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L&L – paperpresentatie 147 − Het leren van docenten tijdens een 3-jarig 
professionaliseringstraject gericht op onderzoekend leren 
Saskia Stollman, Eindhoven School of Education (TU/e); Jannet Doppenberg, Hogeschool van 
Amsterdam; Douwe Beijaard, Eindhoven School of Education (TU/e) 
 
Docentprofessionalisering / onderzoekend leren / voortgezet onderwijs 
 
Abstract 
In dit project is het leerproces van bètadocenten onderzocht tijdens een driejarig 
professionaliseringstraject gericht op onderzoekend leren. In de professionalisering ondernamen 11 
docenten verschillende leeractiviteiten in verschillende settings. Het leerproces is in kaart gebracht 
door afzonderlijk te kijken naar ontwikkeling van kennis en ontwikkeling van praktijk. Welke van de 
leeractiviteiten en settings bijdroegen aan kennis- en praktijkontwikkeling en wat opbrengsten van 
de professionalisering zijn, zijn aan de hand van storyline interviews in kaart gebracht. Docenten 
gaven aan dat over de tijd heen verschillende leeractiviteiten en settings bijdroegen aan hun kennis- 
en hun praktijkontwikkeling. Kennis en praktijk hebben zich over de tijd beiden positief ontwikkeld 
volgens de docenten. 
 
Onderzoeksdoel en context 
In het bètaonderwijs heeft onderzoekend leren al veel aandacht gekregen als positieve aanpak om 
leerlingen zelf kennis te laten construeren (Abd-El-Khalick et al., 2004). Omdat veel docenten in het 
voortgezet onderwijs de lesmethode als leidraad gebruiken, vergt onderzoekend leren een andere 
aanpak van docenten (Maaß & Doorman, 2013). Bij een dergelijke verandering hebben docenten 
ondersteuning nodig: een vorm van professionalisering is wenselijk. In dit project is het leerproces 
van bètadocenten onderzocht tijdens een driejarig professionaliseringstraject gericht op 
onderzoekend leren. 
 
Theoretisch kader 
In de literatuur zijn twee definities 
te onderscheiden, maar 
onderzoekend leren in dit project 
is: kennisconstructie van leerlingen 
door onderzoeken (Abd-El-Khalick 
et al., 2004). In vergelijking met 
traditioneel onderwijs vergt dit 
aanpassingen aan de 
leermaterialen en didactiek van de 
docent: meer open opdrachten en 
een meer coachende rol als docent 
(Maaß & Doorman, 2013). Het 
professionaliseringstraject dat in dit 
onderzoek is ontwikkeld 
ondersteunt hierin en is gevormd 
aan de hand van effectieve 
kenmerken van 
professionaliseringstrajecten (Tabel 
1, cf. Van den Bergh, Ros, & 
Beijaard, 2014). 
 
 

Tabel 1 Kenmerken van professionaliseringstraject en beschrijving 
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Leren van docenten wordt veelal gedefinieerd als het ondernemen van een serie leeractiviteiten die 
leiden tot verandering in cognitie en/of gedrag van de docent (cf. Doppenberg, 2012). Cognitie en 
gedrag worden afzonderlijk genoemd, omdat ze beiden afzonderlijk kunnen veranderen (Meirink, 
2007). Cognitie is in dit onderzoek de kennis van onderzoekend leren, gedrag heeft betrekking op de 
praktijk van docenten. 
 
Hoe en wat docenten leren wordt beïnvloed door de context (Putnam & Borko, 2000). Context 
refereert naar de focus (het onderwerp) waarover geleerd wordt en naar de setting waarbinnen het 
leren plaatsvindt (Doppenberg, 2012). De setting verwijst naar zowel formele als informele 
organisatiestructuren. In dit project is de focus altijd onderzoekend leren, maar kan het leren van 
docenten in verschillende settings plaatsvinden. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe percipiëren docenten hun leerproces gedurende hun deelname aan het 
professionaliseringstraject gericht op onderzoekend leren? 
 
Methode 
Tabel 2 geeft een overzicht van de 11 participanten. 
 
Tabel 2 Beschrijving participanten 

 
Om inzicht te krijgen in het leerproces zijn storyline interviews gehouden (Beijaard, Van Driel, & 
Verloop, 1999). Docenten is gevraagd hun kennis- en praktijkontwikkeling te tekenen. Daarbij zijn 
verdiepende vragen gesteld om inzicht te krijgen in leeractiviteiten, contexten en opbrengsten.  
 
De interviews zijn getranscribeerd en samen met de storylines gecodeerd. Analyse vond plaats op 
basis van gerapporteerde leeractiviteiten, settings en opbrengsten die volgens de docenten 
bijdroegen aan hun ontwikkeling (Doppenberg, 2012). 
 
Resultaten 
Twee typen ontwikkelingslijnen werden voor kennis en praktijk onderscheiden: een gestage 
ontwikkeling en een grillige ontwikkeling. Verschillen in de lijnen kunnen verklaard worden door de 
ondernomen leeractiviteiten binnen verschillende settings (Figuren 1 t/m 4). Tevens bleken 
verschillende activiteiten en settings over de tijd van belang. 
Als opbrengst rapporteerden alle docenten positieve veranderingen in kennis over onderzoekend 
leren en praktijk. 
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage 
Het leerproces van docenten is over meerdere jaren en in verschillende settings onderzocht, terwijl 
veel onderzoek zich beperkt tot één setting en één jaar. 
 
Aansluiting bij congresthema of divisie 
Onderzoekend leren is wijkt af van de traditionele lesmethodes en de professionalisering heeft 
nieuwe lesactiviteiten tot gevolg. 
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Figuur 1 en 2. Ontwikkelingslijn gestage ontwikkeling 
kennis (n=7) (1); Ontwikkelingslijn grillige ontwikkeling 
kennis (n=4) (2) 
 

Figuur 3 en 4. Ontwikkelingslijn gestage ontwikkeling 
praktijk (n=7) (1); Ontwikkelingslijn grillige ontwikkeling 
praktijk (n=4) (2) 
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