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Het onderzoek dat in deze poster wordt gepresenteerd, gaat over het leerproces van MBO- 
docenten in de context van een onderwijsvernieuwing. Door zowel ontwikkelingen binnen het 
onderwijs als veranderingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, wordt van docenten 
en scholen verwacht dat zij innoveren en zichzelf blijven ontwikkelen. Een voorbeeld van een 
onderwijsvernieuwing die ontstaan is uit deze ontwikkelingen is het competentiegericht 
onderwijs, dat de komende jaren op alle Nederlandse MBO-scholen zal worden ingevoerd. 
Wanneer er een onderwijsvernieuwing wordt ingevoerd, wordt er van docenten verwacht dat 
zij hun onderwijsactiviteiten aanpassen aan de vernieuwing. Dit is voor docenten vaak een 
complex leerproces dat wordt beïnvloed door een breed scala aan factoren op zowel het 
niveau van de docent als het niveau van de school. Hoe dit leerproces precies verloopt en 
hoe de verschillende factoren zowel op het proces als op elkaar van invloed zijn, is nog 
nauwelijks onderzocht. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt dan ook: 
Hoe leren docenten in de context van een onderwijsvernieuwing? Het onderzoek is gericht 
op een specifiek aspect van competentiegericht onderwijs binnen het MBO, namelijk hoe 
docenten leren hun studenten te coachen. 
Drie begrippen krijgen in dit onderzoek een centrale plaats. Het eerste begrip is ownership. 
Wanneer docenten zich eigenaar voelen van de vernieuwing is de kans groter dat zij hun 
bestaande werkroutines aanpassen (Bergen & van Veen, 2004). Het tweede centrale begrip 
is sense-making, het actieve proces waarin docenten proberen de nieuwe informatie in hun 
bestaande kennis en beliefs in  te passen (Spillane, Reiser & Reimer, 2002). Het derde 
begrip is agency, de mate waarin docenten het gevoel hebben controle te hebben over hun 
eigen acties (Metcalfe & Greene, 2007). Deze drie begrippen spelen een belangrijke rol in 
het leerproces van docenten, maar zijn in combinatie nog niet of nauwelijks onderzocht. De 
invloed van een aantal persoonlijke en contextuele factoren op het leerproces van docenten 
wordt tevens in het onderzoek meegenomen. 
De opzet van het onderzoek is als volgt. Er worden twee studies uitgevoerd, waarbij de 
eerste studie een oriënterend karakter heeft en informatie zal opleveren voor de uitvoering 
van de tweede studie. 
In studie 1 zullen 20 docenten en 4 schoolleiders van 4 verschillende MBO-scholen 
geïnterviewd worden over het leren coachen van studenten. In studie 2 zullen 12 docenten 
van dezelfde 4 MBOscholen gedurende een jaar intensief gevolgd worden om te 
onderzoeken hoe zij leren hun studenten te coachen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden 
van observaties, video-stimulated recall, interviews, concept maps, digital logs en 
vragenlijsten voor studenten. 
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