijn 
voor de eigen onderwijspraktijk. Deze basis-
competentie koppelen we aan de bereidheid 
om onderzoek te lezen.

Voor basiscompetentie 5.2 ‘kennisnemen 
van toegankelijke resultaten van onderwijs- 
onderzoek relevant voor de eigen praktijk’ 
worden leraren ertoe aangezet om systema-
tisch vakliteratuur door te nemen. Op dat 
moment doet de leraar niet actief aan onder-
zoek. Hij gaat enkel na in hoeverre bestaand 
onderzoek uitgevoerd door universiteiten of 
andere onderzoeksgroepen leerrijk kan zijn 
voor de eigen professionalisering. Dit bracht 
ons tot de keuze om ‘de leraar als eindgebrui-
ker van onderzoek’ als een aparte cyclus te 
behandelen. Deze cyclus start met het lezen 
van een interessant artikel over het vakdo-
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mein. Vervolgens analyseert en synthetiseert de leraar de inhoud en maakt hij de transfer naar 
zijn eigen onderwijspraktijk indien blijkt dat de opgedane kennis relevant is. De leraar voert 
dus niet zelf een onderzoek uit, maar gebruikt bestaande onderzoeksresultaten om zich te 
professionaliseren.

Voor basiscompetentie 5.3 ‘het eigen functioneren ter 
discussie stellen en bijsturen’ wordt er van de leraar  
verwacht dat hij zelf actief een praktijkgericht onderzoek 
uitvoert. Het gaat verder dan de cyclus ‘de leraar als eind-
gebruiker van onderzoek’, omdat het onderzoek start op 
de werkplek. Op basis van een praktijkprobleem of een 
opportuniteit in het werkveld wordt een eigen leervraag 
geformuleerd, die na een grondige afbakening wordt 
omgezet in een onderzoeksvraag. Vervolgens verza-
melt de leraar relevante informatie, die hij analyseert en  
samenvat. De opgedane kennis en conclusies wor-
den gepresenteerd en toegepast op de werkplek. 
Het is ook wenselijk aanbevelingen te doen voor een  
vervolgonderzoek.
Om dit niveau te realiseren moet de lerarenopleider 
aandacht besteden aan de ontwikkeling van een  
kritische houding enerzijds en het verwerven van de 
onderzoekssystematiek anderzijds. Dit geheel werd 
in een onderzoekscyclus vervat waarover u meer 
leest in hoofdstuk 3 ‘Wat zijn de cruciale onder-
zoekscompetenties in een onderzoekscyclus?’. 
De output die we beogen voor de onderzoeks- 
cyclus ‘de leraar als actief onderzoeker’ gaat  
verder dan de decretale basiscompetenties  
voor ‘de leraar als innovator – de leraar als  
onderzoeker’. We zijn ons ervan bewust dat 
dit eindniveau niet haalbaar is voor alle doel- 
groepen die we beogen in deze studie. In 
hoofdstuk 5 ‘Hoe kunnen we leraren hand-
vaten geven om een onderzoeksgerichte  
didactiek in de curricula te integreren?’ gaan 
we hier dieper op in.
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Uitgaande van functioneel geheel 5 van de decretale basiscompeten-
ties zijn we op zoek gegaan naar de cruciale onderzoekscompetenties. 
Hierover vonden we veel eensgezindheid in de literatuur. Alle auteurs 
onderschrijven het blijvend professionaliseren van leraren als doel voor 
praktijkgericht onderzoek. Bruggink en Harinck (2012) vinden onder-
zoek een geschikt middel om ‘theorie en praktijk beter om mekaar 
af te stemmen. Zo kan de leraar zijn handelen beter verantwoorden. 
Hij weet niet alleen wat hij doet, maar ook waarom.’ Goegebeur en  
Van Looy (2004) pleiten voor praktijkgericht onderzoek in de klasprak-
tijk, o.a. om conflicterende opvattingen en ervaringen waarmee zij 
worden geconfronteerd, systematisch te onderzoeken. Enkel de in-
valshoek voor onderzoek kan verschillen. Enerzijds ligt er veel nadruk 
op de systematiek en het cyclisch proces van onderzoek. Anderzijds 
is er veel aandacht voor de reflecterende houding en professionele 
nieuwsgierigheid. In dit hoofdstuk gaan we hier verder op in.

3.1 
WERKEN AAN EEN ONDERZOEKENDE HOUDING

Omschrijving onderzoekende houding
Zowel in onze literatuurstudie als tijdens onze focusgesprekken 
komen we tot twee belangrijke aspecten van onderzoek: een 
onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden. Naast de 
juiste vaardigheden is de attitude van de onderzoekende leraar 
van belang: nieuwsgierig zijn en verschijnselen goed willen uit-
zoeken. Binnen de literatuur richt men zich voornamelijk op on-
derzoeksvaardigheden (onderzoeksvraag stellen, instrumenten 
hanteren en gegevens analyseren). De meeste auteurs bena-
drukken wel het belang van een onderzoekende houding, maar 
een eenduidige omschrijving van wat deze onderzoekende 
houding inhoudt, bestaat niet.

WAT ZIJN DE CRUCIALE 
ONDERZOEKSCOMPETENTIES IN EEN 
ONDERZOEKSCYCLUS?

03
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Om het begrip onderzoekende houding te definiëren hebben we ons 
gebaseerd op Roeland van der Rijst. Hij ging in een academische con-
text op zoek naar wat er precies verstaan wordt onder een onderzoe-
kende houding. Op basis van een literatuurstudie en interviews kwam 
hij tot zes aspecten die een onderzoekende houding typeren (van der 
Rijst, De zes aspecten van een Wetenschappelijke Onderzoekende 
Houding, 2009):

1. kritisch willen zijn: open staan voor verschijnselen die om een  
kritische reflectie vragen en kritisch omgaan met data en de  
presentatie daarvan;

2. willen begrijpen: het willen doorgronden van de dieperliggende 
oorzaken en betekenis van fenomenen en feiten;

3. willen bereiken: gedrevenheid om je doel binnen de voorop- 
gestelde periode te bereiken;

4. willen delen: uitleggen en open staan voor inbreng van 
 anderen;
5. willen vernieuwen: originaliteit, creativiteit en het zelf bepalen 

van een eigen richting;
6. willen weten: nieuwsgierigheid en leergierig zijn.

Deze omschrijving van onderzoekende houding komt overeen 
met de definitie van Bruggink en Harinck (2009). Zij hebben om 
het begrip onderzoekende houding te verhelderen een uitge-
breid literatuuronderzoek verricht. Ze hebben zoekstrategieën 
ingezet gericht op zowel nationale als internationale bronnen. 
Op deze manier zijn ze gekomen tot negen generieke kenmer-
ken van de onderzoekende houding. Die vinden we waardevol 
omdat ze een helder beeld geven van wat precies bedoeld 
wordt met dit begrip.
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KENMERK TOELICHTING
01 Nieuwsgierig zijn / 

willen weten / 
je dingen afvragen

Vragen stellen omdat men iets te weten wil 
komen, nieuwsgierig is. Het stellen van vra-
gen, betekent niet altijd dat er ook direct 
antwoord moet komen of mogelijk is.

02 Een open houding / 
op zoek naar eigen 
vooronderstellingen / 
oordeel kunnen uitstellen

Op zoek naar achterliggende vooronderstel-
lingen en assumpties. Er niet vanuit gaan dat 
je van tevoren al precies weet hoe zaken in 
elkaar zitten. Je ook bewust zijn dat je altijd 
vanuit het eigen referentiekader kijkt en be-
wust worden welke vooronderstellingen hier-
bij horen.

03 Kritisch zijn: is het wel zo? / 
zaken in twijfel trekken

Kritisch zijn ten opzichte van de kwaliteit en 
inhoud van de gegevens uit bronnen. Klopt 
het wel? Zijn er ook andere (tegengestelde) 
opvattingen? Bewustzijn dat ‘de waarheid’ 
niet bestaat.

04 Willen begrijpen / 
tot inzicht willen komen / 
willen doorgronden

Van binnenuit willen weten om beter te kun-
nen begrijpen of om beter te kunnen hande-
len. Gericht op diep inzicht.

05 Bereid zijn tot perspectiefwisseling Zaken van verschillende kanten bekijken:  
diverse opvattingen of standpunten be-
schouwen.

06 Distantie nemen van routines / 
vraagtekens bij het vanzelfsprekende / 
gebaande paden durven verlaten /  
eigen richting durven kiezen

De dingen niet doen ‘omdat iedereen het zo 
doet’ of ‘omdat het altijd al zo is geweest’.

07 Gerichtheid op bronnen / 
willen voortbouwen op eerdere 
opvattingen en ideeën

De behoefte hebben om bronnen te ge-
bruiken om kennis te verzamelen: nieuwe 
inzichten en ideeën zoeken, maar ook staan 
op de schouders van anderen.

08 Gerichtheid op zeker weten / 
goede bronnen willen gebruiken / 
nauwkeurig willen zijn

Kwalitatief goede bronnen willen gebruiken, 
nauwkeurig en verantwoord data willen 
verzamelen.

09 Willen delen met anderen / 
onderdeel willen zijn van 
leergemeenschappen.

De behoefte hebben om opgedane kennis 
met anderen te delen. De anderen zijn soms 
wetenschappers, soms collega’s in de eigen 
discipline, soms medeleerlingen.

In deze opsomming herkennen we de aspecten die Roeland van der Rijst noemt, aangevuld 
met de expliciete vermelding van goed bronnengebruik en een grotere nadruk op afstand 
nemen van eigen opvattingen en veronderstellingen.
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Relatie tussen onderzoekende houding en 
onderzoeksvaardigheden
De ontwikkeling van een onderzoekende 
houding staat steeds in relatie tot de ont-
wikkeling van onderzoeksvaardigheden. 
Een onderzoekende houding is dus zowel 
een voorwaarde voor als het resultaat van 
onderzoeksvaardigheden. Je kan geen 
onderzoeksvaardigheden aanleren en in-
oefenen zonder dat je oog hebt voor het 
belang van onderzoek. Je moet je kunnen 
verwonderen en interesse hebben in een 
bepaald thema. Je nieuwsgierigheid en 
kritische houding moeten aangewakkerd 
zijn om op een efficiënte manier aan on-
derzoek te kunnen doen. Anderzijds kan 
die onderzoekende houding pas echt 
ontwikkeld worden door het uitvoeren 
van onderzoek, door te reflecteren, 
door intervisiemomenten en coaching.

De ontwikkeling van een onderzoe-
kende houding
In de drie focusgesprekken die we ge-
organiseerd hebben (zie bijlage 4) is 
het belang van een kritische houding 
meermaals aan bod gekomen. Een 
onderzoekend houding werd voor-
namelijk omschreven als nieuws-
gierigheid, het open staan voor, 
willen ontdekken en verwonderd 
zijn. Om de verschillende aspec-
ten die aangehaald werden tijdens 
de focusgroepen te structureren, 
geven we ze weer in de taxono-
mie van Krathwohl (Krathwohl & 
et al, Taxonomie van een aantal 
in het onderwijs en vorming ge-
stelde doelen, 1971), waardoor 
er een opbouw of groei binnen 
de onderzoekende houding tot 
uiting komt, gaande van een 
zwakke verinnerlijking tot een 
geïntegreerde onderzoeken-
de houding.
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KRATHWOHL
ASPECTEN VAN EEN ONDERZOEKENDE HOUDING 
DIE AANGEHAALD WERDEN TIJDENS DE FOCUS-
GESPREKKEN

01 Aandacht hebben voor Studenten…
• hebben oog voor de kritische noot 
• (voornamelijk omwille van het 
• voorbeeldgedrag van de docent);
• worden geprikkeld en uitgedaagd bijvoorbeeld door 

praktijkproblemen en onderzoeksresultaten;
• hebben aandacht voor een aangereikt artikel en/of 

onderzoek;
• luisteren naar het belang van een onderzoekende 

houding;
• hebben aandacht voor bronvermeldingen in bijvoor-

beeld een leerplan, handboek of artikel.

02 Reageren 
(zich schikken in 
en bereidheid tot 
reageren)

Studenten
• zijn kritisch en reflecteren omdat dit gevraagd wordt;
• gaan een onderzoek opzoeken dat in de les toegelicht 

werd.
• ontwikkelen stilaan de vrije wil om te reflecteren en 

onderzoekend te handelen.

03 Waarderen Studenten
• hebben de wil en wens om systematisch te werk te 

gaan;
• beseffen dat het cruciaal is om correct te refereren 

wanneer ze gebruik maken van expertise van anderen;
• zien het belang van reflecteren in;
• geloven in het belang van onderzoekend handelen.

05 Karaktereigenschappen Studenten
• zijn spontaan kritisch;
• stellen zichzelf voortdurend in vraag;
• zijn kritisch tegenover het onderzoek van anderen;
• willen levenslang leren en innoveren.
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Een docent kan het eerste aspect van een onderzoekende houding ‘aandacht hebben voor’ als 
beginattitude bij studenten stimuleren door de les op te bouwen vanuit een probleemstelling, 
de studenten ergens warm voor te maken en door veel vragen te stellen. Die vragen, in de les 
of tijdens een intervisie, kunnen vertrekken vanuit een probleem (waarmee kan ik je helpen?), 
maar ook vanuit een interesse of een opportuniteit (wat houdt je bezig?). Doordat de docenten 
vragen stellen en op systematische wijze op zoek gaan naar antwoorden, kunnen ze de onder-
zoekende houding bij hun studenten stimuleren. Het belang van 
modelling door de lerarenopleider is, zeker bij aanvang van het 
leerproces, van cruciaal belang.

Nadat de aandacht van de leerlingen geprikkeld is, kan de  
docent de ontwikkeling van de onderzoekende houding verder 
stimuleren tijdens het inoefenen van de andere onderzoeks- 
vaardigheden (‘reageren’, ‘waarderen’ en ‘organiseren van 
waarden’ als tussenattitude). Wanneer de studenten de  
verschillende onderzoeksvaardigheden aanleren, liefst in 
zo authentiek mogelijke situaties, zullen ze gaandeweg de  
voordelen en consequenties van een onderzoekende  
houding ontdekken.

De onderzoekende houding (willen) en systematiek (kunnen 
uitvoeren van onderzoek) moeten hand in hand gaan. De 
student zal gaandeweg groeien en ook onderzoeken uit 
eigen beweging, tot het onderzoeken in een meer com-
plexe context zich ontwikkelt tot een manier van zijn.

Volgens de leden van onze focusgroepen is een  
onderzoekende houding (‘karaktereigenschap’ als  
eindattitude) op lange termijn belangrijk om kritisch 
te kunnen reflecteren. Hierdoor kan de (toekomstige) 
leerkracht zichzelf voortdurend in vraag stellen en  
vervolgens zichzelf verbeteren. Het aanleren van  
onderzoekscompetenties heeft als einddoel nog ver-
fijnder te leren en zichzelf levenslang te verbeteren.

De noodzaak hiertoe komt voort uit de onderwijs-
realiteit waarvoor leerkrachten staan. Deze realiteit 
is complex, veranderlijk en niet van tevoren nauw- 
keurig voorspelbaar, waardoor het handelen van 
niet van tevoren vastligt (Ponte, Actie-onderzoek 
door docenten: uitvoering en begeleiding in  
theorie en praktijk, 2011)
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3.2 
WERKEN AAN ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN

In deze titel zoomen we in op de bouwstenen van het onderzoek. We formuleren een antwoord 
op de deelvraag: ‘Wat zijn de cruciale onderzoeksvaardigheden in een onderzoekscyclus?’ 
Welke stappen moet je doorlopen wanneer je een praktijkgericht onderzoek uitvoert? Wel-
ke onderzoekscompetenties zijn hieraan gekoppeld? En hoe begin je er dan aan? Zoals toe- 
gelicht in het vorige hoofdstuk, hebben we bewust een onderscheid gemaakt tussen de ‘leraar 
als eindgebruiker van onderzoek’ en de ‘leraar als actief onderzoeker’, ook al komen heel wat 
cruciale onderzoekscompetenties van ‘de leraar als eindgebruiker’ overeen met een gedeelte 
van de competenties van ‘de leraar als actief onderzoeker’.
Voor beide invalshoeken wordt eerst het samenvattend theoretisch model voorgesteld. 
Als toelichtingen volgen dan per fase een concrete ‘richtvraag’ voor de leraar in opleiding,  
de gewenste ‘actie’ van de leraar als onderzoeker en een mogelijke ‘ondersteuning’ door de 
lerarenopleider. Deze aanpak werd tussentijds besproken met de leden van de resonantie-
groep. Zij hebben deze bijkomende toelichting, gekoppeld aan een concreet voorbeeld uit de 
onderwijspraktijk, als zeer nuttig ervaren.

3.2.1
DE LERAAR ALS ACTIEF ONDERZOEKER

Om de onderzoekscyclus te kaderen, heb-
ben we ons grotendeels gebaseerd op het 
handboek ‘Praktijkonderzoek in de school’ 
van Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen. Zij 
geven aan dat onderzoek in de eerste plaats 
een ‘middel is voor de leraar om een ant-
woord te krijgen op eigen vragen en op die 
manier de eigen praktijk te verbeteren’ (van 
der Donk & van Lanen, 2009). Het systema-
tisch werken dat zo kenmerkend is voor een 
onderzoeksproces past perfect binnen een 
schoolcontext.

Deze bevindingen werden aangevuld met 
het werk ‘Ontwikkeling door onderzoek – een 
handreiking voor leraren’ van de Universiteit 
van Leiden. Hierin wordt het systematisch en 
adequaat raadplegen van kennisbronnen als 
een onontbeerlijke onderdeel van het leraar-
schap gezien, omdat de leraar van vandaag 
in de snel veranderende maatschappij voort-
durend in staat moet zijn in te schatten of 
de kennis die hij toepast nog relevant is. De  

 
 
 
centrale vraag is ook hier ‘wat en hoe onder-
zoek kan bijdragen aan de verbetering van 
het professioneel pedagogisch-didactisch 
handelen van leraren’ (Kallenberg, Koster, 
Onstenk, & Scheepsma, Ontwikkeling door 
onderzoek: een handreiking voor leraren, 
2011). In hun publicatie ‘Praktijkgericht on-
derzoek voor reflectieve professionals’ wijzen 
Rob de Langhe, Hans Schuman en Nicolina 
Montesano Montessori (2011) op het belang 
van samenwerking tussen onderzoekers en 
praktijkmensen. Zij houden een pleidooi voor 
participatief onderzoek als mogelijkheid tot 
emancipatie van de betrokken professionals 
uit de onderwijswereld. Zij citeren in hun pu-
blicatie Leijnse, Hulst & Vroomans (2006a) die 
hun visie geven over de nieuwe eisen die aan 
lectoren uit het Hoger Beroeps Onderwijs 
(HBO) worden gesteld. Ze verwoorden dit als 
volgt: ‘De opleiding kan zich steeds minder 
beperken tot het aanbrengen van een start-
kwalificatie in de professie, maar moet een 
initiërende rol spelen in het levenslange leer-
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proces dat door de nieuwe professionaliteit 
wordt gevergd. Mede daardoor verschuift 
de inhoud van beginnende professionals 
in de richting van meer reflectieve vaar-
digheden, nieuwsgierigheid naar kennis 
en het vermogen om systematisch ken-
nis te verwerven (te onderzoeken) en 
toe te passen’ (de Langhe &, Schuman 
& Montesano Montessori, 2011, p. 19).
Deze reflectieve vaardigheden worden 
eveneens heel erg benadrukt door 
Kelchtermans in zijn Cahier ‘Reflectief  
ervaringsleren voor leerkrachten’ 
(2001). Hij omschrijft actieonderzoek 
als een doorgedreven vorm van re-
flectief ervaringsleren (Kelchtermans, 
2001, p. 63). In de kenmerken van 
actieonderzoek legt hij heel erg de 
nadruk op het belang van de eigen 
leervraag van de onderzoeker die 
intrinsiek gemotiveerd is om binnen 
zijn specifieke context en dankzij 
relatief eenvoudige technieken, 
een oplossing te vinden om het 
eigen handelen te verbeteren. Hij 
verwijst hiervoor naar raakvlakken 
met de reflectiecyclus van Kort-
hagen.
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1
2

3

4
5

Bewustwording van 
essentiële aspecten

MODEL VAN EEN (IDEAAL) REFLECTIEPROCES (KORTHAGEN, 1993)
Alternatieven ontwikkelen voor de aanpak en daaruit kiezen

Uitproberen in nieuwste situatie

Handelen (ervaring)

Terugblikken op het handelen

De leraar vertrekt vanuit een duidelijke vraag-
stelling geënt op het reflecteren over (fase 
2) het eigen handelen (fase 1). Hierbij is de 
leraar zich bewust van het belang van de 
specifieke context en de betekenis voor alle 
betrokkenen (fase 3). In een volgende fase zal 
hij data verzamelen en analyseren om vervol-
gens handelingsalternatieven te ontwikkelen 
(fase 4). Deze oplossingen zal de leraar uit-
proberen in een nieuwe situatie (fase 5). Deze 
laatste fase is opnieuw een fase van handelen 
die op haar beurt kan worden geëvalueerd. 
Op die manier kan de cirkel opnieuw worden 
doorlopen totdat het gewenste effect werd 
bereikt.

Een praktijkonderzoek verloopt op een sys-
tematische en cyclische wijze. Dit wil zeggen 
dat de onderzoeker de onderzoeksstappen 
in de juiste volgorde moet doorlopen. Het 
is mogelijk dat hij bij het verwerken van de 
informatie merkt dat hij nog extra bronnen 
moet raadplegen. Hij zal dan opnieuw gericht 
informatie verzamelen om vervolgens terug 

verder te gaan met de stap data verwerken. 
Kortom, een onderzoek is een ‘cyclisch pro-
ces van schrijven en herschrijven, ordenen en 
herordenen, structureren en herstructureren, 
stukken tekst definitief verwijderen en nieu-
we teksten toevoegen, aanscherping van de 
argumentatie, nieuwe literatuur verwerken,  
enzovoorts.’ (de Langhe &, Schuman & 
Montesano Montessori, 2001, p. 103). Vaak 
worden er op het einde van de cyclus aan-
bevelingen geformuleerd voor een vervolg-
onderzoek. De onderzoeker of zijn opvolger 
zal voor het nieuwe probleem de volledige 
cyclus opnieuw doorlopen.

Alle decretale basiscompetenties van functio- 
neel geheel 5 komen aan bod. Dit model 
heeft als uitgangspunt dat de leraar start van 
een eigen leervraag of een concrete vraag uit 
het werkveld. Hierbij denken we aan scholen 
of educatieve partners. De probleemstelling 
wordt afgebakend naar aanleiding van een 
probleem of een opportuniteit. Hij zal de on-
derzoekscyclus doorlopen om zijn eigen func-

FIGUUR 1: 
REFLECTIEMODEL VAN KORTHAGEN: EEN IDEAALTYPISCH MODEL ALS LEIDRAAD 
(KELCHTERMANS, 2001, P. 26)
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tioneren ter discussie te stellen en bij te stu-
ren (BC 5.3). Hiervoor gaat hij gericht op zoek 
gaat naar relevante data die een antwoord 
geven op zijn onderzoeksvraag. Hij neemt 
kennis van toegankelijke resultaten van on-
derwijsonderzoek die relevant zijn voor zijn 
eigen onderwijspraktijk (BC 5.2). Het resultaat 
van zijn onderzoek kan als doel hebben om 
vernieuwende elementen aan te brengen in 

de onderwijspraktijk (BC 5.1). We noemen dit 
model ‘de leraar als actief onderzoeker’. Ver-
der in deze publicatie maken we een onder-
scheid met ‘de leraar als eindgebruiker van 
onderzoek’. Zoals toegelicht in hoofdstuk 2 
vinden we dat een leraar ook getuigt van een 
onderzoekende houding wanneer hij vernieu-
wende elementen uit een relevant vakartikel 
integreert in zijn onderwijspraktijk.

Data
verwerken

Conclusies
formuleren

Evalueren

Rapporteren

Praktijk- 
probleem

Onderzoeks-
vraag

Onderzoeks-
plan

Data
verzamelen

THEORETISCH MODEL
‘DE LERAAR ALS ACTIEF 

ONDERZOEKER’
In onderstaand model hebben we de verschil-
lende onderzoeksfasen duidelijk afgebakend. 

Voor elke onderzoeksstap werden de cruciale  
onderzoekscompetenties in kaart gebracht. Voor 
het model ‘de leraar als actief onderzoeker’ op-
teerden we voor een nummering die start met 
de letter A van ‘actief’ onderzoeker. Gezien 
elk onderzoek een cyclisch proces is, wer-

den de verschillende stappen ook op die 
manier visueel voorgesteld in een  

stroomschema.

A1.  PRAKTIJKPROBLEEM IDENTIFICEREN EN FORMULEREN
A1.1  door kritische reflectie op de eigen praktijk een praktijkprobleem identificeren.
A1.2  vanuit aanwezige voorkennis en ervaring de probleemstelling helder krijgen.
A1.3  de probleemstelling helder formuleren.

A2.  HET PRAKTIJKPROBLEEM VERTALEN IN EEN ONDERZOEKSVRAAG EN  
 DEELVRAGEN
A2.1 op basis van relevante voorkennis en ervaring de onderzoeksvraag en deelvragen  
 definiëren.
A2.2  kritisch nagaan of voor het verkrijgen van de nodige informatie onderzoek wenselijk en  
 haalbaar is.
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A3. EEN ONDERZOEKSPLAN OPSTELLEN
A3.1  een onderzoeksstrategie kiezen.
A3.2  de technieken voor gegevensverzameling en -analyse kiezen en uitwerken.
A3.3  een onderzoeksplan uitwerken.

A4.  DATA VERZAMELEN EN OPSLAAN
A4.1  op systematische wijze gegevens verzamelen in vakbladen, media en wetenschappelijke  
 literatuur en andere informatiebronnen uit leer- of vakgebieden.
A4.2  de bruikbaarheid van de informatie kritisch beoordelen in functie van het onderzoek.
A4.3  data systematisch opslaan met correcte bronvermelding.

A5.  DATA VERWERKEN
A5.1  kwalitatief verwerken van de data: lezen, gericht analyseren, verbanden leggen, 
 overzichtelijk ordenen, classificeren, schematiseren.
A5.2  kwantitatief verwerken van de data.
A5.3  kritisch de kwaliteit van de data beoordelen.

A6.  CONCLUSIES FORMULEREN
A6.1  de resultaten samenvatten tot antwoorden op de centrale onderzoeksvraag en de 
 deelvragen.
A6.2  op basis van de onderzoeksresultaten voorstellen van beslissing formuleren om het 
 praktijkprobleem op te lossen.
A6.3  aanbevelingen voor een nieuwe onderzoeksvraag formuleren.

A7.  EVALUEREN
A7.1  reflecteren over de onderzoeksresultaten en over de aangewende methode.
A7.2. aftoetsen van conclusies / resultaten t.o.v. het praktijkprobleem / de onderzoeksvraag.

A8.  RAPPORTEREN
A8.1  de doelgroep voor rapportage of presentatie bepalen.
A8.2  correct, helder en gestructureerd schriftelijk rapporteren.
A8.3  correct, helder en gestructureerd mondeling presenteren.



• 23 •

TOELICHTING BIJ HET THEORETISCH MODEL  
‘DE LERAAR ALS ACTIEF ONDERZOEKER’

Om het model te duiden hebben we een concrete situatieschets uitgewerkt. We kozen bewust 
voor een algemeen praktijkprobleem los van een specifieke vakinhoud. Hiermee willen we 
aantonen dat een praktijkonderzoek heel breed kan worden ingezet voor de verbetering van 
de onderwijspraktijk.

Verder hebben we voor elke onderzoekscompetentie een concrete richtvraag geformuleerd 
die de leraar in opleiding helpt om tot actie over te gaan. Deze richtvraag hebben we gekop-
peld aan de gewenste actie van de student. Gezien we ook de professionalisering van de lera-
renopleiders onder de loep hebben genomen, vermelden we telkens hoe de lerarenopleider 
de student kan ondersteunen bij zijn praktijkonderzoek.

Het onderzoek kan vertrekken vanuit een eigen leervraag, een vraag uit het werkveld, een 
probleemstelling aangereikt door een lector en/of een opportuniteit die zich aandient in de 
onderwijspraktijk.

VOORBEELDCASE: 

Recent werd het leerplan van je vakgebied aange-
past. Je hebt gemerkt dat de handboeken waarmee 
je werkt niet langer voldoen aan de leerplandoelen. 
Je stopt heel wat tijd in het verrijken van je lessen 
om de vooropgestelde leerplandoelen te halen. 
Ondertussen zijn heel wat uitgeverijen aan de 
slag gegaan om de hand- en werkboeken aan 
te passen aan de nieuwe leerplandoelen. In de 
vakbladen verschijnen regelmatig interessante 
artikels over deze nieuwe methodes. Tijdens de 
vakgroepvergadering wordt beslist om bij de 
verschillende uitgeverijen een beoordelingsex-
emplaar op te vragen. Je wil nu nagaan welke 
handboeken het best aansluiten bij de leer-
plandoelen.
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STAP 1. 
PRAKTIJKPROBLEEM IDENTIFICEREN EN FORMULEREN

A1.1 door kritische reflectie op de eigen praktijk een praktijkprobleem identificeren.
Richtvraag: 
Wat verloopt er niet naar wens? Wat is nu eigenlijk écht het probleem?
Actie: 
Op basis van je eigen onderwijservaring ga je na op welke leervragen je een antwoord 
wenst. Het is een meerwaarde indien je je probleemstelling uitwerkt in samenspraak met 
het werkveld. Op die manier is je vraagstelling voldoende ingebed in de praktijk.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan om het praktijkprobleem te identificeren. (zie 
bijlage 2)
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De huidige hand- en werkboeken voldoen niet langer aan de nieuwe leerplandoelen. De 
leerkrachten besteden veel werk aan het herwerken van de leerstof. Een aantal hoofd-
stukken zijn niet meer relevant en moeten worden vervangen door actuele leerinhouden.

A1.2 vanuit aanwezige voorkennis en ervaring de probleemstelling helder krijgen.
Richtvraag: 
Wat weet je er zelf al over? Ben je op de hoogte van literatuur of uitspraken van exper-
ten over mogelijke oplossingen voor je praktijkprobleem? Welke acties werden er in het 
verleden al genomen?
Actie: 
Je scant de literatuur en andere informatiebronnen en overlegt met collega’s en/of ande-
re ervaringsdeskundigen. Je koppelt je eerste algemene bevindingen aan je voorkennis 
en ervaring, in functie van het onderwerp dat je hebt afgebakend.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan voor het gericht raadplegen van relevante infor-
matiebronnen. (zie bijlage 2)
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
Alle leerkrachten hebben het nieuwe leerplan doorgenomen. Een aantal leerkrachten 
hebben al nieuwe handboeken ingekeken op een recente studiedag. In de vakbladen 
verschijnen regelmatig artikels over vernieuwende werkvormen en aankondigingen van 
nieuwe hand- en werkboeken.

A1.3 de probleemstelling helder formuleren.
Richtvraag: 
Hoe kan je het praktijkprobleem eenduidig, helder en correct formuleren? Heb je vol-
doende afgebakend wat precies het probleem is dat je wil onderzoeken?
Actie: 
Je gaat na wat precies het probleem is en verwoordt dit kort en bondig.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan i.v.m. het afbakenen van het onderzoek en cor-
rect formuleren van de probleemstelling.
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Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
Door de wijziging van de leerinhouden moet de vakgroep op zoek naar een geschikt 
hand- en werkboek dat voldoet aan de nieuwe leerplandoelen. 

STAP 2. 
HET PRAKTIJKPROBLEEM VERTALEN IN EEN ONDERZOEKSVRAAG EN DEELVRAGEN

A2.1 op basis van relevante voorkennis en ervaring de onderzoeksvraag en deelvragen  
 definiëren.

Richtvraag: 
Welke kennis heb je nodig om je praktijkprobleem op te lossen? Op welke soort vragen 
moet het onderzoek een antwoord krijgen? Hoe kan je de onderzoeksvraag eenduidig, 
helder en correct formuleren?
Actie: 
Je gaat na wat je precies moet onderzoeken om het probleem op te lossen. Je formuleert 
een algemene onderzoeksvraag en indien nodig bijkomende deelvragen.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan i.v.m. het correct formuleren van de onderzoeks-
vraag en eventuele deelvragen. Hij stuurt bij waar nodig.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De vakgroep formuleert de onderzoeksvraag als volgt: in hoeverre voldoen de hand- en 
werkboeken van de verschillende uitgeverijen aan de decretale eindtermen?

A2.2 kritisch nagaan of voor het verkrijgen van de nodige informatie onderzoek 
 wenselijk en haalbaar is.

Richtvraag: 
Is de onderzoeksvraag gebaat bij een onderzoek? Is het zinvol een onderzoek te starten 
of zijn er voor de hand liggende oplossingen te vinden in de literatuur?
Actie: 
Je gaat na of er reeds onderzoek voorhanden is dat nu al een helder antwoord kan geven 
op de onderzoeksvraag. In dat geval start je geen nieuw onderzoek op, maar maak je 
gebruik van de gepubliceerde kennis en pas je deze oplossing toe in je eigen onderwijs- 
praktijk. Indien de opstart van een onderzoek zinvol is, ga je na of je onderzoek gekop-
peld is aan directe gebruiksdoelen, m.a.w. kan je je professionele achtergrond ermee 
uitbreiden of je eigen onderwijspraktijk ermee vernieuwen?
Ondersteuning: 
De lerarenopleider stelt kritische vragen zodat de student inziet of de onderzoeksvraag 
gebaat is met een (nieuw) onderzoek.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
Zijn er reeds resultaten beschikbaar van een grondig en objectief praktijkonderzoek over 
de kwaliteit van de huidige methodes i.f.v. het nieuwe leerplan. Helpt dit onderwijsonder-
zoek me om een geschikte methode te vinden?
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STAP 3. 
EEN ONDERZOEKSPLAN OPSTELLEN

A3.1 een onderzoeksstrategie kiezen.
Richtvraag: 
Hoe pak je het onderzoek globaal aan? Op welke manier zal je het onderzoek benaderen, 
via bevraging, literatuur of andere strategieën? Welke criteria zal je hanteren?
Actie: 
Je kiest een geschikte onderzoeksstrategie.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider geeft een overzicht van de meest gebruikte onderzoeksstrategieën. 
Het overzicht van onderzoeksstrategieën en -technieken hebben we opgenomen in bij-
lage 2.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De vakgroep beslist bij elke uitgeverij een beoordelingsexemplaar op te vragen. Boven-
dien krijgen de uitgeverijen de kans hun product kort mondeling voor te stellen.

A3.2 de technieken voor gegevensverzameling en -analyse kiezen en uitwerken.
Richtvraag: 
Met welke technieken zal je deze strategieën concretiseren? Welke zoektermen leiden je 
tot relevante gegevensbronnen? Gebruik je een bestaande vragenlijst of ontwerp je een 
nieuwe vragenlijst? Wie bevraag je?
Actie: 
Op basis van de gekozen onderzoeksstrategie maak je een keuze uit de technieken die 
hiervoor worden gehanteerd.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider geeft per onderzoeksstrategie een overzicht van de meest gebruikte 
technieken. Het overzicht van onderzoeksstrategieën en –technieken hebben we opge-
nomen in bijlage 2.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De vakgroep bepaalt aan welke criteria het nieuwe hand- en werkboek moet voldoen 
om de leerlingen gericht voor te bereiden op het behalen van de eindtermen en leer-
plandoelen (eindtermen en leerplanvereisten, structuur lineair of thematisch, didactische 
aanpak en keuze van werkvormen, gebruiksvriendelijkheid en vormgeving, kostprijs een-
malig en jaarlijks, ...). De vakgroep beslist de criteria vooraf te communiceren aan de 
uitgeverijen, om zo een gericht antwoord te krijgen op hun vragen.

A3.3 een onderzoeksplan uitwerken. 
 Richtvraag: 
Wat moet er allemaal gebeuren om de beoogde doelen te bereiken?
 Actie: 
Je werkt een onderzoeksplan uit waarin de informatie uit de voorgaande stappen wordt 
opgenomen: praktijkprobleem, onderzoeksvraag, deelvragen, strategie, technieken. Je 
koppelt elke actie / onderzoeksactiviteit aan een tussentijdse deadline, rekening hou-
dend met de haalbaarheid i.f.v. de beschikbare tijd.
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Ondersteuning: 
De lerarenopleider geeft aan welke informatie precies moet worden opgenomen in het 
onderzoeksplan. Hij onderstreept het belang van dit document i.f.v. een goed verloop 
van het onderzoek. Volgende kenmerken zijn onontbeerlijk voor het correct formuleren 
van de doelstellingen: een actief werkwoord, een zelfstandig naamwoord, het beoogde 
eindniveau, helder en niet te detaillistisch geformuleerd, zowel de activiteit als het ken-
nisgebied. (Krathwohl, 2002: 212-18).
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De vakgroep werkt een onderzoeksplan uit waarin de probleemstelling, de onderzoeks-
vraag, de strategie en de timing zijn opgenomen.

STAP 4. 
DATA VERZAMELEN EN OPSLAAN

A4.1 op systematische wijze gegevens verzamelen. 
Richtvraag: 
Welke informatie heb je bekomen op basis van literatuurstudie, observatie, bevraging, 
interview, gevalstudie,…?
Actie: 
Je gaat gericht op zoek naar informatie die een antwoord kan geven op je onderzoeks-
vraag.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan om gericht informatie te vinden. Hij onderstreept 
het belang van een logboek waarin de zoektermen en bronvermeldingen worden gere-
gistreerd.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De leden van de vakgroep verzamelen gericht informatie uit de richtlijnen van de on-
derwijsdienst, vakbladen en wetenschappelijke literatuur over een actuele didactische 
aanpak en geschikte werkvormen. Op basis van de presentaties van de uitgeverijen en 
analyse van beoordelingsexemplaren verzamelen de leden van de vakgroep antwoorden 
op hun vooropgestelde criteria uit de bevraging.

A4.2 de bruikbaarheid van de informatie kritisch beoordelen in functie van het onderzoek. 
Richtvraag: 
Zijn de informatiebronnen relevant voor het onderzoek? Helpt deze informatie mij om 
een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag? Is de informatie die ik heb gevon-
den valide en betrouwbaar? Is de inhoud relevant?
Actie: 
Je gaat na welke meerwaarde de verzamelde informatie heeft voor jouw onderzoek. Je 
gaat na of meerdere bronnen vergelijkbare resultaten rapporteren. Je verifieert wie de 
resultaten heeft gepubliceerd: een onderzoeksgroep of een informeel forum? Je gaat na 
of deze informatie een antwoord is op je onderzoeksvraag.
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Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan om de validiteit en betrouwbaarheid van de 
verkregen informatie na te gaan.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De vakgroep bewaakt de relevantie en betrouwbaarheid van de vakartikels. Gezien de 
uitgeverijen op voorhand de criteria hebben ontvangen, hebben zij gericht informatie 
kunnen verschaffen over het product.

A4.3 data systematisch opslaan met correcte bronvermelding.
Richtvraag: 
Waar heb je de informatie gevonden? Wie is de auteur?
Actie: 
Je vermeldt bij elke informatiebron duidelijk de auteur en de locatie waar je de informatie 
hebt gevonden.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan over het correct refereren naar informatie uit be-
staande publicaties of websites en stuurt bij waar nodig. Hij onderstreept het belang van 
een logboek waarin de zoektermen en bronvermeldingen worden geregistreerd.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
Alle vakartikels worden opgelijst met een correcte bronvermelding. Op de ingevulde 
vragenlijsten wordt duidelijk vermeld welke uitgeverij deze informatie heeft verschaft.

STAP 5.
DATA VERWERKEN 

A5.1 kwalitatief verwerken van de data: lezen, gericht analyseren, verbanden leggen,   
 overzichtelijk ordenen, classificeren, schematiseren. 

Richtvraag: 
Welke linken zie je? Wat leer je uit de feiten?
Actie: 
Je gaat na welke informatie uit de verzamelde informatiebronnen nuttig is voor je onder-
zoek. Je legt verbanden tussen de verschillende informatiebronnen, je interpreteert de 
gegevens en ordent alle informatie in een schema.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan over het inhoudelijk analyseren van vakartikels 
en stuurt bij waar nodig.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De vakgroep gaat na welke didactisch aanpak en werkvormen wetenschappelijke  
gezien hun efficiëntie hebben bewezen. Verder vergelijkt zij deze bevindingen met de 
werkvormen in de beoordelingsexemplaren van de methodes. Ook de respons van de 
uitgeverijen op de vragenlijst wordt onder de loep genomen. 
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A5.2 kwantitatief verwerken van de data.
Richtvraag: 
Hoeveel respondenten beantwoorden aan een bepaald vooropgesteld criterium uit de 
bevraging / het interview / de observatie?
Actie: 
Je maakt een eenvoudig statistisch overzicht van de respons per vooropgesteld criterium.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan m.b.t. het kwantitatief verwerken van de data en 
stuurt bij waar nodig.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
Richtvragen om alle data kwantitatief te verwerken. De vakgroep gaat na hoeveel uit-
geverijen een relevant antwoord hebben gegeven op de bevraging. Hieruit kunnen ze 
afleiden hoeveel hand- en werkboeken in aanmerking komen voor de aankoop. Alle be-
vindingen worden in een matrix gegoten.

A5.3 kritisch de kwaliteit van de data beoordelen.
Richtvraag: 
Heb ik de verkregen informatie op objectieve wijze verwerkt? Zijn mijn bevindingen ge-
steund op objectieve feiten en relevant binnen de context van mijn onderzoek?
Actie: 
Je gaat na of je je analyse voldoende kritisch hebt uitgevoerd. Je bent bereid de feed-
back van je begeleider, partner en peers te verwerken in je onderzoeksproject.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan om samen met je partners en peers je bevindin-
gen kritisch te bespreken.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De vakgroep gaat na of de informatie die de uitgeverijen verschafte, bevestigd wordt 
door concrete voorbeelden in de beoordelingsexemplaren. Alle bevindingen worden 
schematisch weergegeven.

STAP 6. 
CONCLUSIES FORMULEREN

A6.1 de resultaten samenvatten tot antwoorden op de centrale onderzoeksvraag en de  
 deelvragen.

Richtvraag: 
Welke conclusies kan je trekken uit de onderzoeksresultaten? Met welke argumenten kan 
je de antwoorden op je onderzoeksvragen onderbouwen?
Actie: 
Je formuleert een conclusie op basis van de inhoudelijke analyse (stap A5). Je reikt de 
nodige argumenten aan om je antwoord op de onderzoeksvraag te onderbouwen.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan om op basis van de verzamelde informatie con-
clusies te formuleren voor de eigen praktijk.
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Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
Op basis van de samenvattende analyse wordt de meest geschikte methode geselec-
teerd. De vakgroep motiveert waarom de gekozen methode het best beantwoordt aan 
de vooropgestelde criteria om de leerlingen gericht voor te bereiden op het behalen van 
de eindtermen en leerplandoelen.

A6.2 op basis van de onderzoeksresultaten voorstellen van beslissing formuleren om het  
 praktijkprobleem op te lossen.

Richtvraag: 
Welke antwoorden op je onderzoeksvragen bieden een oplossing voor je praktijkpro-
bleem?
Actie: 
Je gaat na in hoeverre het antwoord op de onderzoeksvraag een oplossing biedt voor 
het praktijkprobleem.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan om de transfer te maken naar de eigen onder-
wijspraktijk.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De vakgroep beslist welke methode zal worden aangekocht.

A6.3 aanbevelingen voor een nieuwe onderzoeksvraag formuleren.
Richtvraag: 
Welke nieuwe vraag naar bijkomende informatie dringt zich op na deze oplossing van het 
praktijkprobleem? Welke nieuwe informatie heb ik nodig voor de implementatie van de 
voorgestelde bijsturing?
Actie: 
Je gaat na of de resultaten van dit onderzoek van die aard zijn dat een vervolgonderzoek 
wenselijk is. In dat geval formuleer je aanbevelingen voor een nieuwe onderzoeksvraag.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan om kritische verder te kijken naar mogelijke ver-
volgonderzoeken.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
Uit dit onderzoek blijkt dat ook de evaluatievormen moeten worden geactualiseerd. Voor 
de selectie van geschikte evaluatievormen, zal de vakgroep opnieuw op zoek gaan naar 
geschikte evaluatievormen.

STAP 7. 
REFLECTEREN

A7.1 reflecteren over de onderzoeksresultaten en over de aangewende methode.
Richtvraag: 
Is de onderzoekscyclus verlopen zoals vooropgesteld in het onderzoeksplan? Heb je het 
goed aangepakt? Was de gehanteerde techniek zinvol om een antwoord te krijgen op de 
onderzoeksvraag? Heeft het onderzoek je iets bijgeleerd?
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Actie: 
Je reflecteert over het verloop van het proces. Je noteert aandachtspunten voor een 
volgende onderzoeksopdracht. Ondersteuning: De lerarenopleider begeleidt het reflec-
tieproces aan de hand van vragen.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
Niet alle leerkrachten hadden systematisch de bron correct vermeld. Dit zorgde voor 
vertraging bij het uitschrijven van het rapport. Dit is een leerpunt. Eén leerkracht had uit 
het oog verloren om de uitgeverij tijdig te contacteren. Hierdoor liep het proces onnodig 
vertraging op. Ook dit is een aandachtspunt. Anderzijds hebben ze geleerd dat op basis 
van deze grondige studie slechts één methode voldeed aan de voorwaarden. Dankzij een 
systematische aanpak en een kritische houding hebben ze een duidelijk antwoord kun-
nen formuleren op hun onderzoeksvraag. Ze kunnen met een gerust gevoel een keuze 
maken. De vakgroep zal bij een volgende aankoop zeker opnieuw een praktijkonderzoek 
aanvatten.

A7.2. aftoetsen van conclusies / resultaten t.o.v. het praktijkprobleem / de onderzoeks- 
 vraag

Richtvraag: 
Is onderzoek een goed middel gebleken om het praktijkprobleem op te lossen?
Actie: 
Je reflecteert over de relevantie van een praktijkgericht onderzoek voor het oplossen van 
een praktijkprobleem.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider begeleidt het reflectieproces aan de hand van de richtvragen.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De leden van de vakgroep zijn het er allemaal over eens dat ze dankzij dit praktijkonder-
zoek een degelijke methode hebben kunnen selecteren. Zij hebben hun keuze ook heel 
goed kunnen onderbouwen in hun nota aan de directie. De directie was onder de indruk 
van de professionele aanpak.

STAP 8. 
RAPPORTEREN

A8.1 de doelgroep voor rapportage of presentatie bepalen.
Richtvraag: 
Wie is er gebaat bij het lezen van de onderzoeksresultaten? Kunnen ook anderen iets 
opsteken van hetgeen je onderzocht hebt?
Actie: 
Je gaat na voor wie de onderzoeksresultaten relevant zijn. In functie van de doelgroepen 
beslis je of schriftelijke verslag dan wel een mondelinge presentatie aan de orde is.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider ondersteunt de studenten bij het bepalen van de doelgroep en de 
vorm van rapportering.
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Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De vakgroep beslist de resultaten van hun praktijkonderzoek te delen met andere scho-
len binnen de eigen scholengroep. De vakgroep beslist dat ze een gemotiveerd voorstel 
van aankoop zal schrijven voor de directie van de school. Ook aan de uitgeverijen zal kort 
mondeling worden meegedeeld waarom er al dan niet voor hun methode werd gekozen. 
De vakgroep heeft enkele leerpunten genoteerd op basis van een grondige reflectie van 
het procesverloop. Deze leerpunten willen zij graag mondeling delen met collega’s van 
andere vakdomeinen tijdens de volgende personeelsvergadering.

A8.2 correct, helder en gestructureerd schriftelijk rapporteren.
Richtvraag: 
Hoe presenteer je je onderzoeksresultaten? Deel je je kennis schriftelijk d.m.v. een  
verslag, een vakartikel, een samenvatting, een beeld, een kunstwerk, een poster, een 
weblog …?
Actie: 
Je schrijft doelgericht het onderzoeksverslag i.f.v. de onderzoeksvraag. Dit is een cyclisch 
proces van schrijven en herschrijven, structureren en herstructureren, aanscherpen van 
argumenten, enz.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt schrijfstrategieën voor een zakelijk verslag aan. Hij biedt richtvra-
gen aan voor het correct, helder en gestructureerd schriftelijk rapporteren.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
Er wordt een verslag uitgewerkt voor de directie. Een lid van de vakgroep dat tewerk-
gesteld is in meerdere scholen binnen de scholengroep, zal het verslag aan de andere 
scholen bezorgen en kort mondeling toelichten.

A8.3 correct, helder en gestructureerd mondeling presenteren.
Richtvraag: 
Hoe structureer je je presentatie? Deel je je kennis mondeling d.m.v. een presentatie, een 
studiedag, een teamoverleg?
Actie: 
Je bereidt je mondelinge presentatie voor.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan voor de mondelinge presentatie.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
Een korte presentatie over de aanpak en leerpunten wordt voorbereid en gepresenteerd 
tijdens de eerstvolgende personeelsvergadering. In bijlage 1 werd het raamwerk on-
derzoekscompetenties ‘Bouwstenen voor een onderzoekende houding bij leraren (op-
leiders)’ opgenomen. Het biedt een duidelijk overzicht van de verschillende stappen, 
cruciale onderzoekscompetenties en richtvragen voor de ‘leraar als actief onderzoeker’.
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3.2.2 
DE LERAAR ALS EINDGEBRUIKER VAN ONDERZOEK

Het model ‘de leraar als eindgebruiker van onderzoek’ 
licht de verschillende stappen toe die een leraar door-
loopt als hij na het lezen van een relevant vakartikel de 
transfer wil maken naar de onderwijspraktijk. De leraar 
start dus niet noodzakelijk vanuit een eigen leervraag. 
Hij reflecteert over nieuwe maatschappelijke ontwikke-
lingen en resultaten van onderwijsonderzoek en gaat 
na in hoeverre het zinvol kan zijn deze vernieuwende 
elementen aan te brengen in zijn eigen onderwijsprak-
tijk. Ook dit proces is gericht op de professionalisering 
van leraren. Opnieuw komen alle decretale basiscom-
petenties van functioneel geheel 5 aan bod, enkel de 
invulling verschilt. Dit model heeft als uitgangspunt 
dat de leraar zich bewust is van het belang informa-
tie door te nemen om vernieuwende elementen aan 
te brengen in de onderwijspraktijk (BC 5.1). Daarom 
leest hij systematisch vakbladen / websites door die 
relevant zijn voor zijn vakdomein (BC 5.2). Op basis 
van de inhoud van deze artikels tracht hij zijn ei-
gen functioneren ter discussie te stellen en bij te 
sturen (BC 5.3). Dit model is een verkort proces 
van ‘de leraar als actief onderzoeker’. De leraar 
gaat na of de nieuwe informatie die hij opdeed 
relevant is voor de eigen onderwijspraktijk. In-
dien hij het op dat tijdstip opportuun acht de 
vernieuwde inzichten te vertalen naar de eigen 
context, zal hij het artikel analyseren i.f.v. kwali-
teitsverbeteringen binnen de schoolomgeving. 
Dit model geeft ook aan dat het doorlopen van 
het volledige proces van ‘de leraar als actief 
onderzoeker’ niet noodzakelijk is om gericht te 
werken aan de verbetering van de eigen on-
derwijskwaliteit.
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THEORETISCH MODEL ‘DE LERAAR ALS EINDGEBRUIKER VAN ONDERZOEK’.
We starten met een visuele voorstelling van het procesmodel.  

Alle stappen worden genummerd met de letter E van ‘eind- 
gebruiker’. Ook voor dit model is het mogelijk dat de le-

raar bij het verwerken van de informatie uit het vakartikel 
merkt dat hij nog extra bronnen moet raadplegen om 
een gerichte transfer te maken naar de werkplek. Hij 
zal op dat moment net als in het model ‘de leraar 
als actief onderzoeker’ gericht bijkomende informa-
tie verzamelen om vervolgens alle data te verwerken 
en conclusies te formuleren voor de eigen onderwijs- 

praktijk. Dit proces kan bovendien een aanleiding zijn 
voor de opstart van een onderzoek volgens het model 

‘de leraar als actief onderzoeker’.

E1.  VAKLITERATUUR OPVOLGEN
E1.1  systematisch vakbladen en media uit leer- of vakgebieden raadplegen.
E1.2  de relevantie van de informatie uit vakbladen en media kritisch beoordelen i.f.v. de   
 eigen onderwijspraktijk.
E1.3  de verkregen informatie efficiënt ordenen en opslaan (registreren) met correcte  
 bronvermelding.

E2.  DATA VERWERKEN
E2.1  kwalitatief verwerken van de data: lezen, gericht analyseren, verbanden leggen,  
 overzichtelijk ordenen, classificeren, schematiseren.
E2.2  kritisch de kwaliteit van de data beoordelen.

E3.  CONCLUSIES FORMULEREN
E3.1  Op basis van het gelezen artikel conclusies formuleren voor de eigen praktijk.
E3.2  een onderzoeksvraag formuleren voor de eigen onderwijspraktijk.

E4.  RAPPORTEREN
E4.1  nieuwe inzichten communiceren aan andere betrokkenen.

4.2.2 
TOELICHTING BIJ HET THEORETISCH MODEL ‘DE LERAAR ALS EINDGEBRUIKER VAN 
ONDERZOEK’ 

Op basis van een concrete situatieschets verduidelijken we het model ‘de leraar als eind- 
gebruiker van onderzoek’. We hebben per onderzoeksstap voor elke onderzoekscompeten-
tie een richtvraag vermeld om de beginnende onderzoeker op weg te helpen. Deze vraag 
werd verduidelijkt in de gewenste ‘actie’ van de leraar als onderzoeker. Ook voor de lera-
renopleider werd een mogelijke ‘ondersteuning’ voorgesteld. Heel wat competenties en bij- 
horende richtvragen uit dit model komen overeen met competenties uit het model ‘de leraar 
als actief onderzoeker’.

Rapporteren Vakliteratuur
opvolgen

Conclusies
formuleren

Data
verwerken
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CASE: 

In Klasse voor leraren verschijnt een artikel 
over de iPad op school. De docent toont 
het artikel in de les en vraagt aan de stu-
denten om bijkomende vakartikels te 
verzamelen over de meerwaarde van de 
iPad op school. Vervolgens moeten de 
studenten deze artikels analyseren en 
vergelijken, om zo tot een voldoende 
onderbouwde conclusie te komen.

STAP 1. 
VAKLITERATUUR OPVOLGEN

E1.1 systematisch vakbladen en media uit leer- of vakgebieden raadplegen.
Richtvraag: 
Welke vakbladen en websites helpen je bij het optimaliseren van je onderwijspraktijk?
Actie: 
Je gaat op zoek naar relevante bronnen die je ondersteunen bij de verbetering van je 
onderwijspraktijk.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider stelt het artikel uit ‘Klasse voor leraren’ beschikbaar en reikt strategie- 
ën aan om op een gerichte manier bijkomende artikels te verzamelen.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De studenten zoeken bijkomende vakartikels over efficiënt iPadgebruik op school.

E1.2 de relevantie van de informatie uit vakbladen en media kritisch beoordelen i.f.v. de  
 eigen onderwijspraktijk.

Richtvraag: 
Zijn de informatiebronnen relevant voor je onderwijspraktijk? Helpt deze informatie je om 
een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag?
Actie: 
Je gaat na in hoeverre de vakartikels objectieve informatie verschaffen over het thema. 
Je gaat na of de conclusies uit het artikel voldoende zijn onderbouwd en of er een on-
derzoek aan voorafgegaan is.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider begeleidt het proces.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De studenten gaan na of de informatie over functioneel gebruik van de iPad op school 
voldoende betrouwbaar is.
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E1.3 de verkregen informatie efficiënt ordenen en opslaan met correcte bronvermelding.
Richtvraag: 
Waar heb je de informatie gevonden? Wie is de auteur?
Actie: 
Je lijst de vakartikels op en gebruikt een correcte bronvermelding.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan om systematisch data op te slaan met correcte 
bronvermelding.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De studenten lijsten de vakartikels over functioneel gebruik van de iPad op school op en 
refereren correct naar de bron.

STAP 2. 
DATA VERWERKEN

E2.1 kwalitatief verwerken van de data: lezen, gericht analyseren, verbanden leggen,   
 overzichtelijk ordenen, classificeren, schematiseren.

Richtvraag: 
Welke linken zie je? Wat leer je uit de feiten?
Actie: 
Je gaat na welke informatie je kan terugvinden in meerdere artikels. Je legt onderling 
verbanden en ordent alle informatie in een schema.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan over het inhoudelijk analyseren van de vakartikels.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De studenten maken een samenvatting per vakartikel en vergelijken de inhoud van de 
verschillende artikels met elkaar.

E2.2 kritisch de kwaliteit van de data beoordelen.
Richtvraag: 
Is de informatie die je hebt gevonden valide en betrouwbaar? Is de inhoud relevant?
Actie: 
Je gaat na of de inhoud die je hebt gevonden een antwoord geeft op je onderzoeks-
vraag. Je raadpleegt minstens drie vakartikels en gaat na of ze de aangereikte argumen-
ten ondersteunen.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan om de kwaliteit van de data kritisch te beoor-
delen.
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Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De studenten gaan na of de plus- en minpunten over het gebruik van de iPad op school 
vernoemd worden in minstens drie artikels. Ze onderzoeken of de verschillende artikels 
elkaar bevestigen of tegenspreken.

STAP 3. 
CONCLUSIES FORMULEREN

E3.1 Op basis van het gelezen artikel conclusies formuleren voor de eigen praktijk.
Richtvraag: 
Welke conclusies kan je trekken uit de onderzoeksresultaten? Met welke argumenten kan 
je de antwoorden op je onderzoeksvra(a)g(en) onderbouwen?
Actie: 
Je formuleert een conclusie op basis van de inhoudelijke analyse (stap E2). Je onder-
bouwt je conclusie met objectieve argumenten.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan om op basis van het gelezen artikel conclusies te 
formuleren voor de eigen praktijk.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case:
De studenten trekken een besluit op basis van de analyse en synthese van de artikels. Ze 
reiken objectieve argumenten aan over functioneel gebruik van de iPad op school.

E3.2 een onderzoeksvraag formuleren voor de eigen onderwijspraktijk.
Richtvraag: 
Welke informatie uit deze vakartikels is nuttig voor je eigen onderwijspraktijk?
Actie: 
Je gaat na op welke manier je de nieuw verworven kennis kan integreren in je eigen 
onderwijspraktijk.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider reikt strategieën aan om de transfer te maken naar de eigen onder-
wijspraktijk.
Mogelijke antwoorden op de richtvragen i.f.v. de case: 
De studenten gaan na voor welke leerinhouden het gebruik van de iPad op school rele-
vant is.
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STAP 4. 
RAPPORTEREN

E4.1 nieuwe inzichten communiceren aan 
andere betrokkenen binnen het school-
team.
Richtvraag:
Wie is er gebaat bij het lezen van de on-
derzoeksresultaten? Kunnen ook anderen 
iets opsteken van de kennis die je hebt 
opgedaan? Ben je bereid deze kennis te 
delen?
Actie: 
Je presenteert je bevindingen aan colle-
ga’s en andere partners die hierbij baat 
kunnen hebben.
Ondersteuning: 
De lerarenopleider maakt de studen-
ten bewust van het belang om nieuwe 
inzichten te communiceren aan ande-
re betrokkenen binnen het school-
team.
Mogelijke antwoorden op de richt-
vragen i.f.v. de case: 
De studenten presenteren hun be-
vindingen aan de andere groepen.

In bijlage 1 werd het raamwerk 
onderzoekscompetenties ‘bouw-
stenen voor een onderzoekende 
houding bij leraren(opleiders)’ 
opgenomen. Het geeft een 
duidelijk overzicht van de ver-
schillende stappen, cruciale 
onderzoekscompetenties en 
richtvragen voor ‘de leraar 
als eindgebruiker van onder-
zoek’.
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HOE KAN PRAKTIJKONDERZOEK DE KWALITEIT 
VAN HET ONDERWIJS VERBETEREN?

In dit hoofdstuk zoomen we in op de deelvraag: hoe kunnen we lerarenopleiders hand-
vatten geven om een onderzoeksgerichte didactiek in de curricula te integreren? Alle 
voorgaande hoofdstukken zijn stuk voor stuk essentiële stappen op weg naar dit resultaat.

4.1 
CONTEXT

Bij de ontwikkeling van een leerlijn is het niet 
alleen van belang het beoogde eindresultaat 
eenduidig te beschrijven, maar ook de con-
text is een bepalende factor. Hiervoor namen 
we de instroom van de studenten in de di-
verse types van lerarenopleidingen onder de 
loep. Een aantal leden van NOvELLe bieden 
een geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) in 
dag- en/of avondtraject aan. Dit is het ge-
val voor de Katholieke Hogeschool Limburg  
(lerarenopleiding kleuter-, lager en secundair 
onderwijs) en de Hogeschool PXL (leraren- 
opleiding kleuter-, lager en secundair onder-
wijs). Twee leden organiseren een specifieke 
lerarenopleiding (SLO) aan in dagtraject, m.n. 
de Universiteit Hasselt, m.n. de SLO van het de-
partement Toegepaste Economische Weten-
schappen en de Hogeschool PXL, de SLO van  
de MAD-faculty. De Centra voor Volwassen- 

 
 
 
onderwijs organiseren een specifieke leraren-
opleiding (SLO) in avondtraject: CVO Limlo, 
CVO Lino, CVO De Oranjerie en CVO Step. 
De instroom van studenten varieert sterk: 
master diploma, bachelor diploma, diploma 
secundair onderwijs. Niet alle studenten heb-
ben recent hun diploma behaald. De leeftijd 
in een GLO ligt doorgaans tussen de 18 en 25 
jaar, in een SLO tussen de 23 en 33 jaar. Gelet 
op de diverse instroom van de cursisten, leek 
het uitwerken van een adviserende leerlijn 
die implementeerbaar is in de curricula van 
de verschillende types lerarenopleiding bij 
aanvang een ingewikkelde opdracht.
Ook qua tijd en middelen om de vereiste 
eindcompetenties in te oefenen is er een 
groot verschil tussen een lerarenopleiding 
GLO (180 ECTS) en een lerarenopleiding SLO 
(60 ECTS).

04
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BASISCOMPETENTIES LERARENOPLEIDING / FUNCTIONEEL GEHEEL 5 /
DE LERAAR ALS INNOVATOR – DE LERAAR ALS ONDERZOEKER

ELEMENTAIR 
NIVEAU

DOORGROEI- 
NIVEAU

INTEGRATIE- 
NIVEAU

EXPERTNIVEAU

5.1 
Vernieuwende 
elementen 
aanwenden en 
aanbrengen.

De student kan 
het belang inzien 
van vernieuwen-
de inzichten voor 
zijn onderwijs- 
praktijk en de  
informatiebron-
nen hiervoor 
vinden.

De student kan 
i.f.v. het onder-
zoeksdoel ge-
richt informatie 
verzamelen uit 
diverse bronnen, 
kritisch verwer-
ken en nauwkeu-
rig registreren.

De student 
kan onderzoek 
ontwikkelen en 
een innovatief 
product ontwik-
kelen.

De student kan 
een praktijkpro-
bleem vanuit 
een wetenschap-
pelijke houding 
onderzoeken.

5.2 
Kennisnemen 
van toeganke-
lijke resultaten 
van onderwijs-
onderzoek 
relevant voor de 
eigen praktijk.

De student kan 
de relevantie van 
onderzoek voor 
de eigen lesprak-
tijk inschatten.

De student kan 
zich professiona-
liseren en dit op 
vraag toepassen 
in de praktijk.

De student kan 
zich pedago-
gisch, vakdi-
dactisch en 
vakinhoudelijk 
professionali-
seren en dit uit 
eigen beweging 
integreren in de 
eigen onderwijs- 
praktijk.

De student kan 
zich vakdi-
dactisch en 
wetenschappelijk 
professionali-
seren vanuit de 
relevantie voor 
de eigen praktijk.

5.3 
Het eigen 
functioneren ter 
discussie stellen 
en bijsturen.

De student kan 
reflecteren over 
zijn pedago-
gisch-didactisch 
handelen.

De student kan 
reflecteren over 
het onder-
zoeksproces en 
-product.

De student kan 
het eigen  
functioneren 
bijsturen op 
basis van de 
inzichten opge-
daan tijdens het 
praktijkonder-
zoek.

De student kan 
het eigen  
functioneren 
via intervisie 
bespreken met 
collega’s.

Volgend model werd vooropgesteld op basis van een eerste algemeen literatuuronderzoek, 
een analyse van de diverse instroom en decretale basiscompetenties van de leraar.



• 41 •

Dit schema strookt met de bevindingen van het onder-
zoekscentrum ‘Centre for Active Learning’ van de ‘Uni-
versity of Gloucestershire (Jenkins & Healey, Insitutional 
strategies to link teaching and research, 2005) dat het 
leerrendement van studenten in het hoger onderwijs  
bestudeert wanneer er in de opleiding bewust wordt  
gestreefd naar een link tussen onderwijs en onderzoek. 
In een eerste fase wil het onderzoekscentrum de studen-
ten bewustmaken van de relevantie van onderzoek voor 
hun onderwijspraktijk. In bovenstaand schema komt 
dit overeen met het ‘elementair niveau’. De decretale 
basiscompetentie 5.1 vertaalden we als volgt op ele-
mentair niveau: ‘de student kan het belang inzien van 
vernieuwende inzichten voor zijn onderwijspraktijk en 
de informatiebronnen hiervoor vinden’.

We vinden het bovendien ook belangrijk dat de 
studenten zich ervan bewust zijn dat expertise van 
anderen hen kan helpen om zich verder te ontwikke-
len. De decretale basiscompetentie 5.2 vertaalden 
we als volgt op elementair niveau: ‘de student kan 
de relevantie van onderzoek voor de eigen lesprak-
tijk inschatten’.

Pas wanneer studenten ervaren dat praktijkgericht 
onderzoek hun eigen handelen positief kan beïn-
vloeden, zullen zij in staat zijn relevante leervra-
gen te stellen om hun lesgeven te verbeteren. In 
deze fase worden zij gericht voorbereid op het 
zelfstandig uitvoeren van een onderzoek. Dit is 
de fase die wij hebben gedefinieerd als ‘door-
groeiniveau’. De decretale basiscompetentie 
5.1 vertaalden we als volgt op doorgroeini-
veau: de student kan i.f.v. het onderzoeks-
doel gericht informatie verzamelen uit diverse 
bronnen, kritisch verwerken en nauwkeurig 
registreren. De lerarenopleider begeleidt de 
student bij de uitvoering van het onderzoek.
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Research-tutored
Curriculum emphasises 
learning focused on 
students writing and 
discussing essays and 
papers

STUDENTS AS
PARTICIPANTS

Research-based
Curriculum emphasises 
students undertaking 
inquiry-based learning

Research-led
Curriculum is structured
around teaching current
subject content

Research-Oriented
Curriculum emphasises 
teaching processes of 
knowledge construction 
in the subject

TEACHER-FOCUSED
STUDENTS AS AUDIENCE

EMPHASIS ON
RESEARCH PROCESSES
AND PROBLEMS

EMPHASIS 
ON RESEARCH 

CONTENT

In een vervolgonderzoek definieert diezelfde onderzoeksgroep de leerlijn in vier stappen 
om studenten aan te zetten tot onderzoekend handelen (Healey & Jenkins, 2009).
1. Research-led: leren door onderzoek over de eigen vakdiscipline te lezen;
2. Research-oriented: zich bekwamen in onderzoekscompetenties en –technieken;
3. Research-based: zelf een onderzoek uitvoeren;
4. Research-tutored: actief deelnemen aan een onderzoeksdiscussie.

Dit is een overzicht van verschillende invalshoeken die kunnen worden ingezet om de onder-
zoekende houding te stimuleren en zich te bekwamen in de verschillende onderzoeksvaardig-
heden.

FIGUUR 1: 
CURRICULUM DESIGN AND THE RESEARCH-TEACHING NEXUS (JENKINS & HEALEY,  
INSTITUTIONAL STRATEGIES TO LINK TEACHING AND RESEARCH, 2005, P. 70).

Anderson en Krathwohl zijn twee andere autoriteiten op het vlak van de implementatie van 
leerlijnen in een curriculum. Hun herziene versie van de Taxonomie van Bloom geeft de groei-
stappen in een leerproces weer. Enerzijds de kennisdimensie op deze as, het gaat om types 
kennis van concreet tot abstract: feitenkennis, conceptuele kennis, procedurele en metacog-
nitieve kennis. De andere as is de procesdimensie van cognitieve activiteit: herinneren, begrij-
pen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren (Krathwohl, A revision of Bloom’s Taconomy: 
an overview, 2002).
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FIGUUR 2: 
BLOOM’S REVISED TAXONOMY: 
A TAXONOMY FOR LEARNING, TEACHING 
AND ASSESSING 
(ANDERSON & KRATHWOHL, 2001).

Het onderliggend niveau moet verinnerlijkt zijn 
vooraleer je kan overgaan naar een volgend  
niveau. Het onderliggend niveau hoeft niet  
noodzakelijk expliciet als een activiteit voor te ko-
men. De niveaus van herinneren t.e.m. evalueren 
zijn vervat in het elementair en doorgroeiniveau 

CREATING

EVALUATING

ANALYSING

APPLYING

UNDERSTANDING

REMEMBERING

HIGHER ORDER THINKING SKILLS

LOW ORDER THINKING SKILLS

van ons model. De begeleiding en sturing door de lerarenopleider is sterker bij aanvang en 
neemt stelselmatig af in het doorgroeiniveau. Het niveau ‘creëren’ verwachten we pas op het 
integratieniveau, want dan moet de student min of meer zelfstandig een onderzoek kunnen 
uitvoeren.

De visie van onderzoeker Sara Diederen van de Open Universiteit in Heerlen over  
‘Professionele Onderzoekstaal in Lerarenopleidingen Basisonderwijs’ sluit hierbij aan. In haar 
studie baseert zij zich op onderzoek van Schrijver en Pauw (2009) en Schrijver, Visser en Pauw 
(2010) die een onderscheid maken tussen ‘knowing how’-begrippen (het kunnen) en ‘knowing 
why’-begrippen (het weten / het begrijpen). In haar discussie formuleert zij volgende vast-
stellingen. ‘De eerstejaars aanstaande leraren noemen met name ‘knowing how’-begrippen, 
en leggen nauwelijks de relatie met onderliggende theorie (‘knowing why’). De tweedejaars  
aanstaande leraren noemen al meer ‘knowing why’-begrippen.’ Door de studenten systema-
tisch in contact te brengen met onderzoeksgebaseerd materiaal, raken zij vertrouwd met speci-
fieke onderzoekstaal en zullen zij op termijn zelf in staat zijn een onderzoeksverslag te schrijven.

4.2 
BEVRAGING

Tijdens het eerste semester van het academiejaar 2012-13 hebben we een enquête afge-
nomen van de Limburgse lerarenopleiders (zie bijlage 3). Het hoofddoel van de bevraging 
was informatie verkrijgen over de mate waarin onze collega’s aan onderzoek doen en onder-
zoeksvaardigheden aanleren aan hun studenten. Uit de verkregen informatie hebben wij good 
practices geselecteerd. De mensen die zich bereid toonden om hun aanpak te delen met 
anderen, hebben we nadien uitgenodigd voor een van de drie focusgeprekken. De informatie 
die we op deze manier verzamelden, vormde een waardevolle en praktijkgerichte input voor 
de uitwerking van de leerlijn.
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Aan de bevraging namen 110 docenten 
deel uit de verschillende lerarenopleidingen 
in Limburg. De geïntegreerde lerarenoplei-
dingen (PXL en KHLim) waren vanwege hun 
grootte dominant aanwezig (82%) ten opzich-
te van de CVO’s (Lino, Limlo, Oranjerie en 
Step). Gezien de lage respons is verder on-
derzoek gewenst.

De vakdomeinen van onze respondenten 
waren zeer divers: talen, wetenschappen- 
wiskunde, ICT en techniek, met een licht 
overwicht van humane wetenschappen.

De collega’s vinden de integratie van onder-
zoekscompetenties belangrijk en zetten zich 
in om de studenten te betrekken bij of in con-
tact te brengen met actueel onderzoek. De 
meest courante manier om dit te doen is tij-
dens de les en via cursusmateriaal. Opvallend 
is wel de opmars van digitale leerplatformen 
en de sociale media. Toch haalt men aan dat 
ondanks deze kanalen, de aanbreng van on-
derzoekscompetenties ook zeer sterk op een 
informele manier gebeurt.

De meest voor de hand liggende manier om 
studenten in contact te brengen met onder-
zoek, is via de opdracht om de actualiteit in 
hun vakdomein te volgen. Slechts 1 op 8 van 
de ondervraagden zegt dit nooit te vragen 
van hun studenten en 9 op 10 doet dit min-
stens één keer per semester.

De voornaamste doelen om vakliteratuur te 
laten doornemen zijn het kritisch omgaan 
met informatie, de link leggen met de stage-
praktijk en structureren van informatie.
We vroegen aan onze collega’s ook naar de 
integratie van een of ander aspect van de 

onderzoekscyclus in hun praktijk. We wilden 
weten in hoeverre studenten kansen krijgen 
om actieve onderzoeker te zijn tijdens hun 
opleiding. Uit de antwoorden bleek vooral 
dat er een aanzet wordt gegeven om hen ac-
tief aan onderzoek te laten doen. Gevraagd 
naar de fasen van de onderzoekscyclus die in 
de lespraktijk een prominente plaats krijgen, 
ligt de klemtoon vooral op het benoemen 
van het praktijkprobleem, data verzamelen 
en het formuleren van conclusies. Aan onder-
zoekstechnische fasen als het formuleren van 
een onderzoeksvraag, het opstellen van een 
onderzoeksplan en het evalueren van een on-
derzoeksproces besteden de respondenten 
naar eigen zeggen minder aandacht.

Binnen de driejarige geïntegreerde opleiding 
lerarenopleiding komt heel duidelijk een gra-
duele opbouw van de diverse fasen van de 
onderzoekscyclus naar voor. Waar in de eer-
ste opleidingsfase de klemtoon vooral ligt 
op de eerste kennismaking met onderzoek, 
verschuift deze in de tweede en vooral in de 
derde opleidingsfase naar zelf actief onder-
zoeken van gegevens. Zo zal een docent die 
in de eerste fase van de opleiding al aandacht 
wil besteden aan onderzoek, zich vooral  
focussen op het benoemen van een praktijk-
probleem en het verzamelen van informatie. 
In de derde fase verschuift de focus vooral 
naar het verzamelen van data en het formu-
leren van conclusies. Opvallend zijn de toch 
nog relatief lage scores voor het formuleren 
van een onderzoeksvraag en het opstellen 
van een onderzoeksplan. De conclusie is dan 
ook dat studenten vooralsnog enkel een uit-
voerende, eerder passieve, rol krijgen in het 
uitvoeren van onderzoek, daarbij dikwijls aan-
gestuurd door een stappenplan.
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Voor de CVO’s zien we weinig verschil  
tussen de praktische en de theoretische 
modules. In de theoretische modules 
wordt lichtjes meer aandacht besteed 
aan het formuleren van conclusies en in 
de praktische modules aan het benoe-
men van een praktijkprobleem.

We kunnen dus besluiten dat onder-
zoek wel degelijk een belangrijk item 
is in de wandelgangen en in de ge-
sprekken onder collega’s in een instel-
ling voor hoger onderwijs. De rol van 
de student blijft echter, ondanks een  
graduele opbouw, meestal relatief 
beperkt tot die van gebruiker.

De goede praktijkvoorbeelden die 
werden beschreven in de bevra-
ging, werden door de betrokken 
auteurs voorgesteld tijdens de  
focusgesprekken. Deze uitwisse-
ling van expertise werd voor alle 
deelnemers als zeer verrijkend 
ervaren. Enkele voorbeelden wer-
den opgenomen in bijlage 5.
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4.3 
FOCUSGESPREKKEN

Een focusgesprek is een variant op een 
groepsinterview waarmee informatie ver-
zameld wordt om een onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Het is geen debat maar een 
vrije uitwisseling van ideeën, opvattingen en 
voorstellen (De Langhe, R. et al, 2011). Na 
de schriftelijke bevraging van de Limburgse 
lerarenopleiders beslisten we dan ook de  
lectoren uit te nodigen die bereid waren hun 
expertise op het vlak van onderzoekscom-
petenties met ons en met elkaar te delen. 
Lectoren met verschillende aanpak en op-
vattingen samenbrengen en met elkaar con-
fronteren leek ons meer relevante informatie 
op te leveren dan afzonderlijke gesprekken 
met individuele lectoren. De deelname van 
deze kritische experten heeft geleid tot een 
betrouwbare toetsing van onze adviserende 
leerlijn voor onderzoekscompetenties. Deze 
input vormde de basis om ons voorstel te  
finaliseren tot een werkbaar instrument.

Voor ons onderzoeksproject zijn drie focus-
gesprekken doorgegaan: op 21 februari, 21 
maart en 22 april 2013. 
Zoals Litosseliti (2003) voorstelt, hebben 
we de groepen bewust klein gehouden om 
een maximale uitwisseling van ideeën te 
garanderen. Het ging om deelnemers uit 
verschillende lerarenopleidingen: CVO De 
Oranjerie CVO Step, CVO Limlo, CVO Lino, 
PXL, KHLim, UHasselt. Bij de selectie hebben  

 
 
 
we ook erover gewaakt dat deelnemers van  
de verschillende types lerarenopleidingen en 
van uiteenlopende vakgebieden uitgenodigd 
werden.
Praktisch gezien duurden deze gesprekken 
drie uur. We zijn bij ieder focusgesprek ver-
trokken vanuit interessante voorbeelden van 
praktijkonderzoek die door de deelnemers 
werden aangebracht. Concreet werd vol-
gende vraag voorgelegd: ‘Aan welke eisen 
moet een project in een bepaalde fase van 
de leerlijn voldoen?’ Alle gesprekken werden 
geregistreerd en de betrokkenen hebben 
toestemming verleend om hun praktijkvoor-
beeld te publiceren (zie bijlage 5).

Bij de rondvraag op het einde van ieder  
gesprek gaven de uitgenodigde lectoren 
duidelijk aan dat ze de gelegenheid kregen 
om hun visie vrijuit te verwoorden. Ook on-
dervonden we dat de open sfeer constructief 
werkte, niet enkel om kritisch te staan tegen-
over de eigen aanpak, maar ook om geza-
menlijk na te denken over de inbedding van 
een leerlijn onderzoekscompetenties in het 
curriculum. Door eerst in duo’s te reflecteren 
over de praktijkvoorbeelden en daarna de 
duo’s met elkaar te confronteren kwam een 
maximale explicitering en uitwisseling van  
visies op de generieke leerlijn en de imple-
mentatie ervan tot stand.
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Dit brengt ons bij de hoofddoelstelling van ons pro-
ject ‘de ontwikkeling van een adviserende leerlijn 
onderzoekscompetenties in de lerarenopleidingen’. 
Deze leerlijn kwam tot stand op basis van een gron-
dige literatuurstudie. Belangrijk voor ons was deze 
kennis te toetsen aan de inbreng van ervarings- 
deskundigen. In dit kader werden de resultaten 
van de vragenlijst geanalyseerd en in een volgend 
stadium werd de adviserende leerlijn verder uitge-
diept dankzij de waardevolle input van meerdere 
collega’s die actief hebben deelgenomen aan de 
focusgesprekken.

Op basis van de input van de verschillende fo-
cusgesprekken, hebben we de adviserende 
leerlijn herwerkt en voorgelegd aan een aantal 
‘critical friends’. Zij fungeerden als klankbord 
om ons ontwerp nog te verfijnen. Ook de in-
breng van de leden van de resonantiegroep 
heeft ons geholpen het model te verfijnen en 
in zijn definitieve vorm te gieten.

Op de volgende pagina vindt u onze leerlijn 
onderzoekscompetenties voor de verschil-
lende types lerarenopleiding.

HOE EEN ONDERZOEKSGERICHTE DIDACTIEK IN 
DE CURRICULA INTEGREREN?

05
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ADVISERENDE LEERLIJN ONDERZOEKSCOMPETENTIES VOOR DE  
VERSCHILLENDE TYPES LERARENOPLEIDING.

ELEMENTAIR NIVEAU DOORGROEINIVEAU INTEGRATIENIVEAU

HANDELINGSVERLOOP: van stapsgewijs naar methodisch

De student kan een onder-
zoekscyclus stap voor stap 
doorlopen.

De docent reikt de bouwste-
nen voor een onderzoekscy-
clus aan vanuit een holistisch 
perspectief.

De student maakt zelf 
keuzes bij de uitvoering 
van elke onderzoeksstap en 
reflecteert over het verloop.

De docent duidt de verschil-
lende onderzoeksstappen, 
geeft feedback en laat de 
studenten reflecteren over 
het proces.

De student maakt zelf 
keuzes bij de uitvoering van 
elke onderzoeksstap, reflec-
teert over het verloop en de 
integratie van de resultaten 
in de eigen praktijk.

De docent bewaakt het 
procesverloop en zet de 
student aan tot kritische  
reflectie over het onder-
zoeksproces en -resultaat.

GESTRUCTUREERDHEID: van een duidelijk geëxpliciteerd kader naar een omgeving 
waarin geen expliciete richtlijnen zijn

De student kan het stap-
penplan uitvoeren binnen 
een duidelijk geëxpliciteerd 
kader.

De docent reikt een sterk 
voorgestructureerd stappen-
plan aan.

De student kan de  
onderzoekscyclus uitvoeren 
binnen een duidelijk  
geëxpliciteerd kader.

De docent reikt een sterk 
voorgestructureerd model 
aan.

De student kan een project-
plan opstellen en een  
innoverend concept  
ontwerpen.

De docent bewaakt de 
onderzoekseisen.

COMPLEXITEIT: van eenvoudige naar complexe context

De student kan een sterk 
gereduceerde authentieke 
situatie analyseren.

De docent reikt een sterk 
gereduceerde authentieke 
situatie aan.

De student kan een ge-
reduceerde authentieke 
situatie analyseren a.h.v. een 
referentiekader.

De docent reikt een ge-
reduceerde authentieke 
situatie aan met integratie 
van deelcomponenten van 
de opleiding.

De student kan een  
authentieke situatie kritisch 
bespreken in samenwerking 
met het werkveld en met het 
oog op innovatie.

De docent bewaakt de kwa-
liteit van de probleemstel-
ling en de onderzoeksvraag.
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ADVISERENDE LEERLIJN ONDERZOEKSCOMPETENTIES VOOR DE  
VERSCHILLENDE TYPES LERARENOPLEIDING.

ELEMENTAIR NIVEAU DOORGROEINIVEAU INTEGRATIENIVEAU

ZELFSTANDIGHEID: van onder begeleiding naar meer zelfstandig werken

De student kan (stappen 
van) een onderzoekscyclus 
doorlopen.

De docent reikt bronnen 
aan en zorgt voor een sterke 
procesbegeleiding.

De student kan een onder-
zoekscyclus doorlopen. 

De docent zorgt voor de 
nodige procesbegeleiding.

De student kan de onder-
zoekscyclus doorlopen en 
neemt actief deel aan de 
intervisiemomenten.

De docent organiseert inter-
visiemomenten en begeleidt 
de student op basis van 
vraaggestuurde feedback.

PROCESORGANISATIE: van opgelegde timing naar zelfsturende procesplanning

De student kan een on-
derzoekstaak met weinig 
tijdsdruk uitvoeren.

De docent biedt een een-
voudige onderzoekstaak aan 
en voorziet de nodige tijd.

De student kan een eenvou-
dige onderzoekstaak binnen 
de voorziene tijd uitvoeren.

De docent brengt variatie 
aan in de onderzoekstaken 
en bepaalt de tijdsduur.

De student kan een geïn-
tegreerde onderzoekstaak 
uitvoeren en zijn eigen 
planning bewaken.

De docent bewaakt de kwa-
liteit van de onderzoekstaak 
en de haalbaarheid van de 
planning.

Het eindniveau van ons model sluit aan bij 
de decretale eindcompetenties. De advise-
rende leerlijn is uitgewerkt in drie groeistap-
pen of niveaus. In ons eerste model op basis 
van onze eerste algemene literatuurstudie 
werden vier niveaus aangegeven. Uit de be-
vraging en de focusgesprekken bleek echter 
dat de opdeling in vier niveaus, met name 
basis, doorgroei, integratie en expertniveau 
wel duidelijk was, maar de haalbaarheid van 
het expertniveau werd in vraag gesteld, ook 
voor studenten met een master diploma. De 
lerarenopleiders van de verschillende lera-
renopleidingen waren het er over eens dat 

een expertniveau niet haalbaar is voor een 
student lerarenopleiding, tenzij heel uitzon-
derlijk een student die excelleerde voor zijn 
masterproef. Drie niveaus bleven over: ele-
mentair, doorgroei en integratieniveau. Het 
is wel aannemelijk dat een onderzoekende 
leraar op basis van relevante ervaring in het 
werkveld kan doorgroeien tot praktijkexpert. 
In het kader van levenslang leren is het zaak 
studenten hiervan continu bewust te maken. 
Reflectie op de eigen onderwijspraktijk houdt 
de vinger aan de pols voor kwaliteitsvol on-
derwijs op lange termijn.
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In alle doelen staat de student centraal. De 
ondersteunende rol van de docent werd in 
cursief toegevoegd. Voor het behalen van de 
decretale eindcompetenties van functioneel 
geheel 5 ‘de leraar als onderzoeker – de le-
raar als innovator’ moet de student zich ener-
zijds bekwamen in de onderzoekscompeten-
ties (de onderzoekssystematiek), anderzijds 
moet de student getuigen van een onderzoe-
kende houding (attitude). Zoals toegelicht in 
het voorgaande hoofdstuk vinden we dat een 
onderzoekende houding belangrijk is om op 
systematische wijze een onderzoek te voeren. 
Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat de on-
derzoekende houding wordt versterkt door 
aan onderzoek te doen. We gaan ervan uit 
dat de leerlijn enkel kan worden doorlopen 
indien er tegelijkertijd veel aandacht wordt 
besteed aan de onderzoekende houding en 
de onderzoekssystematiek. Er is m.a.w. een 
wisselwerking tussen de onderzoekende hou-
ding en de beheersing van de onderzoeks-
systematiek.

In ons model bespreken we de groeistappen 
op het vlak van de beheersing van deze on-
derzoekscompetenties. De twee eerste groei-
stappen van de leerlijn zijn zowel bruikbaar 
voor ‘de leraar als actief onderzoeker’ als voor 
‘de leraar als eindgebruiker van onderzoeks-
materiaal’. Het integratieniveau geldt enkel 
voor ‘de leraar als actief onderzoeker’.

Voor ons onderzoeksmodel zijn we uitgegaan 
van een cyclisch model, plan-do-check-act. 
Hiervoor baseerden we ons op de literatuur. 
Het PACKS-model ontwikkeld door Millar en 
vervolledigd door Herman Schalk en Lisette 
van Rens omschrijft onderzoek als een cy-
clisch en iteratief onderzoeksproces waarbij 
de lerende onderzoeker bereid is aan on-
derzoek te doen (WILLEN), de verschillende 

onderzoeksstappen kan uitvoeren (KUNNEN) 
en over de nodige relevante kennis beschikt 
om het onderzoek niet alleen procesmatig 
maar ook inhoudelijk tot een goed einde te 
brengen (WETEN) (Schalk & van Rens, 2006). 
In onze adviserende leerlijn hebben we de 
elementen ‘weten’ en ‘kunnen’ opgenomen. 
De reflectief-onderzoeksmatige houding ‘wil-
len’ is een attitude die we nastreven voor elke 
onderzoeksstap.

De onderzoekscompetenties werden ge-
clusterd in kennis en vaardigheden van de 
onderzoekende leraar, de context van het 
onderzoeksproject en de autonomie van de 
onderzoeker. De leraar in opleiding maakt 
kennis met de bouwstenen van de onder-
zoekssystematiek. De kennismaking met de 
verschillende onderzoekstappen en de in- 
oefening van de onderzoeksvaardigheden 
zijn een eerste stap op weg naar de beoogde 
decretale basiscompetenties van de leraar als 
onderzoeker en innovator. Voor elke onder-
zoeksopdracht is de context heel bepalend. 
Deze heeft immers een rechtstreekse impact 
op de complexiteit van het onderzoek. De au-
tonomie van de student geeft aan in hoeverre 
de student in staat is het onderzoek zelfstan-
dig uit te voeren en zijn eigen planning te 
bewaken.

Voor elk niveau hebben we vijf verschillende 
onderdelen van leeractiviteiten opgenomen. 
Hiervoor hebben we ons gebaseerd op de 
studie van Drs. Ria K. Jacobi en Dr. Roeland 
M. Van der Rijst van de Universiteit van Lei-
den. Zij verwijzen in hun onderzoek eveneens 
naar de studie van Healey (2005). Volgend 
overzicht is overgenomen uit het rapport 
‘Verwevenheid van onderzoek en onderwijs 
aan de Universiteit Leiden’ van maart 2010 
(Jacobi & van der Rijst, 2010, p. 16).
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• complexiteit: onderzoeksopdrachten verlopen van eenvoudig naar complex.
• zelfstandigheid: toewerken van ‘werken binnen een duidelijk geëxpliciteerd kader’ naar 

‘een omgeving waarin geen expliciete richtlijnen zijn’.
• handelingsverloop: van stapsgewijs naar methodisch, van langzaam naar snel of van  

algemene voorschriften naar intuïtief handelen.
• taakdiversiteit: studenten krijgen in het eerste jaar een geringe variatie in taken met  

weinig tijdsdruk, later krijgen studenten een grote verscheidenheid in taken en verantwoor-
delijkheden met grotere tijdsdruk.

In ons model hebben we ‘handelingsverloop’ 
en ‘gestructureerdheid’ als eerste opge-
nomen. We rubriceren deze elementen als  
onderdeel van de kennis en vaardigheden. 
De onderzoeker maakt kennis met de bouw-
stenen of de stappen van een onderzoek. Dit 
gebeurt bij voorkeur via probleemstellend 
leren of de inductieve methode, steeds van 
stapsgewijs naar methodisch. De vaardig- 
heden worden verder ingeoefend, in een 
eerste fase op basis van een duidelijk geëx-
pliciteerd kader en sterk voorgestructureerd 
stappenplan, in een laatste fase met weinig 
tot geen expliciete richtlijnen.

De context wordt in ons model verduidelijkt 
op basis van de ‘complexiteit’. We werken 
steeds met herkenbare en functionele onder-
wijssituaties. Op elementair niveau zijn deze 
authentieke situaties sterk vereenvoudigd. 
De context wordt in die mate afgebakend 
dat de voorgestelde situatieschetsen minder 
complex zijn en bijgevolg ook gemakkelijker 
te analyseren.

Voor het behalen van de decretale eindcom-
petenties van functioneel geheel 5 speelt de 
graad van autonomie van de student een 
aanzienlijke rol. Dit werd opgenomen onder 
‘zelfstandigheid’, m.a.w. van sterke sturing 
en begeleiding naar zelfstandig werken en 
‘procesorganisatie’. We hebben bewust er-
voor gekozen om voor deze laatste term af 

te wijken van de terminologie van Jacobi en 
Van der Rijst, omdat we van mening zijn dat 
zelfsturing op vlak van planning en organisa-
tie een belangrijke factor zijn bij het schrijven 
van een eindwerk of afstudeerproject. De 
term ‘procesplanning’ dekt beter de lading 
dan ‘taakdiversiteit’, want dit komt al aan  
bod bij ‘complexiteit’. De mate waarin de 
onderzoekscompetenties verankerd zijn in 
het curriculum heeft een positief effect op de 
groei in autonomie.

Het elementair niveau is het basisniveau. Dit 
niveau is bedoeld voor studenten die geen 
voorkennis hebben van onderzoek of voor 
wie deze kennis niet meer actief is. De do-
cent zorgt ervoor dat de studenten alle stap-
pen van de onderzoekscyclus leren kennen 
en zorgt voor een sterke sturing dankzij een 
duidelijk stappenplan en een actieve begelei-
ding bij elke onderzoeksstap. De onderzoeks-
cyclus wordt bij wijze van spreken doorlopen 
op kopiërend niveau. De studenten voeren 
uit wat van hen wordt gevraagd. De situatie-
schets is eenvoudig en duidelijk afgebakend. 
De docent reikt (een gedeelte van) de infor-
matie voor dataverwerking aan. Vervolgens 
beschrijven de studenten het procesverloop 
en reflecteren over het leereffect. Deze fase 
heeft als doel de studenten bewust te ma-
ken van de relevantie van onderzoek voor 
de kwaliteit van hun lespraktijk. Er is ook veel 
aandacht voor de onderzoekende houding 
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van de leraar en de correcte bronvermelding. 
Studenten leren dat ze door gebruik te ma-
ken van expertise van anderen zichzelf verder 
kunnen ontwikkelen.

Voor dit niveau is zowel het model ‘de leraar 
als actief onderzoeker’ als het model ‘de  
leraar als eindgebruiker van onderzoek’ rele-
vant.

Het doorgroei niveau is bedoeld voor stu-
denten die met de nodige begeleiding, in 
staat zijn een volledige onderzoekscyclus 
van het model ‘de leraar als actief onderzoe-
ker’ zelfstandig of in groep uit te voeren. Er 
wordt nog steeds een duidelijk afgebakend 
onderzoeksproject over een opgelegd pro-
bleem aangeboden, maar de sturing door 
de docent neemt af. De studenten vertrek-
ken bij voorkeur van een eigen leervraag op 
basis van hun stage-ervaringen. Het referen-
tiekader wordt ruimer dan in het elementair 
niveau, omdat studenten hun eigen visie en 
ervaringen koppelen aan de probleemstel-
ling. Studenten worden ook gestimuleerd 
om een aantal stappen zelfstandig uit te voe-
ren, bijvoorbeeld het zoeken van relevante  
vakliteratuur. In deze fase doorlopen de stu-
denten het onderzoek op uitvoerend niveau. 
Ze kunnen al een zekere transfer maken naar 
een ander probleem, een andere context. De 
contacturen zijn discussie-georiënteerd. Dit 
wil zeggen dat de docent kritische vragen 
stelt of stellingen poneert met als doel de stu-
denten te laten reflecteren over de inhoud of 
het verloop van het onderzoek. Dit kan in de 
vorm van een intervisiegesprek, zodat de stu-
denten dankzij het overleg leren van elkaar. 
Er is veel aandacht voor de onderzoekende 
houding.

Op het integratieniveau zijn studenten in staat 
een onderzoek uit te voeren op basis van een 
eigen leervraag of een probleemstelling aan-
gereikt door het werkveld. Ze kunnen alle 
stappen van de onderzoekscyclus zelfstandig 
doorlopen. In elke fase maken ze zelf een 
keuze: afbakenen probleem, formuleren on-
derzoeksvraag, opstellen projectplan, verza-
melen relevante data, enzovoort. De sturing 
van de docent is bij voorkeur vraaggestuurd. 
Discussie-georiënteerde contactmomenten 
helpen de student om kritisch te reflecteren 
over het verloop van het onderzoek. Ze geven 
aan tegen welke moeilijkheden ze opbotsen 
en zijn bereid de feedback van kritische peers 
te verwerken in de verdere uitvoering van hun 
onderzoek. Deze intervisiemomenten kunnen 
in groep verlopen, samen met andere stu-
denten of met partners uit het werkveld. In-
dividuele discussiemomenten ter opvolging 
zijn ook aangewezen. Voor deze fase denken 
we aan een onderzoeksopdracht in de vorm 
van een eindwerk of afstudeerproject.

De adviserende leerlijn onderzoekscom- 
petenties voor de verschillende types  
lerarenopleiding is een instrument dat  
lerarenopleiders ondersteunt bij de inte- 
gratie van onderzoekscompetenties in het 
curriculum. We hebben ervoor geopteerd 
een algemene leerlijn uit te werken waarbij 
elke lerarenopleiding zelf kan beslissen welk 
niveau (elementair - doorgroei - integratie)  
zij nastreeft in de verschillende fasen van de 
opleiding. De implementatie is afhankelijk 
van het beoogde eindniveau, het instroom-
niveau van de studenten, de tijd en middelen 
die beschikbaar zijn in het curriculum.
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CONCLUSIE

Het NOvELLe-project ‘Onderzoekende houding leraren(oplei-
ders) had als doel een adviserende leerlijn uit te werken die 

bruikbaar is voor de diverse types van lerarenopleidin-
gen.

Voor dit onderzoek zijn we vertrokken van de 
visie dat zowel de onderzoekende houding 

als het systematisch doorlopen van de  
onderzoekscyclus cruciaal zijn voor het 

behalen van de decretale competen-
ties van functioneel geheel 5 ‘de  

leraar als innovator en onderzoe-
ker’. Het is belangrijk het eigen 
handelen voortdurend in vraag te 
stellen om te kunnen verbeteren. 
De lerarenopleider moet daarom  
toekomstige leerkrachten trai-
nen in onderzoekscompetenties, 
want dit is een basisvoorwaar-
de om levenslang te kunnen en  
willen innoveren.

Aangezien de basiscompeten-
ties van het functionele geheel  

5 ‘de leraar als innovator en onder- 
zoeker’ eerder algemeen om-

schreven zijn, gingen we van start 
met de omschrijving van de onder-

zoekscompetenties voor leerkrachten. 

06
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Dit hebben we gedaan op basis van litera-
tuur en achteraf getoetst aan de opmerkin-
gen en vragen van een resonantiegroep.  
We kunnen pas spreken van onderzoekscom-
petenties wanneer iemand over enerzijds een 
onderzoekende houding en anderzijds on-
derzoeksvaardigheden beschikt. Een onder-
zoekende houding is het willen reflecteren, 
bereid zijn om te innoveren en systematisch 
te werk willen gaan. Naast de juiste attitude 
is het beheersen van onderzoeksvaardighe-
den van belang. De onderzoeksvaardigheden 
die we beschreven hebben, zijn ingedeeld 
volgens de fasen van het onderzoeksproces. 
Voor elke onderzoeksstap werden de cruciale 
onderzoekscompetenties in kaart gebracht. 
We hebben hierin een onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds de leerkracht als eindgebrui-
ker van onderzoek en anderzijds de leerkracht 
als actief onderzoeker.

Zowel uit de bevraging als uit de focusge-
sprekken bleek dat heel wat lectoren veel 
belang hechten aan een onderzoekende 
houding, niet enkel voor de eigen onderwijs- 
praktijk maar ook voor hun studenten. De 
onderzoekscyclus komt niet noodzakelijk in-
tegraal aan bod. Voor sommige opdrachten 
wordt ingezoomd op bepaalde fasen van de 
onderzoekscyclus.
Belangrijk in het aanbrengen van onderzoeks-
competenties is dat de onderzoekende hou-
ding (willen) en systematiek (kunnen uitvoe-

ren van onderzoek) hand in hand blijven gaan. 
De groei zit in het meer zelfstandig en in een 
complexere context leren onderzoeken tot dit 
een manier van zijn wordt. De sturing neemt 
af, de leraar is steeds meer in staat de cyclus 
autonoom te doorlopen en met een kritische 
geest zijn eigen functioneren in vraag te  
stellen. Overleg en samenwerking met het 
werkveld worden ook steeds belangrijker.

Zowel uit de focusgesprekken als uit de 
feedback van de critical friends bleek dat er 
vraag is naar meetindicatoren voor een pro-
cesgerichte evaluatie van de onderzoekende 
houding en de onderzoeksvaardigheden. De 
ontwikkeling van deze evaluatiecriteria wordt 
dan ook het opzet van een vervolgonderzoek. 
Ook zal de opbouw van de adviserende leer-
lijn worden getoetst tijdens studiedagen. Op 
basis van concrete onderzoeksprojecten in de 
vorm van participatief onderzoek zal de advi-
serende leerlijn verder worden afgestemd op 
het werkveld. Op die manier kan het huidig 
model waar nodig verder worden verfijnd.

De leerlijn die we hier voorstellen, wil geens-
zins dwingend zijn. Opleidingen kunnen hier-
in differentiëren naargelang de instroom. Ook 
dient het einddoel per opleiding te worden 
vastgelegd. We hopen alvast dat de leerlijn 
die we voorstellen bruikbaar is en dat de 
voorbeelden die we publiceren inspirerend 
werken.
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BIJLAGE
RAAMWERK ONDERZOEKSCOMPETENTIES

DE LERAAR ALS ACTIEF ONDERZOEKER

STAP 1
PRAKTIJKPROBLEEM IDENTIFICEREN EN FORMULEREN

A1.1 door kritische reflectie op de eigen praktijk een praktijkprobleem identificeren.
Richtvraag: 
Wat verloopt er niet naar wens? Wat is nu eigenlijk écht het probleem?
Actie: 
Op basis van je eigen onderwijservaring ga je na op welke leervragen je een antwoord 
wenst. Het is een meerwaarde indien je je probleemstelling uitwerkt in samenspraak met 
het werkveld. Op die manier is je vraagstelling voldoende ingebed in de praktijk.

A1.2 vanuit aanwezige voorkennis en ervaring de probleemstelling helder krijgen.
Richtvraag: 
Wat weet je er zelf al over? Ben je op de hoogte van literatuur of uitspraken van experten 
over mogelijke oplossingen voor je praktijkprobleem?
Actie: 
Je scant de literatuur en andere informatiebronnen en overlegt met collega’s en/of ande-
re ervaringsdeskundigen. Je koppelt je eerste algemene bevindingen aan je voorkennis 
en ervaring, in functie van het onderwerp dat je hebt afgebakend.

A1.3 de probleemstelling helder formuleren.
Richtvraag: 
Hoe kan je het praktijkprobleem eenduidig, helder en correct formuleren? Heb je vol-
doende afgebakend wat precies het probleem is dat je wil onderzoeken?
Actie: 
Je gaat na wat precies het probleem is en verwoordt dit kort en bondig.
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STAP 2
HET PRAKTIJKPROBLEEM VERTALEN IN EEN ONDERZOEKSVRAAG EN DEELVRAGEN

A1.1 door kritische reflectie op de eigen praktijk een praktijkprobleem identificeren.
Richtvraag: 
Wat verloopt er niet naar wens? Wat is nu eigenlijk écht het probleem?
Actie: 
Op basis van je eigen onderwijservaring ga je na op welke leervragen je een antwoord 
wenst. Het is een meerwaarde indien je je probleemstelling uitwerkt in samenspraak met 
het werkveld. Op die manier heb is je vraagstelling voldoende ingebed in de praktijk.

A2.1 op basis van relevante voorkennis en ervaring de onderzoeksvraag en deelvragen  
 definiëren.

Richtvraag:
Welke kennis heb je nodig om je praktijkprobleem op te lossen? Op welke soort vragen 
moet het onderzoek een antwoord krijgen? Hoe kan je de onderzoeksvraag eenduidig, 
helder en correct formuleren?
Actie: 
Je gaat na wat je precies moeten onderzoeken om het probleem op te lossen. Je formu-
leert een algemene onderzoeksvraag en indien nodig bijkomende deelvragen.

A2.2 kritisch nagaan of voor het verkrijgen van de nodige informatie onderzoek 
 wenselijk en haalbaar is.

Richtvraag: 
Is de onderzoeksvraag gebaat bij een onderzoek? Is het zinvol een onderzoek te starten 
of zijn er voor de hand liggende oplossingen te vinden in de literatuur?
Actie: 
Je gaat na of er reeds onderzoek voorhanden is dat nu al een helder antwoord kan geven 
op de onderzoeksvraag. In dat geval start je geen nieuw onderzoek op, maar maak je 
gebruik van de gepubliceerde kennis en pas je deze oplossing toe in je eigen onderwijs- 
praktijk. Indien de opstart van een onderzoek zinvol is, ga je na of je onderzoek gekop-
peld is aan directe gebruiksdoelen, m.a.w. kan je je professionele achtergrond ermee 
uitbreiden of je eigen onderwijspraktijk ermee vernieuwen?

STAP 3
EEN ONDERZOEKSPLAN OPSTELLEN

A3.1 een onderzoeksstrategie kiezen.
Richtvraag: 
Hoe pak je het onderzoek globaal aan? Op welke manier zal je het onderzoek benaderen, 
via bevraging, literatuur of andere strategieën? Welke criteria zal je hanteren?
Actie: 
Je kiest een geschikte onderzoeksstrategie.
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A3.2 de technieken voor gegevensverzameling en -analyse kiezen en uitwerken.
Richtvraag: 
Met welke technieken zal je deze strategieën concretiseren? Welke zoektermen leiden je 
tot relevante gegevensbronnen? Gebruik je een bestaande vragenlijst of ontwerp je een 
nieuwe vragenlijst? Wie bevraag je?
Actie: 
Op basis van de gekozen onderzoeksstrategie maak je een keuze uit de technieken die 
hiervoor worden gehanteerd.

A3.3 een onderzoeksplan uitwerken.
Richtvraag: 
Wat moet er allemaal gebeuren om de beoogde doelen te bereiken?
Actie: 
Je werkt een onderzoeksplan uit waarin de informatie uit de voorgaande stappen wordt 
opgenomen: praktijkprobleem, onderzoeksvraag, deelvragen, strategie, technieken. Je 
koppelt elke actie / onderzoeksactiviteit aan een tussentijdse deadline, rekening hou-
dend met de haalbaarheid i.f.v. de beschikbare tijd.

STAP 4
DATA VERZAMELEN EN OPSLAAN

A4.1 op systematische wijze gegevens verzamelen.
Richtvraag: 
Welke informatie heb je bekomen op basis van literatuurstudie, observatie, bevraging, 
interview, gevalstudie,…?
Actie: 
Je gaat gericht op zoek naar informatie die een antwoord kan geven op je onderzoeks-
vraag.

A4.2 de bruikbaarheid van de informatie kritisch beoordelen in functie van het onderzoek.
Richtvraag: 
Zijn de informatiebronnen relevant voor het onderzoek? Helpt deze informatie mij om 
een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag? Is de informatie die ik heb gevon-
den valide en betrouwbaar? Is de inhoud relevant?
Actie: 
Je gaat na welke meerwaarde de verzamelde informatie heeft voor jouw onderzoek. Je 
gaat na of meerdere bronnen vergelijkbare resultaten rapporteren. Je verifieert wie de 
resultaten heeft gepubliceerd: een onderzoeksgroep of een informeel forum? Je gaat na 
of deze informatie een antwoord is op je onderzoeksvraag.
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A4.3 data systematisch opslaan met correcte bronvermelding.
Richtvraag: 
Waar heb je de informatie gevonden? Wie is de auteur?
Actie: 
Je vermeldt bij elke informatiebron duidelijk de auteur en de locatie waar je de informatie 
hebt gevonden.

STAP 5
DATA VERWERKEN

A5.1 kwalitatief verwerken van de data: lezen, gericht analyseren, verbanden leggen, 
overzichtelijk ordenen, classificeren, schematiseren.

Richtvraag: 
Welke linken zie je? Wat leer je uit de feiten?
Actie: 
Je gaat na welke informatie uit de verzamelde informatiebronnen nuttig is voor je onder-
zoek. Je legt verbanden tussen de verschillende informatiebronnen, je interpreteert de 
gegevens en ordent alle informatie in een schema.

A5.2 kwantitatief verwerken van de data.
Richtvraag: 
Hoeveel respondenten beantwoorden aan een bepaald vooropgesteld criterium uit de 
bevraging / het interview / de observatie?
Actie:
Je maakt een eenvoudig statistisch overzicht van de respons per vooropgesteld criterium.

A5.3 kritisch de kwaliteit van de data beoordelen.
Richtvraag: 
Heb ik de verkregen informatie op objectieve wijze verwerkt? Zijn mijn bevindingen ge-
steund op objectieve feiten en relevant binnen de context van mijn onderzoek?
Actie: 
Je gaat na of je je analyse voldoende kritische hebt uitgevoerd. Je bent bereid de feed-
back van je begeleider, partner en peers te verwerken in je onderzoeksproject.

STAP 6
CONCLUSIES FORMULEREN

A6.1 de resultaten samenvatten tot antwoorden op de centrale onderzoeksvraag en de  
 deelvragen.

Richtvraag: 
Welke conclusies kan je trekken uit de onderzoeksresultaten? Met welke argumenten kan 
je de antwoorden op je onderzoeksvragen onderbouwen?
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Actie: 
Je formuleert een conclusie op basis van de inhoudelijke analyse (stap A5). Je reikt de 
nodige argumenten aan om je antwoord op de onderzoeksvraag te onderbouwen.

A6.2 op basis van de onderzoeksresultaten voorstellen van beslissing formuleren om het  
 praktijkprobleem op te lossen.

Richtvraag: 
Welke antwoorden op je onderzoeksvragen bieden een oplossing voor je praktijkpro-
bleem?
Actie: 
Je gaat na in hoeverre het antwoord op de onderzoeksvraag een oplossing biedt voor 
het praktijkprobleem.

A6.3 aanbevelingen voor een nieuwe onderzoeksvraag formuleren.
Richtvraag: 
Welke nieuwe vraag naar bijkomende informatie dringt zich op na deze oplossing van het 
praktijkprobleem? Welke nieuwe informatie heb ik nodig voor de implementatie van de 
voorgestelde bijsturing?
Actie: 
Je gaat na of de resultaten van dit onderzoek van die aard zijn dat een vervolgonderzoek 
wenselijk is. In dat geval formuleer je aanbevelingen voor een nieuwe onderzoeksvraag.

STAP 7
REFLECTEREN

A7.1 reflecteren over de onderzoeksresultaten en over de aangewende methode.
Richtvraag: 
Is de onderzoekscyclus verlopen zoals vooropgesteld in het onderzoeksplan? Heb je het 
goed aangepakt? Was de gehanteerde techniek zinvol om een antwoord te krijgen op de 
onderzoeksvraag? Heeft het onderzoek je iets bijgeleerd?
Actie: 
Je reflecteert over het verloop van het proces. Je noteert aandachtspunten voor een 
volgende onderzoeksopdracht.

A7.2. aftoetsen van conclusies / resultaten t.o.v. het praktijkprobleem / 
 de onderzoeksvraag

Richtvraag: 
Is onderzoek een goed middel gebleken om het praktijkprobleem op te lossen?
Actie: 
Je reflecteert over de relevantie van een praktijkgericht onderzoek voor het oplossen van 
een praktijkprobleem.
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STAP 8
RAPPORTEREN

A8.1 de doelgroep voor rapportage of presentatie bepalen.
Richtvraag: 
Wie is er gebaat bij het lezen van de onderzoeksresultaten? Kunnen ook anderen iets 
opsteken van hetgeen je onderzocht hebt?
Actie: 
Je gaat na voor wie de onderzoeksresultaten relevant zijn. In functie van de doelgroepen 
beslis je of schriftelijke verslag dan wel een mondelinge presentatie aan de orde is.

A8.2 correct, helder en gestructureerd schriftelijk rapporteren.
Richtvraag: 
Hoe structureer je je verslag? Deel je je kennis schriftelijk d.m.v. een verslag, een vakarti-
kel, een samenvatting, een weblog …?
Actie: 
Je schrijft doelgericht het onderzoeksverslag i.f.v. de onderzoeksvraag. Dit is een cyclisch 
proces van schrijven en herschrijven, structureren en herstructureren, aanscherpen van 
argumenten, enz.

A8.3 correct, helder en gestructu-
reerd mondeling presenteren.
Richtvraag: 
Hoe structureer je je presentatie? 
Deel je je kennis mondeling d.m.v. 
een presentatie, een studiedag, 
een teamoverleg?
Actie: 
Je bereidt je mondelinge presen-
tatie voor.
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DE LERAAR ALS EINDGEBRUIKER VAN ONDERZOEKSMATERIAAL

STAP 1
VAKLITERATUUR OPVOLGEN

E1.1 systematisch vakbladen en media uit leer- of vakgebieden raadplegen.
Richtvraag: 
Welke vakbladen en websites helpen je bij het optimaliseren van je 
onderwijspraktijk?
Actie: 
Je gaat op zoek naar relevante bronnen die je ondersteunen bij de verbetering van je 
onderwijspraktijk.

E1.2 de relevantie van de informatie uit vakbladen en media kritisch 
 beoordelen i.f.v. de eigen onderwijspraktijk. 

Richtvraag: 
Zijn de informatiebronnen relevant voor je onderwijspraktijk? Helpt deze 
informatie je om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag?
Actie: 
Je gaat na in hoeverre de vakartikels objectieve informatie verschaffen over het thema. 
Je gaat na of de conclusies uit het artikel voldoende zijn onderbouwd en of er een on-
derzoek aan voorafgegaan is.

E1.3 de verkregen informatie efficiënt ordenen en opslaan met correcte 
 bronvermelding.

Richtvraag: 
Waar heb je de informatie gevonden? Wie is de auteur?
Actie: 
Je lijst de vakartikels op en gebruikt een correct bronvermelding.

STAP 2
DATA VERWERKEN

E2.1 kwalitatief verwerken van de data: lezen, gericht analyseren, verbanden   
 leggen, overzichtelijk ordenen, classificeren, schematiseren.

Richtvraag: 
Welke linken zie je? Wat leer je uit de feiten?
Actie: 
Je gaat na welke informatie je kan terugvinden in meerdere artikels. Je legt onderling 
verbanden en ordent alle informatie in een schema.
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E2.2 kritisch de kwaliteit van de data beoordelen.
Richtvraag: 
Is de informatie die je hebt gevonden valide en betrouwbaar? Is de inhoud relevant?
Actie: 
Je gaat na of de inhoud die je hebt gevonden een antwoord geeft op je onderzoeks-
vraag. Je raadpleegt minstens drie vakartikels en gaat na of ze de aangereikte argumen-
ten ondersteunen.

STAP 3
CONCLUSIES FORMULEREN

E3.1 Op basis van het gelezen artikel conclusies formuleren voor de eigen praktijk.
Richtvraag: 
Welke conclusies kan je trekken uit de onderzoeksresultaten?
Met welke argumenten kan je de antwoorden op je onderzoeksvra(a)g(en) onderbouwen?
Actie: 
Je formuleert een conclusie op basis van de inhoudelijke analyse (stap E2).
Je onderbouwt je conclusie met objectieve argumenten.

E3.2 een onderzoeksvraag formuleren voor de eigen onderwijspraktijk.
Richtvraag: 
Welke informatie uit deze vakartikels is nuttig voor je eigen onderwijspraktijk?
Actie: 
Je gaat na op welke manier je de nieuw verworven kennis kan integreren in je eigen 
onderwijspraktijk.

STAP 4
RAPPORTEREN

E4.1 nieuwe inzichten communiceren aan andere betrokkenen binnen het schoolteam.
Richtvraag: 
Wie is er gebaat bij het lezen van de onderzoeksresultaten? Kunnen ook anderen iets 
opsteken van de kennis die je hebt opgedaan? Ben je bereid deze kennis te delen?
Actie: 
Je presenteert je bevindingen aan collega’s en andere partners die hierbij baat kunnen 
hebben.
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BIJLAGE
ONDERZOEKSSTRATEGIEËN EN 
TECHNIEKEN

DE LERAAR ALS ACTIEVE ONDERZOEKER

STAP 1
PRAKTIJKPROBLEEM IDENTIFICEREN EN FORMULEREN

Onderzoekscompetentie 1.1: 
Door kritische reflectie op de eigen praktijk, een praktijkprobleem 
identificeren. vijf technieken om op zoek te gaan naar een praktijk- 
probleem.

Een praktijkprobleem is een vraag of situatie waarmee de 
(toekomstige) leerkracht kampt. Dit kan gaan over een situ-
atie waarin je niet weet hoe te handelen, de nood om iets te 
vernieuwen, een vraag van team of directie of de vraag of je 
goed bezig bent.

Er is niet altijd een duidelijk omschreven praktijk- 
probleem op basis waarvan je een onderzoek kan  
beginnen. Op zoek gaan naar een praktijkprobleem 
kan volgens Van der Donk en Van Lanen (2009) aan de  
hand van een brainstorm, logboek, reflectieverslag, obser-
vatie of gesprek.
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BRAINSTORMEN Met een brainstorm tracht je door middel van associatie 
zo veel mogelijke nieuwe ideeën te verzamelen. Dit kan 
gebeuren naar aanleiding van de volgende vragen:
• Waar loop ik tegenaan?
• Welke vragen en problemen heb ik de afgelopen week 

ervaren?
• Welke momenten tijdens mijn lessen vind ik moeilijk?
• Welke organisatorische problemen kom ik op mijn 

school tegen?
• Waaraan ontbreekt het op school?
• Over welke thema’s hoor ik collega’s vaak positief of 

negatief praten?

LOGBOEK BIJHOUDEN Je houdt gedurende een bepaalde periode kort bij hoe de 
les verliep en je noteert enkele voor jou opvallende punten 
of vragen per les. Selecteer na deze periode enkele vragen 
die meerdere keren terugkomen. Selecteer hieruit jouw 
probleemgebied.

EEN 
REFLECTIEVERSLAG 
MAKEN

Je gaat met jezelf en/of met anderen in gesprek over je 
persoonlijk en beroepsmatig functioneren.
Je neem een concrete ervaring als uitgangspunt en gaat na:
• Wat heb je van deze ervaring geleerd?
• Waardoor heb je dat geleerd?
• Welke betekenis heeft dat voor jou?
• Tot welke perspectieven leidt dit?
Achteraf tracht je in je verschillende reflecties verbanden 
en patronen te ontdekken die kunnen leiden tot de 
formulering van een praktijkprobleem.

OBSERVATIE DOOR 
EEN COLLEGA OF 
LEERLING

Je vraagt een collega of leerling je gedurende een of meer 
lessen te observeren en zo objectief mogelijk te beschrijven 
wat er feitelijk gebeurt. Je maakt zelf vooraf een observatie-
schema. Bespreek achteraf het resultaat en probeer hierin 
samen patronen te ontdekken die kunnen leiden tot een 
interessant praktijkprobleem.

IN GESPREK GAAN MET 
COLLEGA’S, LEERLINGEN 
EN/OF OUDERS

Maak een keuze voor personen die een belangrijke rol  
spelen in je school en bevraag hen over welke problemen 
en vragen ze hebben. Kies uit de verkregen lijst een  
probleem waar je je in wil verdiepen.
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Onderzoekscompetentie 1.2: 
Vanuit aanwezige voorkennis en ervaring de probleemstelling helder krijgen. 
Acht technieken om je praktijkprobleem te verkennen.

Nadat je voor een bepaald praktijkprobleem gekozen hebt, is het van belang om dit te verken-
nen om beter zicht te krijgen op het ervaren probleem. Om dit te doen hebben Van der Donk 
en Van Lanen (2009) acht technieken opgelijst.

BRAINSTORMEN Verken , eventueel samen met anderen, mogelijke oplossin-
gen en deelvragen van het praktijkprobleem.

MINDMAPPING Zet je probleem-begrip centraal en maak een spin van alle 
mogelijke aspecten die daarbij een rol spelen. De mindmap 
geeft een beeld van je voorkennis en vooronderstellingen.

CONCEPTMAPPING Start vanuit een mindmap en benoem de relaties en samen-
hang tussen de verschillende onderdelen bv. een schema, 
organigram, tabel.

FREEWRITING Beschrijf gedurende tien minuten onafgebroken het prak-
tijkprobleem. Let niet op schrijffouten, spelling of zinsbouw.
Analyseer de tekst, benoem verbanden en patronen.

PERSPECTIEFWISSELING Benoem de groepen/personen die volgens jou betrokken 
zijn bij dit probleem. Stel je in hun plaats en beschrijf het 
probleem vanuit verschillende perspectieven.

PRAKTIJKPROBLEEM 
BESCHRIJVEN

Bevraag mensen die betrokken zijn bij het praktijkprobleem 
om na te gaan hoe zij het ervaren, waar volgens hen de 
oorzaak ligt en waarom het voor hen belangrijk is dat het 
opgelost wordt.

VOORONDERSTELLINGEN 
FORMULEREN

Noteer je eigen vooronderstellingen over het praktijkpro-
bleem. Interview vervolgens mensen die bij het praktijk-
probleem betrokken zijn over hun vooronderstellingen. 
Vervolgens ga je op zoek naar de ideeën en verbanden die 
informatie opleveren over je probleem.

INFORMATIE  
VERZAMELEN IN DE 
PRAKTIJK

Observeer het probleem of de situatie in de praktijk.
Stel een vragenlijst op en bevraag de betrokkenen over het 
probleem.



• 66 •

STAP 3
EEN ONDERZOEKSPLAN OPSTELLEN

Nadat het praktijkprobleem duidelijk geformuleerd en uitgeklaard is, kan je je onderzoeksplan 
opstellen. Hierin is het belangrijk om een passende onderzoeksstrategie te kiezen. De keuze 
van de onderzoekstrategie bepaalt immers voor een groot deel de output van het onderzoek.

Onderzoekscompetentie 3.1: 
Een onderzoeksstrategie kiezen.
Onderzoekscompetentie 3.2: 
Technieken voor gegevensverzameling en –analyse kiezen en uitwerken.

ONDERZOEKSSTRATEGIE TECHNIEKEN VOOR  
GEGEVENSVERZAMELING

INSTRUMENT

Tekstbronnen bestuderen / 
Literatuurstudie

Deze methode omvat het 
onderzoeken van bij-
voorbeeld (vak)literatuur, 
resultaten van (onderwijs)
onderzoek, kranten, tijd-
schriften, websites, beeld 
en media, schoolgebonden 
beleidsdocumenten en/of 
lesmateriaal.

Nuttig instrument bij 
bestuderen en analyseren 
van tekstbronnen is een 
stappenplan met concreet 
omschreven observatie- en 
analysepunten.

Observeren Observeren is het doelge-
richt kijken naar situaties 
in de onderwijspraktijk. Dit 
kan gaan om een eenmalige 
observatie, participerende 
of niet-participerende ob-
servatie, directe of indirec-
te observatie en minder 
gestructureerde of gestruc-
tureerde observatie.

Mogelijke instrumenten 
die ingezet kunnen worden 
om te observeren zijn: een 
logboek, een kijkwijzer en 
een observatieschema. Dit 
laatste omvat categorieën 
met observatiecriteria om te 
noteren wat er gebeurt, hoe 
vaak iets voorkomt, hoelang 
iets duurt of in welke mate 
iets voorkomt.

Bevragen Iemand bevragen gebeurt 
aan de hand van een 
interview (een-op-een of 
via media), focusgesprek (in 
groep), vragenlijst of toets.

Als instrumenten dienen een 
interviewleidraad en vragen-
lijst of een toets.
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ONDERZOEKSSTRATEGIE TECHNIEKEN VOOR  
GEGEVENSVERZAMELING

INSTRUMENT

Bezoeken Deze onderzoeksmethode 
impliceert het bezoeken van 
klassen, scholen, schoollo-
caties en instellingen om 
zaken te bestuderen, te 
observeren en betrokkenen 
te ondervragen.

De instrumenten die ingezet 
kunnen worden om een 
bezoek te structureren, zijn 
dezelfde als de instrumen-
ten bij het observeren en 
bevragen, afhankelijk van 
de inhoud en focus van het 
bezoek.

BIJLAGE
BEVRAGING

Het doel van deze bevraging is een zicht krijgen op de bestaande ‘good practices’ in de ver-
schillende instellingen.Deze vragenlijst werd online ingevuld. Bij de antwoordopties was het 
mogelijk in het open veld te verduidelijken hoe je dit precies aanpakt. De gegevens werden 
vertrouwelijk verwerkt.

1.  Ben je bereid deel te nemen aan de focusgesprekken?
• Ja
• Nee

2. Wat is je e-mailadres? (contactgegevens indien de deelnemer zich opgaf voor 
 deelname aan de focusgesprekken)

3.  Aan welke onderwijsinstelling ben je in hoofdopdracht verbonden?
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4.  Binnen welk vakdomein situeert zich je hoofdopdracht?
• Talen
• Wetenschappen - wiskunde
• ICT en techniek
• Muzisch - creatief
• Pedagogie
• Humane vakken
• Verzorging
• Anders:

5.  In hoeverre neem je zelf vakliteratuur door?
• Nooit
• Wekelijks
• Maandelijks
• Semestrieel
• Jaarlijks
• Anders:

6.  Hoe informeer je collega’s over vernieuwingen uit vakbladen en andere media? 
 Indien gewenst, geef meer uitleg in het vakje aan de rechterzijde.

• Opleidingsraad
• Vakgroep
• Mail/postvak
• Leerplatform
• Informeel
• Niet
• Anders:

7.  Hoe verwerk je vernieuwingen uit vakbladen en andere media in de eigen lespraktijk?
• Cursusmateriaal
• Tijdens de les
• Mailinglist
• Leerplatform
• Informeel
• Sociale media
• Niet
• Anders
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8.  Hoe vaak geef je de studenten de opdracht de actualiteit in hun vakgebied te volgen?
• Wekelijks
• Maandelijks
• Semestrieel
• Nooit

9.  Met welk doel laat je studenten vakliteratuur doornemen? Licht je keuze eventueel  
 toe in de vakjes aan rechterzijde.

• Kritisch leren beoordelen van informatie
• Analyseren van gegevens, verbanden leggen, structureren
• Conclusies formuleren
• Rapporteren aan medestudenten
• Verwerken in stage- en oefenlessen
• Anders:

10. Welke fasen van de onderzoekscyclus pas je toe in je eigen lespraktijk?
• Praktijkprobleem benoemen
• Onderzoeksvraag formuleren
• Onderzoeksplan opstellen
• Data verzamelen en opslaan
• Data verwerken
• Conclusies formuleren
• Rapporteren
• Onderzoeksproces evalueren

11. Licht je antwoord toe met een concrete case. Geef een concreet voorbeeld hoe je de  
 onderzoekscompetenties toepast in je eigen onderwijspraktijk.

12. In hoeverre laat je je studenten een onderzoekscyclus doorlopen in de eerste 
 opleidingsfase?

• Praktijkprobleem benoemen
• Onderzoeksvraag formuleren
• Onderzoeksplan opstellen
• Data verzamelen
• Data verwerken
• Conclusies formuleren
• Rapporteren
• Evalueren
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13. In hoeverre laat je je studenten   
 een onderzoekscyclus doorlopen   
 in de tweede opleidingsfase?

• Praktijkprobleem benoemen
• Onderzoeksvraag formuleren
• Onderzoeksplan opstellen
• Data verzamelen
• Data verwerken
• Conclusies formuleren
• Rapporteren
• Evalueren

14. In hoeverre laat je je studenten   
 een onderzoekscyclus doorlopen   
 in de derde opleidingsfase?

• Praktijkprobleem benoemen
• Onderzoeksvraag formuleren
• Onderzoeksplan opstellen
• Data verzamelen
• Data verwerken
• Conclusies formuleren
• Rapporteren
• Evalueren

15. Geef een concreet voorbeeld hoe   
 de studenten de onderzoekscyclus  
 doorlopen.
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BIJLAGE
FOCUSGESPREKKEN

KENMERKEN VAN EEN FOCUSGESPREK

Voor een goed begrip van het concept focusgesprek 
gaan we nu dieper in op de kenmerken ervan zoals we 
die terugvonden in de literatuur. Een focusgesprek is 
geen debat maar een vrije uitwisseling van ideeën, 
opvattingen en voorstellen. De kennisontwikkeling 
die zo tot stand komt is het gevolg van een sociaal 
en constructief proces (Reason & Bradbury, 2001). 
Het gaat erom de impliciete kennis van professio-
nals “te verbinden met de ontwikkeling van nieuwe 
en betere verklaringen en werkwijzen” (Senge & 
Scharmer, 2001).

Het doel is meer inzicht te krijgen in het thema 
en dat in een veilige en stimulerende omgeving 
(Litosseliti, 2003). Daarom heeft een focus- 
gesprek bij voorkeur tussen zes tot twaalf deel-
nemers die hun deskundigheid in verband met 
het onderwerp bewezen hebben. Het moet 
goed voorbereid en georganiseerd zijn zodat 
kennis, opvattingen en overtuigingen geëxpli-
citeerd, aangevuld en uitgebouwd worden tot 
betekenisvolle en relevante informatie.

04
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De moderator zorgt ervoor dat de groep ge-
focust blijft op het thema, dat alle vragen aan 
bod komen en dat alle participanten de gele-
genheid krijgen tot eigen inbreng (Litoselliti, 
2003). Het voordeel van heterogene groepen 
is dat informatie verzameld wordt vanuit ver-
schillende perspectieven. Bij parallelgroepen 
kan het moeilijk zijn om tot een vergelijkbare 
samenstelling te komen, waardoor de be-
trouwbaarheid van het onderzoek beperkt 
kan zijn. Van der Donk en Van Lanen ( 2009) 
stellen participerend onderzoek voor met 
groepen mensen die een zelfde interesse de-

len. Het doel is dat deelnemers zich bewust 
worden van de mogelijke keuzes en de ge-
volgen van die keuzes. Deze methode is inte-
ressant voor groepen, zoals leerkrachten, die 
hun praktijk willen ontdekken en ontwikkelen 
in samenspraak met hun gelijken. Dankzij de 
reflectieve aanpak, met meer nadruk op het 
(leer)proces dan op het product, worden de 
deelnemers aangemoedigd om een kritische 
houding aan te nemen ten opzicht van het 
curriculum en hun onderwijsaanpak. Overleg-
gen met peers vergemakkelijkt daarbij een 
kritische kijk op jezelf.

Voor de vraagstelling geven Van der Donk en Van Lanen ( 2009) volgende aanwijzingen:
• elke vraag moet direct of indirect bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag;
• begrippen die aan bod komen in de vraagstelling moeten vooraf eenduidig worden  

omschreven;
• vermijd suggestieve vraagstelling (lijkt vanzelfsprekend, toch nog steeds een veel voor- 

komende valkuil);
• beperk het aantal vragen, structureer de vragen in logische blokken;
• las bewust pauzemomenten / stiltes in die de respondent de gelegenheid geven antwoor-

den te overdenken en te reflecteren en de interviewer de gelegenheid geven na te denken 
over wat wel en niet gezegd is;

• gespreksleider vat de respons samen, koppelt zijn weergave / interpretatie van de antwoor-
den terug naar de correspondent (Bedoel je dat … Als ik het goed begrijp …).

Cooperrider en Whitney (2005) raden aan open vragen te stellen zodat het beste uit 
de deelnemers naar boven komt en daarbij te focussen op sterktes van de praktijkvoor-
beelden. Zo stimuleer je creatief en vernieuwend denken en bouw je een constructieve 
samenwerking op. An Appreciative Inquiry, zoals zij het noemen, bevat volgende stappen:
• formuleer de vraag;
• discover: ontdek de goede praktijkvoorbeelden (data verzamelen);
• dream: brainstorm over meest ideale oplossing (visie bepalen, belangrijkste waarden);
• design: ontwerpen van een realistische oplossing (concreet belangrijkste elementen defi-

niëren);
• destiny: output samenvatten en duidelijk stellen (samenvatten).

Ook bij Kallenberg, Koster, Onstenk en Scheepsma ( 2007) is eenzelfde nadruk te vinden op de 
keuze van vraagstelling en de rol van de interviewer. Zij vermelden ook nog dat de samenstel-
ling van de onderzoeksgroep invloed heeft op de uitkomsten van het onderzoek.
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VERLOOP FOCUSGESPREKKEN 
‘ADVISERENDE LEERLIJN ONDERZOEKSCOMPETENTIES‘

In een eerste ronde stelt iedere deelnemer zijn good practice voor. De anderen noteren hun 
vragen en bedenkingen op een sjabloon door ons voorzien.
Wanneer alle voorbeelden gepresenteerd zijn, selecteren de deelnemers de drie interessantste 
succesfactoren die overdraagbaar zijn naar eender welk onderzoeksproject.
De gespreksleider vraagt hun keuze te motiveren en groepeert deze argumenten volgens de 
fases van de onderzoekscyclus: praktijkprobleem identificeren - onderzoeksvraag formuleren 
– onderzoeksplan opstellen – data verzamelen – data verwerken – conclusie formuleren – rap-
porteren – evalueren.

In een tweede ronde verbinden de deelnemers in duo’s ieder praktijkvoorbeeld met een sta-
dium van de onderzoekscyclus: elementair – doorgroei – integratie – expert. De focus ligt ook 
hier op de motivering van de keuze: waarom hoort een concreet onderzoeksproject thuis op 
een bepaald niveau? Welke visie ligt aan de basis van deze good practice? Op deze wijze 
formuleert ieder duo algemene kenmerken die uit een specifiek onderzoeksproject naar boven 
komen, los van de concrete praktijkvoorbeelden en noteert die op post-its.

De moderator verzamelt voor ieder duo deze generieke kenmerken per stadium van de on-
derzoekscyclus en vraagt daarbij naar de verantwoording zodat het gesprek zich verdiept. Als 
alle duo’s hun leerlijn gepresenteerd hebben, volgt een discussie met uitwisseling van visies. 
Uit dit laatste gesprek wordt een gemeenschappelijke leerlijn van onderzoekscompetenties 
gefilterd die voor iedereen gevisualiseerd is. Tenslotte komt de inbedding van deze leerlijn in 
het curriculum van de verschillende lerarenopleidingen ter sprake.

Na de eerste focusgroep hebben we onze aanpak aangevuld: het voorlopig resultaat van de 
eerste sessie diende bij een volgende focusgesprek als toetssteen voor de gemeenschappe-
lijke leerlijn die in die sessie ontwikkeld was. Op deze manier is er veel intervisie gebeurd, wat 
de objectiviteit en bruikbaarheid van het instrument garandeert.

Overzicht kernvragen:
• Welke kwaliteiten / sterke punten moeten er zeker in een onderzoek aan bod komen?
• Stel je goed praktijkvoorbeeld kernachtig voor. Noteer voor elk goed praktijkvoorbeeld van 

de andere deelnemers de succesfactoren en eventuele bijkomende vragen. Analyseer alle 
praktijkvoorbeelden die je deze namiddag hebt gehoord en kies hieruit drie factoren die 
het meest geslaagd zijn.

• Waarom past dit praktijkvoorbeeld in die bepaalde fase van de opleiding? Wat maakt dat 
het goede praktijkvoorbeeld precies daar thuishoort?

• Wat zijn de generieke kwaliteitsvereisten per stadium?
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BIJLAGE
GOEDE PRAKTIJKVOORBEELDEN
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TITEL GOOD 
PRACTICE:

Gebruik van het OVUR-schema in de module Didactische  
Competentie Stage 1
Els Craeghs en Indra Beunckens – CVO STEP, lerarenopleiding

BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING:

Binnen de module DCS1 moeten de cursisten, naast het observe-
ren van een aantal lessen, 4 keuzeopdrachten uitvoeren. Omdat de 
opdrachten erg uiteenlopend zijn en de cursisten zelfstandig moeten 
werken, krijgen ze ondersteuning met het OVUR-schema. 
Dit stimuleert hen om hun opdracht op een logische manier aan te 
pakken: onderzoeksvraag stellen, gegevens verzamelen, informatie 
verwerken, rapporteren. Een andere reden om voor deze methode te 
kiezen is dat de cursisten op die manier kennismaken met de onder-
zoekscompetenties die in de eindtermen opgenomen zijn.
Om zicht te hebben op de vorderingen van de cursisten werken we 
met een logboek. Zo kunnen we hun proces opvolgen en kort op de 
bal spelen.

ROL VAN DE DOCENT: ROL VAN DE STUDENT:

Introductie OVUR-schema:
• individuele begeleiding en feedback (via 

Smartschool);
• organisatie van een tussentijds feed-

backmoment in groep om cursisten bij 
te sturen, onderling te laten overleggen 
over plan van aanpak, inhouden, visies;

• evaluatie van het proces / product: zelfe-
valuatie met OVUR-schema,  
20% procesevaluatie door de docent, 
80% productevaluatie op basis van de 
vooropgestelde evaluatiecriteria.

Rol van de student:
• zelfstandig werken: eigen keuze van 

opdracht, plan van aanpak uitdenken, 
informatie selecteren,

• onderzoeksresultaten verwerken en 
interpreteren, rapporteren;

• deelnemen aan het tussentijds feedback-
moment;

• eigen proces en product bewaken.

PLAATS BINNEN HET LEERTRAJECT:

De cursisten starten de module DCS1 in het tweede semester van hun opleiding. Dit is het 
eerste moment waarop zij kennismaken met het OVUR-schema. De bedoeling is om het 
gebruik van dit schema verder te zetten in de andere praktijkmodules waarin de cursisten 
zelfstandig aan de slag moeten (DCS2, semester 3 en DCS3, semester 4).

SUCCESFACTOREN

• Cursisten leren gestructureerd werken door het systematisch toepassen van het  
OVUR-schema.

• Het tussentijds bijsturen is een succesfactor.
• Het feit dat de cursisten in samenspraak met hun lector en stageschool een opdracht 

kiezen blijkt ook een meerwaarde te zijn.
• Eenduidige aanpak door alle cursisten is een succesfactor voor de lector die de  

cursisten opvolgt.
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TITEL GOOD 
PRACTICE:

Actuele onderwijsvraagstukken
Wouter Hustinx - Hogeschool PXL, specifieke lerarenopleiding 
Mad-Faculty

BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING:

Studenten selecteren in kleine groep een actueel onderwijsthema op 
basis van relevantie, inhoudelijke waarde, interesse en onderzoeksmo-
gelijkheden.
Daarna brainstormen ze in kleine groep over mogelijke wijzen van 
aanpak.
Ze stellen een taakverdeling op en leven deze strikt na.
Ze formuleren een probleemstelling en onderzoeksvragen binnen het 
gekozen thema.
Ze kiezen een geschikte methodologie voor hun onderzoeksvragen.
Ze voeren een praktijkonderzoek uit met inbreng van literatuur en 
opvattingen van experts in het onderwijsveld.
Ze schrijven een groepsrapport met een theoretisch raamwerk, een 
beschrijving van de onderzoeksmethodologie en overzichtelijke 
resultaten.
De studenten beoordelen hun eigen werk kritisch op basis van op 
basis van volgende criteria: correcte bronverwijzing, kritische analyse 
van actuele bronnen, originele probleemstelling, haalbare en duidelij-
ke onderzoeksvraag, geschikte onderzoeksmethodiek, onderbouwde 
argumentatie, heldere conclusie, eenduidige communicatie naar 
vakgenoten.
De student beoordelen de medestudenten in het kader van peer 
assessment en peer review.

ROL VAN DE DOCENT: ROL VAN DE STUDENT:

• aanreiken van een lijst aan inhoudelijke 
thema’s;

• uitleg geven over methoden van onder-
zoek;

• studenten aanmoedigen tot stapsgewijs, 
systematisch werken:
- Probleemstelling
- Onderzoeksvragen
- Methodologie
- Gegevensverzameling
- Gegevensverwerking

• Rapportage
• structuur aanbrengen in ideeën van 

studenten;
• coachen tijdens het proces;
• formatief evalueren.

• stapsgewijs, systematisch werken;
• beslissingsvermogen;
• objectieve houding;
• correct naleven van de afgesproken 

methodologie;
• tussentijdse producten opleveren;
• taalkundig correct benoemen en  

verwoorden, zowel schriftelijk als  
mondeling.
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PLAATS BINNEN HET LEERTRAJECT:

Na de stages, aan het einde van het leertraject van 60 studiepunten.
Suggestie: totale doorlooptijd: 8 weken; aantal studiepunten: 3.

SUCCESFACTOREN

systematisch, gestructureerd, onderzoeksmatig werken waarbij het inhoudelijke onderge-
schikt is; gelegenheid om taalvaardigheid bij te schaven.

TITEL GOOD 
PRACTICE:

Ondernemingsplan bij het vak economie
Michel Janssens, Hogeschool PXL, Education secundair onderwijs

BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING:

Laatstejaars lerarenopleiding economie stellen een ondernemingsplan 
op.
Als input krijgen de studenten een sjabloon om een businessplan op 
te stellen ( ‘Plankgas’, uitgewerkt door Dienst Beroepsopleiding van 
departement Onderwijs en Vorming). Ook is er een klassikale bespre-
king van het opzet van de opdracht.
Het opstellen van het bedrijfsplan gebeurt zelfstandig: de studenten 
bepalen zelf welke sector, welk concept enz. Ook kiezen ze of ze met 
twee of individueel werken. Ze enquêteren zelf de
consumentenbehoeften, gaan na welke vergunningen nodig zijn, zoe-
ken een geschikte locatie, interviewen het agentschap Ondernemen 
en UNIZO.

ROL VAN DE DOCENT: ROL VAN DE STUDENT:

• omschrijving opdracht;
• begeleiding bij de uitwerking;
• beoordeling op basis van opgegeven
• criteria (employability skills, proces, 

product).

• zoeken naar ‘gat in de markt’;
• zelfstandig opzoeken en verwerken 

informatie;
• samenwerken met medestudent;
• opstellen business plan; 
• presentatie in groep; 
• peer-evaluatie.PLAATS BINNEN HET LEERTRAJECT:

Het is het afsluitend opleidingsonderdeel in de lerarenopleiding economie. Het omvat een 
bundeling van zeer veel onderzoekscompetenties, samen met de employability skills.
Samenwerken per twee wordt gepromoot om coöperatief leren te bevorderen.
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SUCCESFACTOREN

• levensechte situatie;
• vrije keuze van hun handelszaak bevordert de motivatie;
• realistische planning en opvolging hiervan;
• begeleiding in plaats van sturing;
• motiverende houding van de lector;
• het gaat om een simulatie, dus studenten mogen fouten maken;
• voorbeelden van good practices uit het verleden;
• mogelijkheid tot competitie met studenten uit andere hogescholen.

TITEL GOOD 
PRACTICE:

Van bouwplan tot realisatie bij het vak Bouwen - Constructies
Hugo Meus - Katholieke Hogeschool Limburg,  
lerarenopleiding secundair onderwijs

BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING:

Studenten doorlopen het volledig bouwproces van idee tot en met 
realisatie.
Hierbij starten ze vanuit eigen mogelijkheden/behoeften. Ook leren ze 
keuzes maken en verantwoording afleggen op basis van de technische 
informatie uit de aangeboden bronnen en inhouden.
Het gebruik van software om een ontwerp te maken van woningen en 
de inrichting ervan hoort bij de opdracht.
Tenslotte geven ze de opgebouwde kennis weer in een rapport.

ROL VAN DE DOCENT: ROL VAN DE STUDENT:

• begeleiden van werfbezoek;
• coördineren;
• coachen van studenten: op drie vaste 

momenten geven de studenten een 
toelichting geven over de inhoud en het 
verloop van het traject;

• beoordelen van de studenten: tijdens 
het examen moeten ze inhoudelijk hun 
kennis en ervaring bewijzen.

• actief eigen traject doorlopen;
• op elk moment aan zelfsturing doen.

PLAATS BINNEN HET LEERTRAJECT:

deel van de opleiding leraar techniek in het secundair onderwijs

SUCCESFACTOREN

eigen planning, keuzes maken naar eigen behoefte en toch de inhoud verwerken om juiste 
keuzes te kunnen maken
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TITEL GOOD 
PRACTICE:

Activerende werkvormen
Inge Placklé – Hogeschool PXL, Education secundair onderwijs
met dank aan Katrien Struyven voor de inspiratie

BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING:

De studenten bekijken vooraf de kijkwijzers “PAV-projecten” en “het 
GOK observatie-instrument”. Ze selecteren een tiental items waarvan 
ze vinden dat ze in een les PAV moeten aanwezig zijn en focussen 
daarbij op de beginsituatie, lesdoelen en werkvormen.
Op basis daarvan stellen de studenten een eigen “Kijkwijzer voor een 
les PAV” samen, hierop geeft de docent feedback en vervolgens leren 
de studenten gericht observeren a.h.v. hun kijkwijzer.
De studenten observeren in een stageklas en aan de hand van een 
leidraad nemen ze een interview af van de leerkracht waarin ze peilen 
naar de motivering van de geobserveerde werkvormen, groeperings-
vormen, … in relatie tot de beoogde leerdoelen. Belangrijk is dat ze 
durven doorvragen en nieuwsgierig worden naar het ‘waarom’ van de 
aanpak .
Op basis van hun observaties , het interview, ondersteunende colleges 
en opgegeven literatuur werken ze een rapport uit over een activeren-
de werkvorm. Dit rapport heeft de vorm van een fiche en moet een 
duidelijk beeld geven van de werkvorm, met eigen kritische reflecties 
op het geheel.
Deze fiches worden in kleine groep besproken aan de hand van op-
gegeven criteria. Medestudenten en lector geven feedback en stellen 
vragen ter verduidelijking. Op basis van de feedback sturen studenten 
hun rapport bij.
Tenslotte stellen de studenten hun werkvorm op een interactieve, 
creatieve manier voor aan de medestudenten.

ROL VAN DE DOCENT: ROL VAN DE STUDENT:

• (sterk gestructureerde ) opdracht uitwer-
ken met heldere beoordelingscriteria 
per fase;

• feedback geven op fiches en op presen-
tatie van de werkvormen;

• stimulerende vragen stellen om studen-
ten kritisch te leren nadenken over hun 
werkvorm;

• bundelen en nakijken fiches voor alle 
studenten.

• een nieuwsgierige, onderzoekende, kriti-
sche houding ontwikkelen: gericht obser-
veren, nadenken over het waarom van 
gemaakte keuzes, durven in dialoog te 
gaan met leerkrachten om een antwoord 
op eigen vragen te krijgen;

• informatie uit verschillende bronnen ver-
werken ( observatie, interview, lectuur);

• als rapport een fiche uitwerken en daar-
bij feedback integreren;

• werkvorm presenteren.
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PLAATS BINNEN HET LEERTRAJECT:

1ste jaar PAV, tweede semester

SUCCESFACTOREN

Vanuit eigen leervragen die studenten zelf exploreren wordt een nieuwsgierige, 
onderzoekende houding geprikkeld.

TITEL GOOD 
PRACTICE:

EDO* in de klas… hoe doe je dat?
Catherine Roden – Hogeschool PXL, departement Education, oplei-
ding leraar lager onderwijs

BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING:

Studenten bachelor lager onderwijs verkennen mogelijkheden om 
werkvormen aan te passen zodat ze bruikbaar worden voor ‘educatie 
voor duurzame ontwikkeling’(*) in hun klaspraktijk.
In de ontwerpfase vertrekken ze vanuit literatuur om gekende en min-
der gekende werkvormen te verkennen. Daarna passen ze deze toe 
op een centraal onderwerp, bv. biodiversiteit.
Er volgt (volgen) één (of meerdere) testfase(s) in de les met uiteinde-
lijk een try-out in een lagere school. Design en redesign staan dus 
centraal in de uitvoeringsfase.
Uiteraard rapporteren de studenten over hun onderzoek, enerzijds aan 
de hand van een digitaal portfolio, anderzijds door middel van een 
presentatie.

ROL VAN DE DOCENT: ROL VAN DE STUDENT:

• in de oriëntatiefase kiest de docent het 
praktijkprobleem en zet de krijtlijnen van 
de opdracht uit;

• bij het testen van de werkvormen geeft 
de docent ondersteuning en feedback;

• tijdens de presentatie stelt de docent 
kritische vragen.

• verfijnen van de krijtlijnen van de op-
dracht en zoeken naar mogelijkheden 
om de opdracht vorm te geven in een 
brede waaier aan literatuur;

• ontwerpen/modificeren van de gekozen 
methodiek of werkvorm om deze toe te 
passen op het centrale onderwerp;

• uitproberen van de werkvorm met peers, 
hierover reflecteren en de werkvorm 
verder aanpassen waar nodig en daarbij 
rekening houden met de feedback van 
de peers/docent;

• wekelijks via een digitaal portfolio pro-
gressie aantonen;

• de eindversie van de methodiek uitvoe-
ren met de doelgroep;

• ten slotte eindbevindingen/ervaringen 
presenteren aan de peers.
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PLAATS BINNEN HET LEERTRAJECT:

Laatstejaarsstudenten, eindpunt onderzoekscyclus

SUCCESFACTOREN

Enerzijds doorlopen de studenten de onderzoekscyclus volledig en vrij zelfstandig; ander-
zijds is een praktijkonderzoek in het onderwijsveld een meerwaarde.

TITEL GOOD 
PRACTICE:

Onderzoek naar de bewegingsgezindheid van een basisschool.
Marie Vandebroek – Hogeschool PXL, lerarenopleiding lager en  
kleuteronderwijs

BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING:

De studenten krijgen de opdracht in hun stageschool op verschillende 
wijzen te informeren naar ondernomen acties die kinderen stimuleren 
te bewegen en aanzetten tot een gezonde en veilige levensstijl. Aan 
de hand van hun bevindingen stellen ze een toekomstplan op voor 
de stageschool met suggesties om een bewegingsgezinde school te 
ontwerpen.
Ook werken ze een portfolio uit volgens de fases van de onderzoek-
cyclus.

ROL VAN DE DOCENT: ROL VAN DE STUDENT:

• aanreiken van relevante inhouden en 
vaardigheden , bv. het VIGmatrixmodel, 
correct referenties noteren;

• opvolgen of de studenten zich aan de 
planning houden;

• kritische vragen stellen in alle fasen van 
het onderzoek (critical friend).

• reflecteren over een praktijkprobleem in 
verband met beweging op stage.;

• zelf een onderzoeksvraag formuleren in 
verband met dit probleem;

• een onderzoeksstrategie en onderzoeks-
plan opstellen;

• relevante informatie verzamelen en 
conclusies trekken aan de hand van het 
VIG-matrix model;

• in een portfolio diepgaande en onder-
bouwde informatie noteren bij iedere 
fase van de onderzoekcyclus;

• de verschillende fases vanuit verschillen-
de invalshoeken bekijken;

• reflecteren over de onderzoeksopdracht
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PLAATS BINNEN HET LEERTRAJECT:

Deze onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd in functie van het opleidingsonderdeel
Keuzemodule-LO in het derde opleidingsjaar, tweede semester. Deze opdracht is niet 
verplicht en vervangt een bachelorproef.

SUCCESFACTOREN

• Studenten doorlopen de onderzoekscyclus en krijgen de onderzoekscompetenties 
onder de knie.

• Studenten krijgen inzicht in de bredere schoolcontext.
• Studenten komen in contact met externe partners.

TITEL GOOD 
PRACTICE:

Onderzoek naar een fysisch en/of socio-economisch verschijnsel in het 
landschap bij het vak aardrijkskunde
Carina Vanhamel – Katholieke Hogeschool Limburg, lerarenopleiding 
secundair onderwijs

BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING:

De tweedejaarsstudenten van de lerarenopleiding aardrijkskunde 
doen in kader van de lesmodule Terreinwerk een onderzoek naar een 
fysisch en/of socio-economisch verschijnsel in het landschap. Vooraf 
hebben zij kennis gemaakt met een variatie aan terreintechnieken, 
zowel voor fysisch als voor socio-economisch onderzoek. Ook hebben 
ze een stappenplan (OVUR) en een werkbundel gekregen.
De studenten worden ingedeeld in groepjes, gaan in de omgeving op 
verkenning en kiezen een werkplek.
Elk groepje formuleert zelf een onderzoeksvraag en een hypothese.
Gaandeweg concretiseren ze het stappenplan.
Tenslotte presenteren ze de resultaten en beoordelen ze elkaar met 
behulp van peer-assessment aan de hand van vooraf bepaalde criteria.

ROL VAN DE DOCENT: ROL VAN DE STUDENT:

• begeleidend: de docent stuurt het 
onderzoek aan en geeft advies indien 
nodig;

• voorzien van werkmateriaal: grondboor, 
hoogtemeters, waterkwaliteitsmeters, 
enz.;

• opstellen van ontleensysteem voor 
controle;

• voorzien van fiche voor taakverdeling;
• uitdelen van stappenplan en  

voorbeeldbundel;
• opstellen van formulier voor peer  

assessment.

• uitvoerend: de studenten werken in 
groep volgens een vrij algemeen stap-
penplan. Ze nemen en motiveren hun 
eigen beslissingen.
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PLAATS BINNEN HET LEERTRAJECT:

Deze opdracht wordt in de module Terreinwerk in het begin van het tweede opleidingsjaar 
uitgewerkt.
De opdracht is gekoppeld aan 2 leerlijnen. Enerzijds het leren ontwikkelen van excursies 
waarin terreinwerk centraal staat.
Anderzijds kennismaken met en verdiepen van het onderzoeksgericht en kritisch denken 
dat in het derde jaar meer aan bod komt.

TITEL GOOD 
PRACTICE:

Actualiteit anders benaderd bij het vak geschiedenis
Els Vinckx – Hogeschool PXL, Education secundair onderwijs

BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING:

Om de attitude te bereiken dat de studenten dagelijks de actualiteit 
volgen, maken ze per week een aantal opdrachten. Deze opdrachten 
zijn heel divers en de studenten kunnen kiezen welke opdrachten ze 
maken.
Zo vullen ze hun kennis van de actualiteit en de geschiedenis aan 
via verschillende nieuwsbronnen. Ze leren correct verwijzen en de 
actualiteit kritisch benaderen door een onderscheid te maken tussen 
nieuws enerzijds en interpretaties van of beschouwingen over nieuws 
anderzijds.
De studenten analyseren zowel geschreven bronnen (artikels, boeken) 
als beeldbronnen (foto, tekening, cartoon, strip) en evalueren de 
historische waarde ervan.
Op deze manier leren ze historische figuren en/of feiten in tijd, ruimte 
en socialiteit thuis te brengen en verwerven ze inzicht in maatschappe-
lijke problemen waarover regelmatig bericht wordt zoals vrouwen- 
emancipatie, geweld, druggebruik, zelfdoding, aids,..
Ruimer bekeken worden ze wegwijs gemaakt in het grote aantal ge-
westelijke, regionale, nationale en internationale instellingen.
Voor hun lespraktijk leren de studenten bronnen onderscheiden die 
voor de vakken geschiedenis maatschappijleer interessant kunnen zijn.

ROL VAN DE DOCENT:

• opdrachten uitschrijven: 32 opdrachten (4 per week , gedurende 8 weken);
• inleiding geven over soorten bronnen, correcte bronverwijzing, rol van actualiteit binnen 

de les geschiedenis; beoordelingscriteria uitleggen: volledigheid, correct taalgebruik,  
verzorgde lay-out, correct verwijzen naar bronnen, kritische analyse van de bronnen, 
doelgerichte keuze bronnen, inzicht in de actualiteit;

• na de eerste opdracht/week de opdrachten verbeteren en tips geven;
• na week 8 een score toekennen aan alle artikels op basis van de beoordelingscriteria.
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PLAATS BINNEN HET LEERTRAJECT:

1ste jaar, 1ste trimester

SUCCESFACTOREN

• studenten kiezen vrij welke opdracht ze maken;
• onmiddellijke toepassing van het geleerde ( bronnenonderzoek, soorten bronnen, 

correcte bronverwijzing, kritisch denken, actualiteit situeren in de tijd, ruimte en de 
verschillende maatschappelijke domeinen);

• studenten kijken niet vrijblijvend naar de actualiteit, maar werken zeer gericht via  
duidelijk geformuleerde en goed afgebakende opdrachten;

• de actualiteit wordt anders benaderd: attitudes, kennis en vaardigheden worden  
gecombineerd.

ROL VAN DE STUDENT:

• dagelijks volgen van de actualiteit;
• de theorie toepassen;
• opdrachten maken;
• wekelijks 4 opdrachten inleveren.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Het actieonderzoek: 
op basis van het doel onderscheidt men twee soorten onderzoek:
1.  fundamenteel en toegepast onderzoek: onderzoek dat primair gericht is op het ontwikkelen 

van nieuwe theorieën;
2.   praktijkonderzoek: onderzoek dat primair gericht is op een antwoord geven op problemen 

in de praktijk en dus het verbeteren van de praktijk. Voor dit laatste zijn er verschillende 
namen in omloop zoals actieonderzoek, ontwerponderzoek, ontwikkelingsonderzoek, prak-
tijkgericht onderzoek en praktijkonderzoek. Er worden voor deze onderzoeksvormen zeer 
verschillende definities gehanteerd. (Van der Donk & Van Lanen, 2009: p. 25). Zie ook bij 
‘praktijkgericht onderzoek’.

De authentieke situatie: 
 situatie die levensecht ervaren wordt.
Het focusgesprek: 
 groepsinterview waarmee informatie wordt verzameld om een onderzoeksvraag te beant-

woorden.
De geïntegreerde onderzoekstaak: 
 onderzoeksopdracht waarbij de verschillende deelcompetenties verworven zijn.
Het handelingsverloop: 
 manier waarop een proces doorlopen wordt.
De holistische visie: 
 visie die vertrekt vanuit het geheel en zicht behoudt op alle componenten.
Iteratief: 
 herhaald, een iteratief proces is een proces dat cyclisch verloopt. Bepaalde onderzoeks-

stappen worden herhaald.
De intervisie: 
 overleg tussen gelijken waarbij ervaringen uitgewisseld worden.
Modelling: 
 gedrag (van de docent) dat als voorbeeld fungeert (voor studenten), ook modelleren  

genoemd.
De onderzoekende houding:
  bereidheid om te onderzoeken: nieuwsgierigheid, open staan voor, willen ontdekken.
De onderzoekscompetenties: 
 geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om onderzoek te verrichten.
De onderzoekscyclus: 
 opeenvolgende handelingen van een onderzoek.
De onderzoeksstrategie: 
 keuze van methodiek om onderzoek te voeren.
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De onderzoeksvraag: 
 centrale vraag waarop het onderzoek antwoord biedt.
Het participatief onderzoek: 
 vraaggestuurd onderzoek waarbij intensieve samenwerking tussen onderzoek en praktijk 

leidt tot onderzoeksresultaten die toepasbaar zijn voor de praktijk.
Het praktijkgericht onderzoek: 
 het systematisch doorlopen van een onderzoekscyclus op basis van een eigen leervraag, 

een probleemstelling aangeleverd door het werkveld of een opportuniteit die zich aandient 
met als doel de onderwijspraktijk van de betrokken actoren te optimaliseren.

Het projectplan: 
 schematische voorstelling van een handelingsverloop met tijdsaanduidingen.
Het referentiekader: 
 geheel van gewoonten waarop men zijn gedrag baseert.
De resonantiegroep: 
 groep experten die kritisch commentaar leveren op een tekst of praktijk.
De taxonomie: 
 systematische ordening, rangschikking en classificatie van de beschikbare kennis in een 

bepaalde wetenschap.
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