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Dan zegt de ENE, God:

niet goed is het

dat de roodbloedige mens hier alléén is:

ik maak voor hem een hulp

als zijn tegenover!

Genesis 2 vers 18, in de Naardense Bijbel (2004), vertaald door Pieter Oussoren,

Vught: SkanDalon&Plantijn.

In het begin was niet de logos maar de eenheid, de enigheid. In God is alles verenigd

– oneindig denken en oneindige hartstocht, het ego en het non-ego, de hoogste

geneugten en de diepste wanhoop, alle materie en alle geest. Het oneindige had de

hele ruimte gevuld en geen plaats voor iets anders gelaten. God was omnipotent

maar Hij was behept met rusteloosheid – Hij was een rusteloze God. Op het eerste

gezicht leek dat een tegenstrijdigheid. Hoe kon omnipotentie rusteloos zijn? Niets is

toch te moeilijk voor de Heer? Hoe kan een Almachtige lijden? Het antwoord is dat

ook de tegenstrijdigheden deel zijn van God. God is tegelijk harmonie en disharmo-

nie. God spreekt Zichzelf tegen en dat is de reden dat er in de thora, de mens en de

hele natuur, zo veel tegenstrijdigheden zijn. Als God Zichzelf niet tegensprak zou Hij

een bevroren God zijn, een eens-en-voor-altijd volmaakte God zoals Spinoza Hem

beschrijft. Maar God is niet voltooid. Zijn allerhoogste goddelijk attribuut is Zijn cre-

ativiteit en dat wat scheppend is bestaat altijd in het beginstadium. God is eeuwig in

de genesis. Steeds als Hij Zijn blik opricht ziet Hij chaos en wil Hij orde scheppen.

Maar schepping is paring en God moet Zich verenigen met Zijn vrouwelijke kanten

om geboorte te kunnen voortbrengen. Mannelijk en vrouwelijk zijn tegenstrijdighe-

den die voortdurend tot vereniging pogen te komen, maar hoe meer ze zich vereni-

gen hoe intenser hun verlangens en grillen worden.

Isaac Bashevis Singer, Op zoek (1985), 172-173, Amsterdam: De Arbeiderspers.

God schept de mens naar zijn beeld,

naar het beeld van God

heeft hij hem geschapen;

mannelijk en vrouwelijk

heeft hij hem geschapen.

Genesis 1 vers 27, in de Naardense Bijbel (2004), vertaald door Pieter Oussoren,

Vught: SkanDalon&Plantijn.
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Vooraf

Promoveren is pendelen. Het is op weg gaan en in een grenzeloze ruimte zoe-
ken naar mensen die willen delen. Mensen die het gesprek aangaan en in een
taal die hun eigen is, aansluiten bij vragen van anderen. Mensen die tijd nemen
om te vertellen wat zij weten. Zonder mensen is leren niet denkbaar. Het is
thuiskomen en in afzondering na-denken, verwerken en vertalen, woorden
zoeken die gedachten kunnen dragen, die gaandeweg gevormd zijn. Het is van
de vele woorden die zich aandienen de meeste voorbij laten gaan, andere toch
weer verwerpen tot er woorden overblijven die een tijdje meekunnen. Deze zijn
in dit boek opgeschreven. Zij dienen voor een nieuw gesprek. Ook zij zullen
gedeeld worden en zo opgaan in een grenzeloze ruimte.

Van de mensen die ik onderweg tegenkwam, noem ik hun namen opdat zij
weten dat zonder hen mijn zoektocht anders verlopen of doodgelopen zou zijn.
Het zijn namen van mensen die ik ontmoette op of rond mijn werk, mensen
zoals dat heet uit de praktijk. Het zijn mensen van naam in de wereld van
wetenschap. Soms liepen de werelden door elkaar. Samen maakten zij kennis
in mijn hoofd.

Ik begin met een grensganger: Jos Zuylen. Jij was het die mij op dit ongedach-
te spoor zette van wetenschappelijke bezinning op de dagelijkse praktijk. Jij
bracht mij in contact met Robert-Jan Simons, de man van de wetenschap met
het oog op de praktijk. Jullie verleidden mij toen ik aarzelde en gaven vertrou-
wen als twijfel de kop opstak. Jullie hielpen mij mijn dagelijkse praktijk anders
te zien. Jullie hielpen me woorden te vinden en vooral woorden te verwerpen.
Len de Klerk, mijn grote vriend, wetenschapper in ruste, met je stimulerende
opmerkingen wist je me te overtuigen dat het interessant was wat ik aan het
onderzoeken was. In latere fases hielp je me goede vormen te vinden om een
veelheid van gegevens en gedachten verstaanbaar te maken voor het forum van
de wetenschap.
En dan was het een voorrecht kennis te maken met en kennis te nemen van het
gedachtegoed van hoogleraren als Jan van den Akker, Léon de Caluwé, Fred
Korthagen, Jo Thijssen, Gerard Westhoff, Wynand Wijnen. Een genoegen was
het om te spreken met wetenschappers als Inge Bakkenes, Mieke Brekelmans,
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Ilse van Eekelen, Anita Engelen, Jacobiene Meirink, Johan Oldenkamp, Marjan
Vermeulen, Jos van der Waals, Hartger Wassink, Rosanne Zwart.

In het begin van mijn onderzoek heb ik veel geleerd van mijn medeleden in
onze community of practice learners, grensgangers en pendelaars tussen
wetenschap en praktijk: Karina Balvers, Martha van Biene, Rob Blomme, Jan
van Bommel, Marc Coenders, Riet Portengen, Ineke Roos, Manon Ruijters,
Rika Schut, Rita Vermeulen, Albert de Vries, Hetty Walters.

En dan mijn (oud)collega’s in onze school die op de een of andere manier mee-
gewerkt hebben aan mijn onderzoek: mensen in de praktijk en soms ver weg
van de wereld van wetenschap. Ik noem jullie namen: Bert-Jan Akse, Joanneke
van Aller, Sjoerd Andringa, Nico van Arkel, Riet Arons, Henk Askes, Ad
Baaijens, Hans van Baal, Cor Baars, Otto Baggerman, Ab Barlo, Els Beemster,
Ab van den Berg, Hans Bleichrodt, Bauke de Boer, Janneke Borst, Bert Bos,
Henk Bouwers, Suzanne Bouwers, Wiet Bouwmeester, Radna van den Brink,
Arie Brouwer, Carla Bulsing, Gerard Bulsing, Lilian Claessens, Henk
Daatselaar, Jacques van den Dool, Arjo Drost, Marietrees Dusseldorp, Mariska
Eekhof, Annelies Filius, Lou Filius, Piet van de Fliert, Jan Piet Frens, Jan
Gideonse, Piet Greydanus, Jaap Hageman, Marieke Hagenaars, Christien van
Harten, Ellen Hartman, Piet van Helden, Jaqueline Hendriks, Henk van de
Heuvel, Jan-Menke Hopma, Marcel Hoppenbrouwers, Frans Hurkmans,
Wilma van IJsseldijk, Ralph Jacobson, Jan Jansen, Riet Jansen, Ad de Jonge,
Tatjana Kalas, Gerrit van Kessel, Frits Kruiswijk, Monique Krutzen, Josanne
Kukul, Clemens de Laat, Tine Lengkeek, René van Loenen, Deirdre Lordan,
Nora van Loveren, Wim Luteijn, Gerda Meenhorst, Elly Meijers, Ruud Montijn,
Rutger Oldenbroek, Sjaak Pot, Hugo Prakken, Henk Reesink, Bert de Rooij,
Wim Rosier, Christhel Ros, Jaap Schaap, Ton Scheffel, Wilma Siegelaer, Henk
Sint, Rob van der Sloot, Arjen Smits, Jan Smits, Heleen Spies, Jan Staal, Marc
Stift, Marian Stooker, Piet Talsma, Frans Teeuw, Henk Teunissen, Josi Ton,
Jozette Verheijen, Marcel Verhoef, Afra Versteegh, Bauke Visser, Boudewijn
Visschers, Jeanne van de Vorst, Janneke Vromans, Heleen van der Wal, Jan
Wierda, Mieke Willems, Renda Wolthaus, Gerrit van Zeijl, Hans Zoutewelle. In
dit verband noem ik ook Ed Terbije, schoolleider voor mijn tijd in Culemborg.
Zonder jullie inbreng en medewerking was er geen onderzoek, geen promotie
van mij en geen promotie van onze school: zeer bedankt voor jullie geduld.

Graag wil ik het bestuur van onze school hartelijk danken voor de ruimte die
geboden is om mijn onderzoek te doen en het vertrouwen dat jullie toonden in
mijn pogen jullie opdracht vorm en inhoud te geven. In het bijzonder wil ik
hier als blijk van respect en waardering de namen noemen van de bestuursle-
den uit de begintijd van mijn zoektocht: Joop Kaldewaij, Ton Merkx, Rienk
Theisens, Frits Ton, Nico van Twisk, Henk Visscher. De steun van mijn colle-



Vooraf

13

ga’s in de directie was onontbeerlijk: Ellen Dupuis, Hans van Heesewijk, Cor
Kruyf, Erik-Jan de Moulin. Niet onvermeld mogen worden de ondersteunende
medewerkers, die ervoor zorgden dat basale zaken eenvoudig geregeld werden,
zodat er ruimte kwam voor bezinning en reflectie: Helma van den Anker,
Bianca van Beek, Rosita van Deelen, Hetty van Heerde, Arno van Rijn. Sjaak
Pot bedank ik voor zijn bijdrage aan het polijsten van de taal van dit proef-
schrift, Boudewijn Visschers past dank voor zijn bijdrage aan de summary.
Soms simpele verbeteringen in de taal kunnen ertoe bijdragen dat de kennis-
making met dit boek aangenaam is. Gedachten in een wetenschappelijke stu-
die verdienen gedragen te worden door geijkte woorden. 

En ten slotte Ina. Als jij niet van begin af aan enthousiast was geweest en dit
niet tot het eind was gebleven, dan was dit project nooit van de grond gekomen
of het was weldra voortijdig geland. Jouw steun was doorslaggevend.

Ik draag dit boek op aan onze kleinkinderen en hun leeftijdgenoten. Ik hoop
dat hun docenten vanzelfsprekend en natuurlijk leren bij hun leven.
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1 Onderzoek naar professionalisering
van docenten

1.1 Aan le id ing

Vernieuwing van het (voortgezet) onderwijs is een thema dat in de achterlig-
gende vijftig jaar in Nederland veel aandacht heeft gekregen. Politici, onder-
wijskundigen en onderwijsgevenden hadden elk zo hun eigen ideeën, gedach-
ten en belangen. Lange tijd is de discussie over vernieuwing van het onderwijs
door politici en beleidsmakers gedomineerd en werd vernieuwing vooral
gezocht in verandering van de vorm en meer in het bijzonder van de structuur
van het onderwijsbestel.
De invoering van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (beter bekend onder de
naam Mammoetwet) in 1968 en de discussies over de middenschool (in de
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw) zijn hiervan bekende voorbeel-
den. Democratisering van het onderwijs en gelijke kansen voor iedereen waren
lange tijd dominante gedachten bij het zoeken naar vernieuwing van het onder-
wijs.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw kwam een eind aan een lange discussie
over de middenschool met de komst van de basisvorming in 1993. De basisvor-
ming werd door velen als doorbraak ervaren. Eindelijk ging er iets veranderen
in de onderbouw van scholen van voortgezet onderwijs. Niet de vorm (in casu
de structuur) van het onderwijs werd veranderd, maar de inhoud. Alle leerlin-
gen van het voortgezet onderwijs kregen voortaan minimaal dezelfde basisstof
aangereikt, zij het dat deze op verschillende niveaus getoetst kon worden.
Enerzijds werd dus vastgehouden aan het oude gelijkheidsideaal – alle leerlin-
gen hetzelfde basispakket – en anderzijds werd door middel van gedifferenti-
eerde toetsen, rekening gehouden met individuele verschillen tussen leerlin-
gen. 
Deze vernieuwing had ook consequenties voor de didactiek. Over de inhoud
van het onderwijs werd gesteld dat deze meer toepassingsgericht diende te
worden, met meer aandacht voor vaardigheden. Ook werd bepleit meer samen-
hang in de vakken te brengen.



De grote vraag was of de docenten1 voldoende voorbereid waren en onder-
steund werden om deze innovatie vorm en inhoud te geven in de praktijk van
hun dagelijks handelen in de school. Het ging immers om een ingrijpende ver-
nieuwing en een fundamenteel andere rol voor docenten. ‘Veel invoeringspro-
blemen zullen zich gaan voordoen in het vakdidactisch repertoire van leraren.’
(Van den Berg & Vandenberghe, 1999).Voor zover er sprake was van optimis-
me bleek dit van betrekkelijk korte duur te zijn. 

De invoering van de basisvorming werd vooral bemoeilijkt door het feit dat veel
scholen betrokken waren bij een fusieproces. Er was sprake van schaalvergro-
ting, die veel aandacht en inspanning vroeg van leidinggevenden en bestuur-
ders. Docenten ondervonden hiervan eveneens de gevolgen.
Gesteld kan worden dat zowel de invoering van de basisvorming als de schaal-
vergroting in scholen als druk werd ervaren. Ongunstige omstandigheden en
verwarring over het onderwijskundig concept bleken niet bevorderlijk voor
docenten om de gewenste didactische vernieuwing te realiseren. Intussen
deden scholen wel ervaring op met wat genoemd werd ‘beleidsarme invoering’
van een onderwijsvernieuwing.

Terwijl de basisvorming in de eerste fase van het voortgezet onderwijs een
zachte dood stierf, kondigden de volgende vernieuwingen van het voortgezet
onderwijs zich aan. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)
werd geïntroduceerd en in de bovenbouw van het havo/ vwo werd een begin
gemaakt met de tweede fase, ook wel studiehuis genoemd.
Het studiehuis raakte – meer nog dan de basisvorming – de kern van het
onderwijs. Met de invoering hiervan kwam de aandacht minder op het onder-
wijzen te liggen en meer op het leren, waardoor de verhouding tussen docent
en leerling veranderde. In het studiehuis dient de onderwijsleersituatie zo
ingericht te worden dat de leerling meer dan vroeger de ruimte krijgt om zelf
vorm en inhoud te geven aan zijn leerproces (Procesmanagement voortgezet
onderwijs, 1996).
De nadruk is in het studiehuis meer komen te liggen op wat wel wordt aange-
duid met termen als ‘leren leren’ of ‘zelfstandig leren’. Dit uitgangspunt stelt
andere eisen aan het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten. Zij
fungeren meer als gids en coach. 
Onder docenten was enthousiasme te bespeuren over deze veranderingen. Ze
werden gezien als mogelijke oplossing voor een lang bestaand probleem: de als
zwaar ervaren werkdruk. De aankondiging door de minister dat tijd vrij
gemaakt zou worden om de vernieuwing voor te bereiden, versterkte deze posi-
tieve houding. Onder docenten werd kritisch gekeken naar de gevolgen van de
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1 De woorden docent en leraar worden als synoniem gebruikt en aangeduid met ‘hij’, waar ook

‘zij’ gelezen kan worden.
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vernieuwing voor hun vak. En er waren vragen of leerlingen in staat zouden
zijn zelfstandig te werken en te leren. Aanvankelijk overheerste een licht
enthousiasme. Er ging nu echt iets veranderen.
De jarenlange discussie over vernieuwing van het voortgezet onderwijs was nu
eindelijk bij de kern van de zaak aangekomen. Het ging niet langer over vorm
en structuur, zelfs niet over inhoud, maar over onderwijzen en leren, leren en
onderwijzen.

De hierboven beschreven veranderingen hebben ook invloed gehad op de posi-
tie en het functioneren van schoolleiders.2

Smets (1983) heeft erop gewezen dat zij aanvankelijk hun tijd vooral besteed-
den aan organisatorische zaken. Eerder had deze onderzoeker al geconstateerd
dat personeelsbeleid binnen de scholen een betrekkelijk verwaarloosd terrein
was (Smets, 1981). Het beperkte zich meestal tot werving, selectie en rechtspo-
sitionele kwesties. Scholingsaspecten van docenten kregen weinig aandacht
van de schoolleiding. Volgens Smets leidt dit, in verschillende mate, tot allerlei
‘motivatieproblemen van leerkrachten (pure lesboeren, weinig belangstelling
voor onderlinge samenwerking, lage geïnvolveerdheid bij onderwijsvernieu-
wingen)’. 
Het is waar dat schoolleiders zich vanouds vooral bezighouden met beheersza-
ken en veel minder met onderwijszaken. Er is in de school een praktijk
gegroeid waarbij er een duidelijke scheiding bestaat tussen het werkterrein van
de docenten en dat van de schoolleiding. Docenten houden zich bezig met
onderwijs(kundige) zaken en de directie met organisatie en beheer.
Marx & De Vries; Veenman & Sleegers (1995)3 noemen deze scheiding tussen
beheerssector en onderwijssector kenmerkend voor een segmentale organisa-
tie of in meer algemene organisatietermen: professionele bureaucratie.

De fusiegolf in het begin van de jaren negentig bepaalde de aandacht van
schoolleiders nog meer bij organisatorische en beheersmatige zaken. Ook het
financieringsstelsel veranderde ingrijpend: in 1996 werd de zogenaamde
lumpsumfinanciering ingevoerd. Ook deze verandering eiste de aandacht op
van de directie.
De overheid is intussen ook meer inhoud gaan geven aan het langer bestaande
streven om scholen meer eigen beleidsruimte geven. Er is meer vrijheid voor
scholen gekomen en scholen die deze beleidsruimte het best benutten, bleken
scholen te zijn waar de scheiding tussen beheer en onderwijs doorbroken
werd, zo had Sleegers (1991) in zijn onderzoek gevonden.

2 De woorden schoolleiding en directie worden als synoniem gebruikt.

3 De verwijzing wijkt enigszins af. De vier auteurs tekenen samen voor de tekst, doch de eerste

twee geven aan dat het eerste gedeelte door hen is geschreven,. Het tweede stuk is van de hand

van de laatste twee schrijvers. De verwijzing heeft betrekking op het eerste gedeelte van de tekst. 
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De schoolleiding zal zich dus meer dan tot nu toe het geval is geweest, moeten
bezighouden met het onderwijskundig beleid. De Inspectie van het Onderwijs
stelde in het jaarverslag over het jaar 2000 vast dat succesvolle implementatie
van de vele verschillende veranderingen slechts denkbaar is bij ‘een integraal
beleid van de schoolleiding: financieel-facilitair, onderwijskundig en perso-
neelsbeleid in onderlinge afstemming’ (Inspectie van het Onderwijs, 2001). 
Wil dit beleid succesvol geïmplementeerd kunnen worden, dan zullen ook
bepaalde eisen aan het functioneren en de professionaliteit van de docenten
moeten worden gesteld. De bevordering van deze professionaliteit is een eerste
vereiste.
Uit een onderzoek onder schoolleiders van Van Kessel (2002) valt af te leiden
dat er op dit terrein voor hen nog een wereld te winnen is. 

De hierboven genoemde veranderingen hebben ook plaatsgevonden op het
KWC te Culemborg.
Toen ik daar in 1996 begon als schoolleider, stagneerde de – beleidsarme –
invoering van de basisvorming. In 1994 was het hoofdgebouw grondig uitge-
breid en verbouwd, de school had net een fusie achter de rug (1995) en de ver-
nieuwing van het onderwijs in de andere sectoren van het voortgezet onderwijs
kondigde zich aan. Hierbij hadden tot dan toe organisatorische en beheersta-
ken steeds vrijwel alle aandacht gehad van bestuur en directie. Het bestuur
achtte het noodzakelijk ook het onderwijs te vernieuwen. Aan mij werd het ver-
zoek gedaan hieraan te werken.

Uit het voorafgaande blijkt dat onderwijsvernieuwing een belangrijke impuls
heeft gekregen door het nieuwe leren, waarbij er een verschuiving plaatsvindt
van onderwijzen naar leren, met als belangrijke consequentie dat ook de ver-
houding van docent en leerling verandert.
Deze verandering stelt hoge eisen aan het pedagogisch-didactisch handelen van
docenten. In navolging van De Winter (1997) wil ik de pedagogische en de
didactische opdracht dicht bij elkaar houden. De sociaal-affectieve factor
bepaalt voor een belangrijk deel óf er geleerd wordt. De mogelijkheden die een
leraar aan leerlingen toedicht, bepalen voor een belangrijk deel hóe hij het leer-
proces inricht. Dit aspect van de professionaliteit is het uitgangspunt geweest
van het door mij ontwikkelde onderwijsbeleid. Professionaliteit is een belang-
rijke voorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het
onderwijs is ieders belang, in de eerste plaats van de leerling en zijn ouders,
maar ook van de school en daarin vooral van de docenten. Onderwijskwaliteit
vraagt een professionaliteit die zich uit in een kritische houding ten aanzien
van het eigen lesgeven. Het houdt in dat collegiaal overleg plaatsvindt waarin
ervaringen worden uitgewisseld en opvattingen besproken. Het betekent ook:
met elkaar formuleren en naleven van schoolbrede onderwijsbeleidsdoelstel-
lingen. Dit alles te initiëren en vorm te geven, zag ik als mijn belangrijkste taak.
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1 .2 Het  onderzoek :  doe l  en  v raagste l l ing

Deze studie behelst een onderzoek naar de praktijk van professionalisering van
docenten. Dat wil in dit verband zeggen de praktijk op één school voor voortge-
zet onderwijs. Binnen de professionalisering wordt het pedagogisch-didactisch
handelen onderzocht.
‘Hoewel er weinig systematische kennis voorhanden is over welke factoren van
belang zijn voor de professionele ontwikkeling van docenten, wordt het steeds
duidelijker dat de kennis en ervaringen die zij in de loop der jaren tijdens hun
beroepsuitoefening hebben opgedaan, een belangrijke rol spelen,’ aldus
Derksen, Engelen, Bergen en Sleegers (1999).
De auteurs spreken in dit verband van praktijkkennis als ‘gearticuleerde wijs-
heid van docenten over leren en onderwijzen die in hun harten en hoofden zit’.
Ze constateren dat docenten het moeilijk vinden om andersoortige kennis – in
de vorm van adviezen van experts of kennis uit wetenschappelijk onderzoek –
in hun dagelijkse praktijk te integreren. En als ze dat al doen, zo vervolgen de
auteurs, zijn de effecten doorgaans gering. Dus is het van belang om bij profes-
sionalisering zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de praktijkkennis van
docenten, aldus de schrijvers. 
Verloop (1991,1995) had al eerder het begrip ‘praktijkkennis’ gebruikt in de
betekenis van ‘datgene wat specifiek is voor het professionele gedrag van de
leraar in praktijksituaties’. Hij pleitte ervoor deze kennis onderdeel te laten uit-
maken van ‘de kennisbasis die noodzakelijk is om als leraar te kunnen functio-
neren’. 

Gecodificeerde kennis is aardig voorhanden, zo zullen we in het volgende
hoofdstuk zien, maar hoewel deze deels op ervaringen in de praktijk stoelt, is
er – mede gelet op het belang en de weerbarstige praktijk – behoefte aan meer
gegevens uit de dagelijkse schoolpraktijk.
Dit onderzoek wil aan deze behoefte tegemoetkomen. Het is een onderzoek
vanúit de praktijk door een onderzoeker werkzaam ín de praktijk van het
onderwijs. Dit kleurt dit boek. Het onderzoek vond plaats in een turbulente
periode waarin het voortgezet onderwijs totaal ‘verbouwd’ werd. Bij de vele
ingrijpende veranderingen zijn alle spelers (overheden, bestuurders, directiele-
den, docenten, leden van het onderwijsondersteunend personeel, ouders en
leerlingen) betrokken geweest. Niemand kon niet meedoen, ieder merkte de
gevolgen. Ieder heeft er dan ook een mening over, zo is bijna dagelijks in de
media te vernemen.

Er zijn verschillende manieren voor docenten om zich te professionaliseren.
Zowel binnen als buiten de school. Binnen onze school, het Koningin
Wilhelmina College te Culemborg, is daar op verschillende manieren vorm aan
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gegeven. Ons onderzoek richt zich op twee vormen, die zich beide binnen de
school afspeelden. Het betreft twee projecten, die na elkaar plaatsvonden.
Het eerste is een project waaraan alle docenten verplicht deelnamen. Het speelt
zich af in de periode 1996 – 2000. Het tweede is een project op vrijwillige basis
met een beperkt aantal docenten. Onderzocht is de periode 2000 – 2004. In
beide projecten staat het met en van elkaar leren centraal.
Het eerste project wordt hier aangeduid als het intervisieproject. Het tweede pro-
ject, dat beoogt hierop voort te bouwen door middel van een door docenten zelf
gekozen vorm van samenwerking, wordt het duo-project genoemd. Intervisie
wordt in die tijd beschreven als een nog zelden voorkomend fenomeen in
Nederlandse scholen (Creemers & Reezigt, 1998).
Beide projecten zijn te zien als interventies van de zijde van het management
van de school gericht op vernieuwing van het onderwijs door middel van pro-
fessionalisering van docenten.

De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in
de wijze waarop de deskundigheid van docenten kan worden verbeterd. Op
basis van deze algemene doelstelling hebben we twee vragen geformuleerd: 

• Hoe en in hoeverre kan professionalisering van docenten bevorderd wor-
den?

• Welke rol is daarin weggelegd voor de schoolleiding?

Er is getracht deze vraag in twee etappes te beantwoorden op basis van twee
onderzoeksprojecten. Eerst is hiertoe het schoolbrede intervisie project uitge-
voerd. De specifieke onderzoeksvraag (1) luidt in dit geval:

Hoe en in hoeverre wordt professionalisering bevorderd door middel van

een schoolbreed intervisieproject? 

Vervolgens is het duo-project van start gegaan met als specifieke onderzoeks-
vraag (2):

Hoe en in hoeverre wordt professionalisering bevorderd door middel van

het duo-project?

In beide projecten is tevens getracht antwoord te krijgen op de vraag naar de rol
van de schoolleiding.

De onderzoeksvragen zijn voorgelegd aan alle betrokkenen binnen de school
en aan een aantal deskundigen van buiten.
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Gedurende de looptijd van het onderzoek zijn (of waren reeds) andere projec-
ten op onze school ontwikkeld, die ook tot doel hadden (aspecten van) het peda-
gogisch-didactisch handelen te verbeteren. Deze komen in de loop van ons
onderzoek zijdelings ter sprake. Aan het eind, bij de bespreking van ons onder-
zoeksresultaat in 7.4, worden de ervaringen met deze projecten ingebracht
door docenten die zich voor deze projecten verantwoordelijk weten. 

1 . 3 Methodische  verantwoord ing

Als ik dit onderzoek binnen de sociale wetenschappen wil positioneren dan doe
ik dat in navolging van ’t Hart, Van Dijk, De Goede, Jansen & Teunissen (1998)
aan de hand van de volgende begrippen: opvatting, type, strategie, methode en
techniek.

Uitgaande van de door ’t Hart et al. (1998) gegeven driedeling in onderzoeksop-
vattingen in de sociale wetenschappen – empirisch-analytisch onderzoek, inter-
pretatief onderzoek en kritisch-emancipatorisch onderzoek – valt mijn onder-
zoek te kwalificeren als interpretatief onderzoek.
Het gaat immers om wat genoemd wordt een idiografische soort van kennis.
Dat wil zeggen: het beschrijft het eigene, waarbij een concreet zichtbaar geheel
het uitgangspunt vormt.

In ons geval gaat het om gedrag en handelen van docenten in het voortgezet
onderwijs op één nader aan te duiden school in Nederland. Het gaat niet om
alle docenten in heel Nederland of in de westerse wereld. Het concrete geheel
– lerende en samenwerkende docenten – wordt vergeleken met andere, verge-
lijkbare concrete gehelen, waarbij verschillen voor ons onderzoek net zo rele-
vant zijn als overeenkomsten.
Het gaat bij dit soort onderzoek minder om algemene dan wel om bijzondere
regels. Het niveau van analyse is dan ook vooral micro en meso: individuen,
tweetallen en kleine groepen vormen de eenheid van onderzoek en analyse.
Interpreterend onderzoek is observerend, interpreterend, verhelderend en
beschouwend van karakter. De onderzoeker is hierin participant. Hij probeert
gebeurtenissen van binnenuit, vanuit de visie van betrokkenen te interprete-
ren.
Interpretatief onderzoek wordt ook wel kwalitatief onderzoek genoemd
(Baarda, De Goede & Teunissen, 2001; Huberman & Miles, 2002), omdat het
onderzoek overwegend gebruik maakt van kwalitatieve gegevens. 
Wie de beschrijvingen van ’t Hart et al. met betrekking tot interpretatief onder-
zoek en die van Baarda et al. aangaande kwalitatief onderzoek naast elkaar legt,
kan moeilijk aan de indruk ontkomen dat ze onder andere benamingen over
dezelfde zaken schrijven. 
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Het type onderzoek is praktijkgericht en niet fundamenteel. Het doel ligt niet
zozeer in de ontwikkeling van theorie als wel in de praktijk. Het onderzoek is
tevens meer explorerend dan toetsend te noemen, omdat er nog geen goede,
volledige en afgeronde theorie ter zake van ons onderwerp bestaat. Dit neemt
niet weg dat het onderzoek ook toetsende elementen heeft met betrekking tot
theoretische ontwerpen, die in hoofdstuk 2 worden gepresenteerd.

Voor wat de strategie betreft, is het begrip veldonderzoek (’t Hart et al., 1998)
het meest van toepassing. 
Op de vraag waar ons onderzoek plaatsvindt, luidt het antwoord eenduidig: in
het veld (en niet in een laboratorium, of vanachter een bureau of in het
archief).
De vraag wat onderzocht wordt, kan worden beantwoord met: gedrag en opvat-
tingen. 
En de vraag wie voorwerp van onderzoek zijn, wordt beantwoord met individu-
en en kleine groepen. 

Ons onderzoek is ook te benoemen als casestudy (Yin, 1989), waarbij de onder-
zoekseenheid te benoemen is als één school. Daarbinnen worden opvattingen
en gedragingen van individuen onderzocht. Deze betreffen zowel de persoon-
lijke ervaringen met betrekking tot de eigen ontwikkeling alsook de rol van col-
lega’s daarin.
Het onderzoek is ook aan te merken als een meervoudige casestudy omdat het
zich richt op meerdere vergelijkbare gevallen. Gelet op de mate waarin het
onderzoek van deze praktijk zich bevindt – een nog niet zo ontgonnen terrein
– is gekozen voor een pilot casestudy (Yin, 1989). Deze verkent het onder-
zoeksterrein en wil bouwstenen aandragen voor nader onderzoek.
Methoden (algemeen) en technieken (specifiek) die gebruikt worden in ons onder-
zoek, zijn divers. Dit is ook nodig ten einde een scherper zicht te krijgen op het
complexe onderzoeksterrein en vanwege het principe van holisme (het bezien
van de verschijnselen als uniek en samenhangend geheel) alsook uit oogpunt
van validiteit (Yin, 1989).
Het gebruik van meerdere methoden om data te verzamelen en/of meerdere
onderzoekers gegevens te laten verzamelen, triangulatie, is een belangrijk
methodologisch principe in veldonderzoek (’t Hart et al., 1998; Baarda et al.,
2001). 
De meest bij ons onderzoek passende methoden zijn: de leergeschiedenis,
interview, (participerende) observatie en analyse van documenten (bijvoorbeeld
archief en administratieve gegevens alsook memo’s, rapporten, agenda’s). Dit
zijn weinig gestandaardiseerde methoden, die bij gebruik interactief en stimu-
lerend voor onderzochte en onderzoeker kunnen zijn.
Bij Baarda et al. (2001) en ’t Hart et al. (1998) komt de methode van de leerge-
schiedenis niet ter sprake. Baarda et al. (2001) noemt wel de levensgeschiede-
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nis als methode van dataverzameling. Deze methode wordt daar genoemd als
een combinatie van autobiografie, archief en open interview. 

Een levensgeschiedenis heeft betrekking op een individu. Een leergeschiedenis
is een vrij nieuwe methode, die betrekking heeft op het leven en leren van een
collectief. Ze vertelt het verhaal van een stuk geschiedenis van een organisatie,
in dit geval een bestaande school vanuit een bepaald perspectief. De verteller
nodigt anderen uit hun perspectieven daaraan toe te voegen. Al vertellende en
kennisnemende van elkaars perspectieven komt reflectie op gang. Deze reflec-
tie wordt vervolgens verwoord in een aparte tekst, onderscheiden van het ver-
haal.
Over de (eigen) toepassing van de leergeschiedenis en het interview als metho-
de van onderzoek wordt verder in dit boek uitgebreider geschreven. In 3.2 en
3.4.4 over de leergeschiedenis en in 4.2, 5.2, 6.2 en 6.4.3 over het interview. In
7.3 wordt in een samenvattende paragraaf in evaluatieve zin over het gebruik
van beide methoden gesproken.

Het gebruik van verschillende methoden ( met name leergeschiedenis en inter-
view) is te zien als een zoektocht. De onderzoeker begint deze tocht met het
vertellen van zijn kijk op gebeurtenissen en nodigt vervolgens anderen uit hun
visie weer te geven. 

De algemene eisen die aan het onderzoek gesteld mogen worden, betreffen die
van betrouwbaarheid en validiteit. In veldonderzoek zijn deze in belangrijke
mate gerealiseerd wanneer de concrete verschijnselen in de context waarin ze
zich voordoen ‘zorgvuldig en adequaat zijn beschreven en verklaard’ (’t Hart et
al., 1998).
De werkwijzen die zijn gevolgd, moeten navolgbaar en controleerbaar zijn. Het
onderzoek moet door buitenstaanders gereconstrueerd kunnen worden en in
zekere zin herhaald. Gravemeijer (1993) spreekt in dit verband van virtuele her-
haalbaarheid. 
Teneinde betrouwbaarheid en interne validiteit te waarborgen, is zo veel als
mogelijk op de volgende wijze te werk gegaan: 
– de verslaglegging van gesprekken en interviews is expliciet en door betrok-

kenen gevalideerd;
– de werkwijze is systematisch (voor zover het niet verstorend werkt);
– er is met regelmaat teruggekoppeld naar de direct betrokken deelnemers.
Het feit dat dit praktijkonderzoek gedaan wordt door een leidinggevende mede-
werker van de school, die ook na het uitbrengen van het onderzoek nog aan de
school is verbonden en dat ook wenst te blijven, is een extra stimulans om zorg-
vuldig en betrouwbaar te werk gaan.
Ten aanzien van de externe validiteit wordt de vraag naar generalisatie gesteld,
ook al is dit vanwege de aard van het onderzoek niet expliciet nodig. De docen-
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ten en de school zijn op zich al uniek. De geheel eigen geschiedenis en context
maken het veld van onderzoek nog meer bijzonder. Dit maakt dat bij het doen
van uitspraken op basis van dit onderzoek altijd voorzichtigheid en bescheiden-
heid in acht genomen dient te worden.
De waarde van het onderzoek geldt in de eerste plaats voor de onderzoeker, in
de tweede plaats voor medewerkers van en betrokkenen bij de school en pas in
derde instantie voor anderen buiten de school. Het is aan de lezer om te bezien
hoever de reikwijdte van het onderzoek gaat.

Het onderzoek bestrijkt vooral de jaren 1996-2004. Er zijn kleine uitloopjes
naar 1995 (fusie) en 2005 (bespreking van het onderzoeksresultaat, zie 7.4).
Het onderzoek zelf is gestart in 2000 en afgerond in 2005. Op verschillende
momenten zijn soms verschillende en soms dezelfde zaken onderzocht. Dit
houdt in dat het onderzoeksresultaat ook gekleurd kan zijn door de tijd waarin
onderzoek is verricht. De school maakte in deze tijd een stevige verandering
door. Deze verandering kan in de loop van de tijd verschillend gewaardeerd
worden.
De onderzoeker is zich hiervan bewust en tracht hiermee rekening te houden
in zijn uiteindelijke conclusies.

1 .4 Opzet  van  het  boek

In de praktijk van het handelen liep de volgorde van werkzaamheden niet syn-
chroon met die welke hierna wordt beschreven.
In de praktijk was de volgorde die van al doende leren. Doen, vooraf (be)den-
ken, achteraf reflecteren, praten, lezen, studeren en schrijven vonden plaats in
wisselende volgorde, waarbij het handelen vaak het primaat had.
De studie is een zoektocht. Allereerst een zoektocht naar antwoord op de
onderzoeksvragen. Het is ook een zoektocht naar de manier waarop de vragen
het best gesteld kunnen worden en de wijze waarop antwoorden verkregen
kunnen worden. 

We starten de zoektocht, met onze onderzoeksvragen als uitgangspunt, door
literatuur te verkennen. Gelet op de veelheid aan literatuur die voorhanden is
over de verschillende aspecten van onze onderzoeksvragen en de context waar-
binnen deze worden gesteld, is beperking geboden. Bij deze beperking laten we
ons vooral leiden door literatuur die op dit moment gangbaar en kenbaar is in
scholen voor voortgezet onderwijs. Ze vormt niet alleen het kader voor ons
onderzoek, maar ook dat waarbinnen discussies in ons land zich afspelen. Zij
vormt ook het kader van trainingen, workshops en congressen. Het verslag van
deze zoektocht is verwoord in hoofdstuk 2.
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In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van het begin van de zoektocht in de prak-
tijk.
Zo wordt de start van het veranderingsproces waarbinnen het proces van pro-
fessionalisering plaatsvindt, beschreven. Het proces van professionalisering
krijgt in deze fase gestalte door middel van een schoolbreed intervisieproject.
Het proces wordt door middel van de leergeschiedenis onderzocht.
In hoofdstuk 4 wordt hetzelfde proces onderzocht door middel van het gebruik
van een interview.
In hoofdstuk 5 wordt door middel van een interview het vervolg van het intervi-
sieproject onderzocht zoals dat vorm kreeg in duo-projecten.
Hoofdstuk 6 geeft weer hoe professionalisering in de ogen van docenten eruit
dient te zien. Ook hier wordt het interview als methode gebruikt. Het betreft nu
vragen die gesteld worden min of meer los van concrete projecten die de school
georganiseerd heeft.
In hoofdstuk 7 wordt het resultaat van de verschillende zoektochten in de prak-
tijk – zoals in de hoofdstukken 3 tot en met 6 zijn beschreven – samengevat,
geïntegreerd en besproken met een aantal docenten. Hiermee is de zoektocht
in de praktijk van de school beëindigd.

In het hoofdstuk 8 worden de resultaten van de zoektocht in de literatuur
(hoofdstuk 2) en de zoektochten in de praktijk (hoofdstuk 3-7) met elkaar in ver-
band gebracht en besproken. Met aanbevelingen voor de praktijk en voor ver-
volgonderzoek wordt dit hoofdstuk afgesloten.
Hoofdstuk 9 biedt een kritische reflectie op het leerproces door de onderzoe-
ker.
Het boek eindigt met een samenvatting in zowel het Nederlands als het Engels.

Alvorens we de zoektocht beginnen, geef ik kort een schets van de school, die
de lezer kan helpen in het lezen en begrijpen van de teksten.

1 . 5 Over  de  schoo l :  de  p laa ts  van  het  prak t i j konderzoek

De school waarbinnen ons onderzoek plaatsvindt, is het Koningin Wilhelmina
College (KWC) te Culemborg.

Het is een middelgrote school voor voortgezet onderwijs: de school telt onge-
veer 1750 leerlingen, deze komen voor ongeveer 50% uit Culemborg en voor
50% uit de regio.
Het KWC is een brede scholengemeenschap. Dit wil zeggen dat het zowel alge-
meen vormend en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs aanbiedt alsook
voorbereidend beroepsonderwijs aan minstens twee sectoren. Dit laatste is
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samen met de oude mavo ondergebracht onder de noemer vmbo, voorberei-
dend middelbaar beroepsonderwijs.
Onder deze paraplu kan – met toestemming van de minister – in verschillende
sectoren beroepsgericht onderwijs worden aangeboden. Op onze school betreft
dit de sectoren Zorg en Welzijn en Handel en Verkoop. Voor de komst van het
vmbo gingen deze sectoren als apart schooltype door het leven respectievelijk
onder de namen lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (lhno) en lagere
detailhandels school (lds).
Het mavo kreeg bij de komst van het vmbo de nieuwe aanduiding theoretische
leerweg.
Naast het vmbo kent de school de schoolsoorten havo, vwo en hierbinnen het
gymnasiumonderwijs. 

De school is in 1995 in deze vorm ontstaan uit een fusie tussen een mavo-
/havo-/ vwo- school van protestants- christelijke signatuur en een mavo-/lhno-
school met een rooms-katholieke denominatie. Na de fusie bleef het een bij-
zondere school in de zin van de onderwijswet, het koos voor de aanduiding
christelijke school.
De school gaat uit van een Stichting. Het stichtingsbestuur is het bevoegd
gezag van de school. Het bestuur gedraagt zich feitelijk als Raad van Toezicht.
De dagelijkse leiding van de school en veel klassieke bestuurstaken zijn gedele-
geerd aan de centrale directie. Deze bestaat uit twee leden: de voorzitter en een
lid. De delegatie van klassieke bestuurstaken is de directe aanleiding voor de
benaming centrale directie. De taken van de centrale directe komen dichter bij
de bestuurstaak te liggen en daardoor verder van de dagelijkse schoolpraktijk.
Voorheen werden en in het onderzoek worden deze personen rector en plaats-
vervangend rector genoemd. Deze oude benamingen liggen kennelijk beter in
de mond.

Het aantal personeelsleden (onderwijsgevend en directie) bedraagt in het mid-
den van de onderzoeksperiode (01 10 2000) 139: 81 mannen en 58 vrouwen.
Zij worden bijgestaan door 32 leden van het onderwijsondersteunend perso-
neel. De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is iets boven het landelijk
gemiddelde.
De school kent verder een groot aantal docenten in een zogenaamde schaal 12
functie (bijna twee keer zo veel als op vergelijkbare scholen). 
De school is georganiseerd – zoals veel vergelijkbare scholen – in drie secto-
ren.4 Het betreft de onderbouw (alle klassen 1 en 2, klas 3 havo/vwo), de boven-
bouw vmbo en de bovenbouw havo/vwo. In de loop van de onderzoeksperiode

4 Het woord sector heeft hier een andere betekenis dan in het begin van deze paragraaf. Hier is

het een eenheid van organisatie.
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is er hier en daar wel wat gewijzigd, maar dit is voor ons onderzoek niet rele-
vant. Elke sector wordt geleid door een managementteam bestaand uit een sec-
tordirecteur en een aantal coördinatoren. Deze laatsten zijn begonnen als leer-
jaarcoördinator met vooral een belangrijke taak in de coördinatie van de
leerlingbegeleiding. In de loop van de onderzoeksperiode verschuift hun taak
meer naar die van middenmanager en wordt ook uitvoering van personeelsbe-
leid een belangrijk aandachtsgebied. Elke coördinator begeleidt de mentoren in
zijn afdeling. Een mentor is een docent die een groep (vaak een klas) leerlingen
begeleidt.

In Culemborg is nog een andere brede scholengemeenschap voor voortgezet
onderwijs, Lek en Linge. Deze school is ontstaan uit een kleine school voor
voorbereidend beroepsonderwijs. Het onderwijsaanbod is uitgebreid met
avo/vwo en de school maakt een snelle groei door. Het is een openbare school.
De verwachting is dat beide scholen voor voortgezet onderwijs in Culemborg
over een aantal jaren een gelijk aantal leerlingen zullen hebben: elk ongeveer
2000. In de omgeving van Culemborg, in het voedingsgebied van de school,
zijn nog zes scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs aanwezig. Er
is sprake van een stevige concurrentie.

In figuur 1.1 zijn enkele belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de
school in een overzicht bijeengebracht. Dit is uiteraard niet uitputtend. In het
vervolg van het boek zal op een aantal plaatsen een nieuw figuur deze figuur 1.1
aanvullen en de tekst ondersteunen.
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Figuur 1.1 Overzicht van belangrijke gebeurtenissen en de in deze studie onder-
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2 Literatuuronderzoek naar 
professionalisering van docenten

2.1 In le id ing

Aan het eind van de 18e eeuw bracht de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
een advies uit aan de regering met als boodschap dat onderwijs een bron van
aanhoudende zorg voor de regering zou moeten zijn. Mede op basis van dit
advies heeft de Leidse hoogleraar J.H. van der Palm een wetsvoorstel inge-
diend, dat in 1801 werd aangenomen. Daarmee was de eerste schoolwet in ons
land een feit.
In deze wet werd vastgelegd dat:
– er voldoende (lagere) scholen moeten zijn (en dat daarvoor ook de nodige

financiën moeten worden vrijgemaakt door de regering);
– de school onder toezicht van de regering moet worden geplaatst (via een in

te stellen inspectie); 
– bekwaamheidseisen geformuleerd moeten worden waaraan de onderwijs-

gevenden moeten voldoen (Knippenberg & Van der Ham, 1993).

Dit laatste betekent dat leerkrachten in de tijd van de eerste schoolwet als pro-
fessionals werden beschouwd. Zij moesten voldoen aan standaarden, die voor de
beroepsgroep van overheidswege zijn vastgesteld. Naast de toegankelijkheid en
de (controle op de) kwaliteit behoort ook de beschikbaarheid van gekwalificeer-
de onderwijzers tot de deugdelijkheidseisen van het eerste uur.

Er werden in die eerste periode van onderwijswetgeving vier rangen onder-
scheiden, afhankelijk van de bekwaamheden die de onderwijsgevende had.
Wie slechts enige bedrevenheid had in lezen, schrijven en rekenen werd aange-
steld in de vierde rang; wie alle vakken in voldoende mate beheerste, kon wor-
den aangesteld in de eerste rang (Meijsen, 1976).
Het is opmerkelijk dat men een rang slechts kreeg voor de duur van twee jaar.
Daarna moest worden bezien of men nog voldeed aan de ‘beroepskwalificaties’.
Deze strenge eis is in later tijd verdwenen. Weliswaar zijn er in de loop der
jaren allerlei bij- en nascholingscursussen ontwikkeld, maar leraren zijn van
overheidswege niet verplicht hieraan deel te nemen. Dit in tegenstelling tot
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andere beroepsgroepen, zoals advocaten, artsen en piloten, die wel verplicht
zijn hun kennis en bekwaamheden op peil te houden. 

Bijna een halve eeuw later, in 1848, is het recht op onderwijs in de grondwet
vastgelegd. Hiermee is bepaald dat ‘onderwijs een voorwerp is van aanhouden-
de zorg der regering’, zoals artikel 23, lid 1 van de huidige grondwet (nog
steeds) luidt. Sinds de invoering van de grondwet heeft iedere burger recht op
onderwijs. Dit recht houdt in dat er voldoende scholen moeten zijn waarin
gekwalificeerde onderwijzers het onderwijs verzorgen en dat er rijkstoezicht is
zodat ook wordt gecontroleerd of er daadwerkelijk deugdelijk onderwijs wordt
gegeven. Deze in de wet vastgelegde ‘plichten’ van de overheid hebben de maat-
schappelijke waardering voor de beroepsgroep beïnvloed.
Thorbecke drukte het in zijn bijdrage tot de herziening van de grondwet van
1848 als volgt uit: ‘Geen beroep, dat zoo groten invloed op de maatschappij
heeft, als het beroep van onderwijzer. Vandaar in het algemeen de regel, dat, al
zijn alle andere beroepen vrij, dit niet, dan na publiek onderzochte en gestaaf-
de kunde, mag worden geoefend.’ (Citaat bij Meijsen, 1976). Het beroep van
onderwijzer werd zo in zekere zin een beschermd beroep en genoot een duide-
lijke maatschappelijke waardering.

2 .2 De le raar :  dubbe le  pro fess iona l i te i t

Hetgeen hierboven is vermeld, betreft in hoofdzaak het lager onderwijs. Met
betrekking tot het voortgezet (en hoger) onderwijs heeft eveneens wetgeving
plaatsgevonden. Zo regelde de Middelbare Onderwijswet van 1863 de opleiding
tot leraar in het middelbaar of voortgezet onderwijs. Er waren twee wegen naar
het leraarschap: de ene weg liep via de universiteit, de andere via het mo-staats-
examen. Deze laatst genoemde optie bood onderwijzers de mogelijkheid via
een verdere vakstudie door te stromen naar het voortgezet onderwijs. 

In plaats van rangen in het lager onderwijs spreekt men in het voortgezet
onderwijs van graden. De eerste graad kon aanvankelijk alleen worden behaald
aan een universiteit. De faculteiten gaven het bewijs af van de behaalde docto-
rale examens waaraan de wet de effectus civilis heeft verbonden: de bevoegdheid
tot het geven van onderwijs (en in een aantal gevallen het bekleden van ambten
en uitoefenen van beroepen). Door de overheid werd geregeld voor welk vak de
afgestudeerde lesbevoegdheid verkreeg. Vaak waren dat twee vakken, zoals
natuurkunde en scheikunde of Grieks en Latijn.
Idenburg (1964) heeft erop gewezen dat de bevoegdheid uitsluitend werd ver-
leend op basis van de studie, zonder dat in de studie ook maar sprake was van
enige voorbereiding tot de leraarstaak. Volgens Idenburg kan, verwijzend naar
de toenmalige wet op het wetenschappelijk onderwijs, het volgende worden
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vastgesteld: ‘voor het bekleden van de betrekking van leraar bij het voorberei-
dend hoger en middelbaar onderwijs werd bij het wetenschappelijk onderwijs
geen “voorbereiding” gegeven’. 

Om de voorbereiding op het pittige mo-staatexamen te verbeteren werden
vanaf het begin van de twintigste eeuw door particulier initiatief mo-opleidin-
gen gesticht. Deze werden evenals de universiteiten door de overheid gesubsi-
dieerd, maar ook ‘geregeld’ en gecontroleerd. Tegen een geringe vergoeding
werd in deeltijd (’s avonds en/of zaterdags) de examenstof behandeld. Deze
mo-opleidingen voorzagen in een groot deel van de twintigste eeuw in bijna de
helft van de leraren in het voortgezet onderwijs (Vedder & Vos, 2005). De
beroepsontwikkeling die de mo-cursussen boden, was voornamelijk gericht op
‘een grondige inhoudelijke kennis van het schoolvak’ en niet zozeer op de kern
van het leraarschap, ‘namelijk het beter lesgeven in engere zin’ (Van Bruggen,
2005).
Idenburg (1964) merkte al eerder op dat de situatie bij de examens voor mid-
delbare akten weliswaar anders was dan bij de opleiding via de universiteit –
voor het verkrijgen van een mo-akte was o.a. een examen in de theorie van
onderwijs en opvoeding vereist – maar hij tekent hierbij aan: ‘Deze regeling
biedt, naar hedendaags besef allerminst een waarborg voor de voor het leraar-
sambt vereiste pedagogisch-didactische en praktische vorming’. Voor deze
(betrekkelijk grote) groep van cursisten geldt dus dat zij reeds een pedagogisch-
didactische vorming hebben genoten, zodat het minder bezwaarlijk werd
geacht als het accent vooral op de vakinhoudelijke kant zou liggen.

Intussen (vanaf 1970) zijn de zogenaamde nieuwe lerarenopleidingen (nlo’s)
verschenen waar leerlingen in aansluiting op hun opleiding in het voortgezet
onderwijs zich kunnen voorbereiden op een baan in het onderwijs. De nlo’s
waren voltijdse, professionele dagopleidingen. Aanvankelijk dienden combina-
ties van twee vakgebieden gekozen te worden, één op tweede- en één op derde-
graads niveau. Het vakspecialistisch en het pedagogisch-didactisch deel wer-
den geïntegreerd behandeld. De nieuwe lerarenopleidingen kregen door hun
opzet een belangrijke taak in de door de overheid beoogde vernieuwing van het
onderwijs. De mo-deeltijdopleidingen werden hiertoe niet geschikt geacht; zij
werden gezien als verouderd. 

Halverwege de jaren tachtig zijn de deeltijdse mo-opleidingen gefuseerd met
de (voltijdse) nlo’s, hiertoe min of meer gedwongen door de overheid. De toen-
malige minister (Deetman) werd enerzijds geconfronteerd met forse bezuini-
gingen en anderzijds met een sterk afnemende belangstelling voor de leraren-
opleiding. Zijn doel was binnen het hbo aan hogescholen faculteiten te creëren
die zowel voltijdse als deeltijdse opleidingen verzorgden.
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De daling van de leerlingenaantallen op de nlo’s was terug te voeren op een
aantal ontwikkelingen die de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar nade-
lig beïnvloedden. Enerzijds was er sprake van een daling van de werkgelegen-
heid in het lager en voortgezet onderwijs tengevolge van een daling van het
leerlingenaantal (de geboortegolf ebde weg).
Het hoger onderwijs kreeg juist hogere aantallen leerlingen die van de middel-
bare scholen afkwamen. 
In economische zin was er sprake van een neergang in de conjunctuur. Dit en
de kosten voor werkloosheidsuitkeringen hadden voor het onderwijs tot gevolg
dat er ingrijpend werd bezuinigd op de aanvangssalarissen van leraren en dat
het automatisme in de koppeling van het behalen van een hogere akte en een
hoger salaris werd losgelaten. Dit nam een prikkel voor doorstuderen tijdens
de beroepsloopbaan weg.
Deze maatregelen, die onder de naam hos door het leven gingen, grepen diep
en duurzaam in bij onderwijsgevenden.5 Er werd geen extra geld beschikbaar
gesteld voor de groei in het hoger onderwijs. Vanwege de gehanteerde financie-
ringssystematiek betekende dit dat de lerarenopleidingen in zwaar weer terecht
kwamen. Het signaal dat van deze situatie en deze maatregelen uitging, was
voor jongeren kennelijk duidelijk. De deelname aan hbo-opleidingen voor de
onderwijssector daalde tussen 1980 en 1990 met bijna 30%, terwijl de deelna-
me aan het totale hbo in dezelfde periode met bijna 40% steeg (Vermeulen,
2003). Voor de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs is het beeld in
het begin van de eenentwintigste eeuw somber: leerlingenaantallen dalen de
laatste jaren weer en slechts de helft van het aantal afgestudeerden gaat in het
onderwijs werken (Vermeulen, 2003).

Het zijn niet alleen financiën die onderwerp van zorg en gesprek zijn. Voor wat
de voltijdse tweedegraads lerarenopleiding betreft, kan worden opgemerkt dat
de twee-vakken structuur van meet af aan ter discussie heeft gestaan. Door
twee vakken te moeten kiezen zou te veel worden gevraagd van de beginnende
leraren en noch de vakkennis noch de pedagogisch-didactische vorming en
scholing zouden voldoende aan bod komen.
Eind jaren tachtig werd besloten over te gaan tot ‘éénvakkige’ opleidingen.
Door zowel de bezuinigingen, de teruglopende leerlingenaantallen als de her-
structurering waren nlo’s sterk intern georiënteerd. De kwaliteit van sommige
opleidingen ondervond kritiek in onderzoeken en visitatierapporten. De helft
van de studenten oordeelde dat de kwaliteit van de pedagogisch-didactische
component binnen hun opleiding te wensen overliet. Reacties van directies van

5 Hos staat voor herziening onderwijs salarissen. Deze herziening speelde in 1985 en roept nu

nog emoties op bij docenten die er door getroffen werden (Commissie Toekomst Leraarschap,

1993; Vermeulen, 2003).
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scholen ondersteunden dit oordeel. Nieuwe leraren zouden weliswaar de oplei-
ding verlaten met een bevoegdheid, doch dit impliceert nog niet dat ze ook
bekwaam zijn (Commissie Toekomst Leraarschap, 1993).

Eind jaren negentig kwam een flinke financiële injectie van de overheid om
een nodige kwaliteitsimpuls te geven. Dit leidde tot het ontstaan van het
Educatief Partnerschap (EPS). Het EPS zorgde voor het ontstaan van samen-
werkingsverbanden tussen opleidingen (nlo’s) en scholen. Er werd een geza-
menlijk concept ontwikkeld waarin competenties van leraren centraal staan.
Opleiden en leren vinden daarbij voor een deel plaats in de praktijk van het
onderwijs: de school (Frik, 2004; Imants, 2005).

De hedendaagse visie op opleiden van leraren laat een doorgaande lijn zien van
opleiden en ontwikkelen. Hierbij wordt opleiden gezien als een longitudinaal
proces (zo reeds bij Peters & Tillema, 1987). Dit begint in de lerarenopleiding
(initiële fase) en loopt door tijdens de beroepsloopbaan en wordt dan een
onderdeel van het Integraal Personeelsbeleid (IPB). 

Professionalisering van docenten wordt gezien als onderdeel van personeelsbe-
leid. De door de overheid ingestelde Commissie Toekomst Leraarschap legt in
haar rapport over de toekomst van het leraarschap een nauw verband tussen
professionalisering en personeelsbeleid. In de school als arbeidsorganisatie
vormt personeelsbeleid de bedding voor professionalisering. Onder verant-
woordelijkheid van het bevoegd gezag zijn personeelsbeleid en personeelsma-
nagement een taak van de directie. Zij heeft daartoe een aantal instrumenten,
die nauw met elkaar samenhangen:
– selectie en plaatsing
– beloning
– beoordeling 
– training en ontwikkeling

‘Om integraal beleid te voeren is een systematische planning nodig van de
mogelijkheden van de organisatie en de kwaliteiten van het de leraren en het
overige personeel’(Commissie Toekomst Leraarschap, 1993). Het gaat daarbij
om inzet in samenhang van voornoemde personeelsinstrumenten.
Naar het oordeel van de Commissie, verwijzend naar ‘recent onderzoek’, staat
het personeelsbeleid in Nederlandse scholen nog in de kinderschoenen.
Vermeulen (1997), lid van de Commissie Toekomst Leraarschap en een van de
opstellers van het rapport van de commissie, komt in haar proefschrift onder
de titel De school als arbeidsorganisatie vier jaar later tot eenzelfde conclusie. En
in het evaluatierapport Vraaggestuurde nascholing (Sontag, Vermeulen,
Wiersma & Van Wolput, 2001) luidt de conclusie ‘integraal personeelsbeleid is
nog geen gemeengoed in het onderwijs’.
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In het voortgezet onderwijs kan slechts één op de tien scholen een personeels-
beleidschool genoemd worden. Een personeelsbeleidschool is een school waar
de vier hierboven genoemde instrumenten van personeelsbeleid systematisch
ingezet worden.
De Onderwijsraad (2002b) constateert dat personeelsbeleid weliswaar nog
geen gemeengoed is in het onderwijs, maar dat er ten opzichte van tien jaar
terug wel winst geboekt wordt: er is een grotere inzet van sommige personeels-
beleidsinstrumenten Het ontbreekt echter nog aan samenhang bij de inzet van
verschillende instrumenten.
Vanwege het belang van integraal personeelsbeleid in het onderwijs startte het
Ministerie van OCW in 2000 – in lijn met aanbevelingen van de Commissie
Toekomst Leraarschap – het landelijk IPB project. In 2004 werd dit project wel-
iswaar beëindigd, maar de – wat op de website www.ipb-onderwijs.nl genoemd
wordt – functionaliteiten zijn ondergebracht bij het Sectorbestuur
Onderwijsmarkt, het kennis- en expertisecentrum van en voor sociale partners
in het onderwijs. In dit centrum worden kennis, informatie en ervaring over de
onderwijsmarkt verzameld en verspreid.

Nascholingsbeleid maakt nog nauwelijks onderdeel uit van het personeelsbe-
leid van scholen 
Het nascholingsbudget in het onderwijs omvat nog geen procent van de loon-
som. In het bedrijfsleven wordt het geschat op vier tot zes procent (Commissie
Toekomst Leraarschap, 1993). Scholen blijken het beperkt te noemen nascho-
lingsbudget ook nog eens slechts ten dele uit te geven: meer dan helft van de
scholen spaart (Sontag et al., 2001).

De gedachte van de noodzaak van integraal personeelsbeleid vindt steun bij de
uitgangspunten voor personeelsbeleid (‘staff development’) zoals die door
Hargreaves (1994) zijn beschreven:
– professionalisering en personeelsbeleid zijn onderdeel van een proces van

permanente educatie, ze vormen een doorlopend ontwikkelingsproces;
– de behoeften aan verder ontwikkeling worden regelmatig geïnventariseerd;
– het beleid van de school geeft richting aan de professionalisering van de

docenten;
– de behoeften van de persoon en de behoeften van de school op het gebied

van ontwikkeling moeten met elkaar in overeenstemming worden
gebracht.

De verwachting is dat opleidingsbeleid en loopbaanbeleid op den duur geïnte-
greerd zullen worden (Frik, 2004). Dan zal ook de initiële fase steeds meer bin-
nen de school plaatsvinden. Uiteindelijk zullen opleiden en ontwikkelen een
taak van de school (voor voortgezet onderwijs) worden. Hierbij dienen de
behoeften van het individuele personeelslid en van de school door de schoollei-
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ding op elkaar worden afgestemd (Giesbers & Sleegers, 1995; Hargreaves,
1994). 

Als opleidingsbeleid en loopbaanbeleid geïntegreerd gezien worden dan kan de
ontwikkeling van de beroepsloopbaan nader in beeld worden gebracht. Fessler
& Christensen (1992) schetsen op basis van onderzoek bij een groot aantal
docenten de volgende algemene tendens aan de hand van acht stadia. Verloop
(2003) neemt deze indeling over.
1. In de initiële opleiding draagt de aankomende docent nog geen werkelijke

verantwoordelijkheid voor leerlingen.
2. Het begin van de beroepsuitoefening betekent het zelfstandig verantwoor-

delijkheid dragen voor leerlingen. Het is de periode van introductie en soci-
alisatie: het gevoel van ‘in control’ zijn zowel naar leerlingen als naar colle-
ga’s. Voor deze periode rekenen Fessler en Christensen twee jaar.

3. Dan volgt een periode van nog eens twee jaar waarin uitbouw plaatsvindt
van de eigen bekwaamheid, vooral door vaardigheden te ontwikkelen die
men nog niet beheerst: er valt nog een hoop te leren. 

4. Daarna volgt een lange periode van groei en enthousiasme: de leraar bereikt
een hoog vaardigheidsniveau. Hij is in staat anderen (beginners) te begelei-
den.

5. Stagnatie: rond de 40 – 45 (de jaren van de midlife crisis) gaat de leraar leer-
lingen ervaren als behorend tot een andere generatie. Hij krijgt het gevoel
opgesloten te zitten in het beroep (in een fuik zitten).

6. Stabiliteit: positieve variant – de docent accepteert de situatie waarin hij ver-
keert en probeert daardoor bevrediging te vinden; negatieve variant – de
leraar schermt zich af voor allerlei aspecten van zijn beroep en loopt de
kans verbitterd te raken.

7. De loopbaan wordt afgebouwd: hetzij in lijn met de positieve variant van
fase 6, hetzij in lijn met de negatieve variant van deze fase.

8. De leraar treedt uit het beroep en gaat met pensioen.

In het kader van ons onderzoek is het van belang dat op een bepaald moment
in de beroepsloopbaan (rond het veertigste levensjaar) gevoelens van onvrede
ontstaan, vanwege het dan ervaren feit dat men alle jaren hetzelfde werk
(dezelfde taken, dezelfde functie, dezelfde bevoegd – en verantwoordelijkhe-
den) doet en gedoemd is nog vele jaren hetzelfde werk te moeten doen. Volgens
Verloop (1995) is dit verschijnsel kenmerkend voor het leraarsberoep.
De interne mobiliteit – veranderingen in de loopbaan binnen de onderwijssec-
tor – is in het onderwijs gering, zo constateerde ook de Commissie Toekomst
Leraarschap (1993). Prick (1983, 1991, 2000) heeft in ons land met regelmaat
gewezen op de bijzondere positie (en het gebrek aan promotiemogelijkheden)
van het leraarsberoep en op grond daarvan gepleit voor de bittere noodzaak van
(een nieuwe aanpak) van personeelsbeleid. Docenten dienen volgens hem bij
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de ontwikkeling van het schoolbeleid betrokken te worden en binnen hun werk
moeten zij meer gaan doen dan alleen maar lesgeven (taakdifferentiatie).
Onderwijsassistenten kunnen een deel van hun werk overnemen. Ver-
schillende activiteiten zorgen voor andere contacten met leerlingen en collega’s
en hebben een positieve invloed op het werkklimaat (zie o.a. Imants, 1994;
Pinkse, 1997).
In recente studies wordt erop gewezen dat taakdifferentiatie niet alleen een
werkdrukvermindering voor docenten betekent, maar ook druk van nieuwe
taken met zich meebrengt zoals planning en afstemming, coaching en super-
visie. Er is niet zozeer sprake van verlichting als wel van verschuiving van
taken.
Taakdifferentiatie vraagt nieuwe competenties. Ook zij leidt met andere woor-
den tot behoefte aan en noodzaak tot professionalisering (zie Boogaard, Blok,
Van Eck & Schoonenboom, 2004; Imants & Van Veen, 2005). 
De Commissie Toekomst Leraarschap (1993) constateert dat leraren al een
breed scala van andere taken uitvoeren dan lesgeven. Zij beveelt aan een stap
verder te gaan dan taakdifferentiatie. 
Met het oog op het door de commissie voorgestane loopbaanbeleid en de
gewenste mobiliteitsmogelijkheden, stelt zij voor functiedifferentiatie te gaan
toepassen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan functies gebaseerd op andere
dan lesgevende taken, maar ook aan verschillende functies binnen de lesgeven-
de taken. Gedacht wordt aan een systeem met meerdere functieniveaus: van
leraar in opleiding tot bijvoorbeeld seniorleraar en mogelijk zelfs buitenge-
woon leraar. Leraar in opleiding is dan een overgangsfunctie tussen de initiële
opleiding en de praktijk als leraar.
Om stagnatie in de ontwikkeling van docenten te voorkomen, wijst Verloop
(2003) eveneens op de mogelijkheden van taak- en functiedifferentiatie.
Verticale functiedifferentiatie (junior leraar, leraar, senior leraar) binnen de
lestaak zelf vindt hij ingrijpender in het schoolsysteem dan taakdifferentiatie.
Hij noemt het belangrijk dat de overstap van het ene naar het andere functieni-
veau niet automatisch plaatsvindt, maar gekoppeld wordt aan ‘de beheersing
van expliciet omschreven en te beoordelen competenties’. Dus ook deze auteur
wijst op het belang van voortgaande professionalisering.
Zoals we straks zullen zien, zijn hiervoor genoemde aanbevelingen in grote lij-
nen overgenomen en wordt in scholen thans gewerkt aan het geven van vorm
en inhoud aan functiedifferentiatie en (verschillende) functiewaardering.

Er is in dit verband van de beroepsloopbaan nog een aspect van belang. En dat
is het aspect van wat genoemd is ‘ervaringsconcentratie’ (Thijssen, 1996;
Thijssen & Van Disseldorp, 1990). In deze tijd van vernieuwing is volgens deze
auteurs flexibiliteit het belangrijkste persoonskenmerk vooral voor relatief
hoger geschoolde arbeidskrachten.
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Flexibiliteit kenmerkt zich door mobiliteitsgeneigdheid en opleidingsbereid-
heid. De auteurs constateren in hun onderzoek dat de feitelijke deelname aan
opleidingen daalt met het klimmen der jaren. Dat hangt echter minder af van
de biologische leeftijd dan van de opgedane ervaringen. Met de toename van de
leeftijd neemt de hoeveelheid opgedane ervaringen toe en de verscheidenheid
aan ervaringen af. Oudere werknemers raken steeds beter thuis op een steeds
kleiner gebied. Dit duiden de Thijssen & Van Disseldorp aan met het begrip
‘ervaringsconcentratie’. Handelingen binnen het kleiner wordende ervarings-
domein vinden plaats met een steeds groter wordende zekerheid en gemak. In
z’n algemeenheid gaat het stijgen van de leeftijd gepaard met ervaringsconcen-
tratie, zo vonden de auteurs in hun onderzoek. In een tijd van snelle, ingrijpen-
de veranderingen kan ervaringsconcentratie aspecten van flexibiliteit – oplei-
dingsbereidheid – nadelig beïnvloeden.
Thijssen (1996) vond dat oudere personeelsleden ‘meeprofiteren’ als binnen
een organisatie de aandacht voor leeractiviteiten toeneemt. Dus het leren van
het individu en het verruimen van ervaringen van oudere werknemers worden
positief beïnvloed door de mate waarin sprake is van leren, van collectief leren
in de organisatie.
Voorts beveelt Thijssen op basis van zijn onderzoek aan zeker in de eerste loop-
baanhelft (tot 45 jaar) ervaringsvariatie sterk te bevorderen. Dit kan voorkomen
dat ervaringsconcentratie en stagnatie in de ontwikkeling optreden, zoals deze
genoemd worden in de beschrijving van de beroepsloopbaan hiervoor.
Het stimuleren van ervaringsvariatie vindt plaats door het bevorderen van een
verscheidenheid van leeractiviteiten (formele en informele), door het bieden
van verscheidenheid aan taken en functies en door een veelheid aan verschil-
lende professionele relaties en netwerken te creëren.
De ervaringsvariatie van oudere werknemers (50+) kan volgens Thijssen ver-
volgens benut worden door hun taken te geven waarin al hun opgebouwde
expertise ingezet kan worden in speciale taken. Hun leeractiviteiten – waarvan
zij niet vrijgesteld worden – kunnen dan beperkt worden tot een versmald erva-
ringsterrein.

Uit bovenstaande korte schets kan een aantal conclusies worden getrokken, die
een rol hebben gespeeld bij de opzet van het onderzoek naar professionalise-
ring van docenten waarover in de volgende hoofdstukken verslag wordt
gedaan.
Zoals gezegd zijn docenten van meet af aan gezien als professionals. De toe-
gang tot het beroep is beschermd en ze zijn hoog opgeleid (minimaal een oplei-
ding op hbo-niveau).
Een belangrijk kenmerk van iedere professional is dat hij over de competenties
en kwalificaties beschikt die kenmerkend zijn voor die groep. Kenmerkend
voor leraren (in het voortgezet onderwijs) is dat zij in feite een dubbele profes-
sionaliteit hebben. Zij hebben een zekere vakbekwaamheid verworven ten aan-
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zien van het vakgebied waarin zij zijn afgestudeerd, maar tevens hebben zij de
nodige kennis en bekwaamheden verworven op pedagogisch-didactisch
gebied. 

Het voorafgaande maakt duidelijk dat de verhouding tussen beide terreinen
niet altijd optimaal is geweest. In het verleden lag tijdens de verschillende soor-
ten opleidingen de nadruk meer op de vakinhoudelijke competenties en kreeg
de pedagogisch-didactische voorbereiding te weinig aandacht in de opleiding
tot leraar.
Professionalisering van docenten en het bieden van een variatie aan ervarings-
mogelijkheden voor het veertigste levensjaar zijn van groot belang om te voor-
komen dat ervaringsconcentratie belemmerend werkt op ontwikkeling en de
bereidheid tot verdere ontwikkeling. 
Professionalisering van docenten tussen het veertigste en grofweg vijftigste
levensjaar is niet eenvoudig, omdat er dan vanuit (tot op heden bestaand) loop-
baanperspectief sprake is van stagnatie, maar vanuit het perspectief van profes-
sionalisering wordt ontwikkeling verondersteld.
Het bieden van loopbaanperspectief kan bevorderend werken bij de motivatie
voor professionaliseringsactiviteiten. De daadwerkelijke waardering van pro-
fessionalisering in deze levensfase is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van
de loopbaan. De waardering van professionalisering in de organisatie is van
groot belang voor de mate waarin docenten gestimuleerd worden in hun eigen
ontwikkeling.

Uit het voorafgaande blijkt dat het beroep van leraar, gezien vanuit het oogpunt
van opleiding en (loopbaan)ontwikkeling, alsook vanuit de optiek van perso-
neelsbeleid binnen een arbeidsorganisatie, volop in discussie en ontwikkeling
is. Het is een complex beroep dat niet gemakkelijk onder één noemer is te
brengen.
Brekelmans, Sleegers & Fraser (2000) laten zien dat je op minstens vijf manie-
ren kunt kijken naar hetgeen alleen al in de klas gebeurt als een leraar met 25
leerlingen aan het werk is. Hoe gaat de leraar met de leerstof om? Hoe gaat hij
om met leerlingen? Hoe daagt hij leerlingen uit tot leeractiviteiten? Welke
waarden vindt hij belangrijk? Hoe gedraagt hij zich als medewerker binnen het
geheel van de school? En al deze perspectieven tonen zich tegelijkertijd. 
Als we verder kijken dan alleen het klaslokaal en letten op wat van de school als
geheel verwacht wordt, dan wordt het beeld van het beroep van leraar nog com-
plexer.

In ’t Veld, De Bruijn en Lips (1996) hebben aannemelijk gemaakt dat het moei-
lijk is een profiel van de leraar op te stellen, al was het maar omdat de verwach-
tingen over hem uiteenlopen.
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Van leraren wordt op velerlei terreinen, door verschillende partijen (ouders,
directie, collega’s, leerlingen) veel verwacht en bovendien kunnen de verwach-
tingen tegengesteld zijn. De ene ouder verwacht bijvoorbeeld dat de kinderen
het fijn vinden naar school te gaan, terwijl de andere ouder vindt dat de leerlin-
gen zo veel mogelijk moeten leren (zie bijvoorbeeld Bronneman-Helmers,
1993).
Genoemde auteurs hebben de spanningen, die blijkbaar inherent zijn aan het
leraarsberoep, getracht te vangen in wat zij noemden ‘spanningsbogen’. Wij
noemen er hier twee:
1. De leraar als pedagoog versus de leraar als vakdocent. In de eerste rol wordt

vooral verwacht dat hij zich richt op de persoon van de leerling (en een bij-
drage levert aan de persoonlijkheidsvorming), in de tweede dat hij zich
meer op het cognitieve vlak begeeft.

2. De leraar als professional versus de leraar als leermeester. In het eerste geval is
er sprake van eigen professionele standaarden. Als leermeester spelen deze
niet of nauwelijks een rol. Dan gaat het meer om de persoonlijkheid. De
‘leermeester’ is een wijze, breed ontwikkelde man of vrouw getalenteerd
met de gave voor de ‘overdracht’ van kennis.

Leraren kunnen hun identiteit ontlenen aan hun vak en/of aan hun betekenis
als pedagoog, zo illustreert de eerste spanningsboog. Leraren bij wie de toe-
gang tot het beroep sterk bepaald is door het vak en een vakgerichte studie, zul-
len eerder geneigd zijn hun identiteit te beleven vanuit hun vak. Zij zijn veelal
de academisch gevormde eerstegraadsdocenten, die werkzaam zijn in de
bovenbouw van het havo/vwo.
Leraren die een opleiding hebben genoten met veel nadruk op pedagogiek en
didactiek, beleven hun identiteit eerder als pedagoog en didacticus. Dit geldt
voornamelijk voor de docenten die via de kweekschool en mo-studies in het
voortgezet onderwijs zijn terechtgekomen.
Dit verschil in identiteitsbeleving heeft gevolgen voor hun professionalisering.
Vakdocenten zijn vooral benaderbaar vanuit hun vak (Van den Akker, 1988,
1996, 1998) en minder ontvankelijk voor een meer algemene pedagogisch-
didactische insteek. Voor pedagogen geldt dit veelal omgekeerd. Voor de fusie-
golf in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werkten deze twee
typen docenten veelal op verschillende scholen. Hierna kwamen ze elkaar
tegen als collega binnen een brede scholengemeenschap. Dit verschil in opvat-
ting over de rol van de docent is niet alleen van belang voor de professionele
ontwikkeling van de individuele docent.
De spanningsbogen duiden op een verschil in opvatting over de rol van de
docent. Volgens de inspectie belemmert dit verschil in opvatting de schoolont-
wikkeling (Inspectie van het Onderwijs, 2005). Het heeft vooral invloed op de
wijze waarop leraren het onderwijsbeleid van de overheid en van de school
waarderen, evenals op de bereidheid dit uit te voeren (zie ook Van Veen, 2003).
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Bronneman-Helmers (2002) stelt dat de tegenstelling leerlinggericht en leer-
stofgericht onderwijs (zie de eerste paradox) lange tijd kon worden gekanali-
seerd, doordat er aparte scholen voor de verschillende benaderingswijzen
waren. Sinds de invoering van het studiehuis ‘is de activerende leerlinggerich-
te benaderingswijze als het ware aan het gehele voortgezet onderwijs opge-
legd’. Dit roept in de praktijk nogal wat spanningen op, niet in de laatste plaats
doordat tegelijkertijd ook de leerstofeisen (profielen) werden verzwaard, zo
stelt zij.
Imants (2002) wijst zelfs ‘het verwarrend geheel van paradoxen en dilemma’s’
in de openbare onderwijsdiscussies, het onderwijsbeleid en de onderwijsprak-
tijk in scholen aan als bron van de ervaring van toenemende werkdruk door
docenten. 
Dit verschil in opvatting plaatst schoolleiders voor problemen nu de scholen bij
een terugtredende overheid zelf verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikke-
ling.
De inspectie bepleit dat de schoolleiding ‘een eenduidige koers’ van de school
bepaalt (Inspectie van het Onderwijs, 2005). Zij gaat ervan uit dat dit geen een-
voudig proces zal zijn. Zo is eerst recent in een officieel document van het
Ministerie van OCW sprake van de maatschappelijke opdracht van de school
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2004). Overigens maakt
dit document niet duidelijk welke taken scholen wel en welke ze beter niet kun-
nen uitvoeren. Dit ondanks het feit dat het probleem al enige tijd geleden uit-
voerig is beschreven (Bronneman-Helmers & Taes, 1999).
De praktijk is dat maatschappelijke problemen niet bij de voordeur van de
school ophouden. Ze komen de school binnen in de persoon van leerling en
docent (Turkenburg, 2005). We zijn – om de ondertitel van het rapport van
Bronneman-Helmers & Taes te citeren – nog steeds op zoek naar de taak van
de school in een veranderende samenleving. En in afgeleide zin dus ook naar
de taak van de docent in een veranderende samenleving en een veranderende
school.

Met de spanningsbogen die hiervoor genoemd zijn, is niet bedoeld een uitput-
tend en volledig profiel te schetsen van het beroep van leraar. Verschillende
auteurs komen tot diverse omschrijvingen, met daarin een variëteit aan moge-
lijke spanningsbogen (zie bijvoorbeeld Beijaard & Verloop, 1999; Klaassen,
Beijaard & Kelchtermans, 1999; Van Veen, Sleegers, Bergen & Klaassen, 1999;
Verloop, 1995).

Het feit dat er geen professionele standaarden voor leraren zijn (zie de tweede
hierboven genoemde spanningsboog), is ook aan de orde gesteld door Knoers
(1987). Hij noemt in aansluiting op het rapport The Teacher and Educational
Change de volgende kenmerken die een beroep tot een professie maken:
– overdraagbare theoretische kennis, die verworven en bijgehouden wordt;
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– zelfstandige uitvoering van taken en nemen van beslissingen;
– gesanctioneerd prestige door de gemeenschap;
– gerichtheid op dienstverlening waarbij een ethische code leidend is;
– beroepscultuur, die gesteund wordt door instituties ( beroepsvereniging,

tuchtrecht). 

We bezien de genoemde kenmerken nader.
De laatste drie door Knoers genoemde punten hebben te maken met de ver-
wachtingen en waarderingen die de samenleving heeft van het beroep en met
de mate waarin en de wijze waarop de beroepsgroep georganiseerd is.
Vermeulen (2003) stelt dat de waardering van het beroep verschillend beleefd
wordt. Leraren denken zelf dat hun aanzien de laatste jaren is gedaald.
De waardering voor leraren in het voortgezet onderwijs ligt zelfs iets hoger dan
die voor collega’s in het basisonderwijs. Bovendien is ze vrij constant.
Uit een recent gehouden peiling onder ouders van kinderen in het basis- en
voortgezet onderwijs – Onderwijsmeter 2005 – blijkt de waardering voor het
beroep van leraar in het voortgezet onderwijs de laatste paar jaar steeds minder
te worden (Van Oord, Wendte & Schieven, 2005). De daling is sinds de peiling
in 2004 significant lager: van 82% in 2004 naar 60% in 2005 van de onder-
vraagden die zeggen tamelijk veel waardering voor het beroep van leraar te heb-
ben.
Leune (2001) wijst in navolging van de Onderwijsraad op het imagoprobleem:
het beroep van leraar wordt door veel middelbare scholieren niet als een aan-
trekkelijke optie gezien in de beroepskeuze. Dalende instroom bij de leraren-
opleidingen en een ‘sluipend proces van ont-academisering’ in de opleiding tot
leraar komen de status van het beroep niet ten goede.
Dit is overigens een verschijnsel dat ook elders in de wereld plaatsvindt.
Coonen (2005 a, b) wijst erop dat de leraar is geworden tot uitvoerder van wat
anderen bedacht hebben en dat lange tijd op de professionele creativiteit van
leraren geen beroep is gedaan. Zijn professioneel zelfbewustzijn raakte daar-
door bekneld en gedemotiveerd. Dit had een zekere deprofessionalisering tot
gevolg.
Fullan (2001 a) verwijst naar een onderzoek onder leraren in vier Engelstalige
landen en citeert de auteurs van dat onderzoek als zij spreken over ‘the erosion
of the profession’ en ‘deprofessionalization of teaching’.
Deze negatieve spiraal kan o.a. doorbroken worden door overheidsmaatregelen
(bijvoorbeeld in de sfeer van bekostiging, waardoor de werkdruk, arbeidsvoor-
waarden en andere knelpunten verbeterd kunnen worden) en door heldere
(start)kwalificaties te ontwikkelen en te implementeren in de lerarenopleidin-
gen. 
Een andere oplossing zou kunnen zijn dat leraren zich organiseren in beroeps-
groepen en zo gezamenlijk zoeken naar hoge kwalitatieve standaarden.
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Leune betwijfelt echter of de beroepsgroep hiertoe in staat is. Er bestaan welis-
waar allerlei beroepsgroepen van leraren en lerarenverenigingen, maar van een
eenduidige institutionele beroepsgroep is vooralsnog geen sprake (zo ook
Coonen, 2005 a, b).
Bovendien hebben de verenigingen volgens Leune meestal meer oog voor
rechtspositionele aspecten van het leraarschap dan voor professionele stan-
daarden. Sterker nog, ‘Lerarenverenigingen ijveren soms voor arbeidsvoor-
waardelijke voorzieningen en faciliteiten die op gespannen voet verkeren met
het (ook hun) streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs’(Leune, 2001).
Zo ook Moerkamp (2002). 

Een sterke focus op arbeidsvoorwaarden is voor Thijssen6 een signaal dat de
beroepsgroep nog niet het eindstadium van professionalisering heeft bereikt.
In deze dissertatie gaat het ons weliswaar niet om professionalisering van de
beroepsgroep (zie Mok, 1994; Mok, Blees-Booij & Vrieze, 1998; Thijssen,
1988), maar om professionalisering van de beroepsbeoefenaar. Het eerste heeft
wel invloed op het tweede. Een volledig geprofessionaliseerde beroepsgroep
stelt eisen aan de leden op het gebied van professionalisering in de betekenis
van deskundigheidsbevordering. Bij docenten ontbreekt deze vorm van (inter-
ne) regulering.
Sinds de discussie over de toekomst van het leraarschap in het begin van de
jaren negentig van de vorige eeuw wordt in ons land gepleit voor het instellen
van een beroepsstandaard voor leraren.
De overheid nodigt als beleidsreactie op het rapport van de Commissie
Toekomst Leraarschap in de nota Vitaal Leraarschap (Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen, 1993) en in de vervolgnota Verder met Vitaal Leraarschap
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1998) de beroepsgroep
nadrukkelijk uit om te komen met eigen kwaliteitsstandaarden en een eigen
beroepsregister. Dit is overigens niet typisch Nederlands. Ook in bijvoorbeeld
Engeland gaan stemmen op voor ‘a self-regulating profession’ (Hargreaves,
1997, 1999, 2000).

De vrije beroepsuitoefening, die kenmerkend is voor professionele beroepen,
beperkt zich volgens Knoers (1987) ‘tot een zekere autonomie binnen de ruim-
te van het klaslokaal en tot een gedeelde autonomie binnen de school’. Er is een
veelheid van regelingen waardoor er van verambtelijking sprake is. Om deze
redenen spreekt Knoers over het beroep van leraar als een semi-professie
(Knoers, 1987, 1992).
Kwakman (1999) sluit zich in haar literatuuronderzoek bij deze conclusie aan.
Zo ook – genuanceerd – Verloop (1995, 2003). Moerkamp (2002) wijst even-

6 In een gesprek met de auteur op 02 02 2004
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eens op de beperkte autonomie van docenten. Zij ziet de geringe en verminder-
de autonomie als belangrijkste oorzaak van de taakbelasting van docenten. 
Imants (2002) constateert dat bij het vernieuwingsbeleid van de overheid (hij
doelt op de onderwijsinnovaties: zie onder 2.4) ‘eerder sprake is van regulering
dan van deregulering’. Hierbij wordt de autonomie zowel op het niveau van de
school als op het niveau van de docent ingeperkt.
De Commissie Toekomst Leraarschap (1993) noemt de autonomie van docen-
ten een ‘illusie’, een ‘mythe’. Zij wijst op een merkwaardige paradox. Veel lera-
ren beschouwen professionele autonomie als een van de grote verworvenheden
van het beroep, ‘wellicht zelfs als de kroon op het vakmanschap’. Ze koesteren
deze autonomie: de leraar oefent zijn vakmanschap uit in de beslotenheid – de
intimiteit – van het vaklokaal. Maar is er niet veeleer sprake van isolement?
Wordt de autonomie niet aangegrepen om bemoeienis van buitenaf te weren?
Bemoeienis in de vorm van kritiek, maar ook in de vorm van ondersteuning en
gezamenlijke oplossing van problemen. De Nederlandse leraar verkeert in een
isolement, maar koestert dit tegelijkertijd.
Is deze koestering van autonomie en isolement wel professioneel? vraagt de
Commissie retorisch. De leraar helpt zichzelf en zijn leerlingen als hij zijn iso-
lement opgeeft en zichzelf ziet als lid van een team van deskundigen die
samenwerken. De overheid helpt de leraar en de scholen als ze echt ruimte
maakt voor eigen (personeels)beleid.

Het eerste punt dat Knoers noemt, betreft de kennis en vaardigheden die de
vakbekwaamheid en het vermogen tot adequaat pedagogisch-didactisch hande-
len definiëren.
Dat het bij professionals eerst en vooral gaat om kennis (of daarop gebaseerde
expertise en competenties), wordt door vele auteurs onderschreven en dus
breed gedragen (zie Kessels, 1999; Van der Krogt, Vermulst & Westerveen,
2004; Mok, 1994; Oldekamp, 2002; Thijssen, 1988; Tillema, 1998; Verloop,
1991, 1995, 2003 en Weggeman, 2001).
Maar met de vaststelling dat het bij professionals vooral gaat om kennis die ver-
kregen is door een hoogwaardige opleiding (op universitair of hbo-niveau), is
nog niet alles gezegd. Verloop (2003) wijst op het bijzondere van wat hij noemt
de kennisbasis van docenten. Deze bestaat uit ‘kennis voor docenten’ en ‘ken-
nis van docenten’. Kennis voor docenten is geformaliseerde, gecodificeerde
kennis, die van buitenaf is aangereikt tijdens de opleiding. Het betreft zowel de
vakinhoudelijke kennisbasis als de onderwijskundige en vakdidactische ken-
nisbasis. Daarnaast is er de kennis van docenten, de kennis die de leraren ‘in
hun hoofd hebben’, de kennis en opvattingen van docenten zelf. Verloop
gebruikt hiervoor het begrip praktijkkennis. Hij stelt dat het duidelijk is dat
juist ‘deze kennis van doorslaggevend belang is voor het handelen van de
leraar’. Het wordt volgens hem steeds meer duidelijk dat iedere onderwijsinno-
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vatie tot mislukken is gedoemd wanneer deze onvoldoende aansluit bij de ken-
nis en opvattingen van de docenten zelf. 
Weggeman beschouwt de term professional als synoniem voor ‘knowledge
worker’. Het begrip is in 1959 geïntroduceerd door Drucker. Weggeman maakt
hierbij een onderscheid tussen professionals die hun geschoolde arbeid min of
meer routinematig verrichten (door hem de r-profs genoemd) en zij die als het
ware moeten improviseren om hun taken te verrichten en zo ook nieuwe ken-
nis en inzichten voortbrengen. Zij worden aangeduid als i-profs. 
Zij doen denken aan de creatieve professional, die Coonen beschrijft (Coonen,
2005 a, b).
Weggeman (2002) merkt op dat voor beide typen profs geldt dat zij voortdu-
rend moeten (bij)leren, omdat zich allerlei ontwikkelingen voordoen waardoor
bestaande routines verouderen of obsoleet worden. Dit laatste geldt volgens
hem ook voor vwo-docenten. Voor deze categorie van kenniswerkers zal wel-
licht het ‘verouderingsproces’ minder gelden voor hun kennis met betrekking
tot het vakgebied dat zij doceren, maar wel met betrekking tot de didactiek.7

Onderscheid in opvattingen over professionaliteit van docenten wordt door
meerdere auteurs gemaakt. Zo is een bekend onderscheid dat van beperkte
(restricted) en uitgebreide (extended) professionaliteit. Het verschil zit dan
vooral hierin dat bij beperkte professionaliteit de individuele, autonome opstel-
ling, gericht op de microsituatie in de klas, centraal staat.
Bij de uitgebreide opvatting over professionaliteit is er daarnaast ook aandacht
voor samenwerking, met collega’s van zowel het eigen vakgebied als van ande-
re vakken en vooral ook voor professionele ontwikkeling (Giesbers & Bergen,
1991; Marx & Satter, 1994).
Westhoff8 merkt op dat niet alle kennis de beroepsuitoefenaar tot professional
maakt. Kennis dat en kennis hoe maken hem hoogstens tot vakman, tot
beroepsuitoefenaar, die een aantal technieken beheerst en op basis daarvan
degelijk vakwerk kan afleveren. Maar als hij de kennis mist over het waarom
van wat hij doet, is hij niet in staat zijn werkwijze aan veranderde omstandig-
heden aan te passen. Dit maakt hem en zijn kwaliteit erg kwetsbaar ten opzich-
te van veranderingen in de omgeving.
Kennis over het waarom van wat hij doet, maakt hem soeverein en onafhanke-
lijker van toevallige variaties in de omgeving. Het geeft hem geen greep op zijn
werkelijkheid. Professionalisering is voor hem niet zozeer het uitbreiden van
het uitvoeringsrepertoire, als wel het vergroten van inzichtelijkheid.

Op grond van het bovenstaande constateren we dat het beroep van docent ver-
schillend wordt gewaardeerd. Het is te zien als professioneel beroep vanwege

7 In een mailbericht aan de auteur dd. 08 01 2002

8 In een mailbericht aan de auteur dd. 27 06 2002
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het kennisaspect in de beroepsopleiding. Anderzijds wordt het beroep – geme-
ten aan criteria die vanuit de sociologie worden gesteld aan een professie –
gezien als een uitgeholde of als nog niet volledig ontwikkelde professie. In dit
geval is er sprake van professionalisering in de betekenis van (opnieuw) wor-
den tot professie.
Voor de beroepsbeoefenaar, de docent, geldt dit mutatis mutandis ook: al doen-
de wordt hij professional. 
Professionalisering gebruiken wij in deze dissertatie in de laatste betekenis: worden tot
professional. Professionalisering is een vorm van leren en van ontwikkelen. 

Professionalisering is dus een begrip dat, zowel vanuit het perspectief van de
beroepsgroep als vanuit het perspectief van de beroepsbeoefenaar, een voluit
dynamische lading heeft. Daarbij is de vraag van betrekkelijk belang of het
beroep van docent sociologisch gezien een semi-professie of een professie is.
Het is niet van belang als het gaat om de vraag of er een noodzaak is van voort-
gaande ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Zowel gezien vanuit de con-
text (maatschappelijke ontwikkelingen) als vanuit de professie zelf is het geen
vraag: kennis dient onderhouden en verder ontwikkeld te worden. 
Het is wel van belang als het erom gaat welke factoren daarin een bevorderen-
de of belemmerende werking hebben. Tot de laatste categorie behoren de
onduidelijkheid van het beroepsprofiel en de vrijblijvendheid met betrekking
tot de deskundigheidsbevordering.

Van diverse kanten wordt een pleidooi gevoerd voor eerherstel van de professie,
het vakmanschap van de leraar (zie bijvoorbeeld diverse bijdragen in de bundel
van Van den Brink, Jansen & Pessers, 2005).
Een bijdrage aan dit pleidooi is – vanwege het cruciale aspect van kennis – het
beroep van leraar te zien als een professioneel beroep. De leraar is kenniswer-
ker bij uitstek. Hij heeft na een opleiding op minstens hbo-niveau voldaan aan
eisen die aan zijn beroep gesteld worden. En om die reden is hij professional.
Deze gedachte is niet alleen terug te vinden bij diverse auteurs (Vermeulen,
2003; Coonen, 2005 a), maar ook bij beleidsmakers (zie bijvoorbeeld
Commissie Toekomst Leraarschap (1993) en de beleidsreactie daarop van de
overheid Vitaal Leraarschap (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
1993).

Wij gaan een stap verder en karakteriseren het beroep van leraar als biprofessioneel.
Een leraar heeft een dubbele professionaliteit. Het heeft zowel een vakinhoude-
lijke als een pedagogisch/(vak)didactische component. Voor beide componen-
ten geldt dat van de leraar mag worden verwacht dat hij zich voortdurend op de
hoogte stelt van de ontwikkelingen die zich voordoen, dus dat hij professiona-
liseert.
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Het leraarsberoep is een vak waar je voor geleerd moet hebben. Het is een vak
waar je voor moet blijven leren en wel bij voorkeur in de praktijk, zowel al doen-
de, maar ook op een georganiseerde manier.
Eerherstel van het beroep van leraar dient aan te grijpen in de kern van het
beroep: het werken met kennis en het op een bekwame manier begeleiden van
leerlingen bij hun leren. Daar ligt de essentie van het leraarsberoep (Creemers,
2000).

In deze dissertatie bepalen we ons in hoofdzaak tot de pedagogisch-didactische
component van het beroep. Als we het over professionaliteit hebben, dan rich-
ten we ons in dit onderzoek dus in eerste instantie op het pedagogisch-didac-
tisch handelen van de leraren.
Ook voor deze component geldt dat het gaat om kennis en vaardigheden die
up-to-date moeten zijn en dus ook tijdens de schoolloopbaan op peil moeten
worden gehouden.

De vraag hoe de professionalisering op dit gebied tijdens de loopbaan zou moe-
ten worden georganiseerd, is een centrale vraagstelling van deze dissertatie.

2 .3 De dynamiek  van  het  l e raarsberoep

Hiervoor hebben we erop gewezen dat er binnen de onderwijssector niet één
beroepsgroep bestaat die zich bekommert om de kwaliteit van het leraarschap,
maar allerlei veelal rond vakken georganiseerde beroepsverenigingen. 
Daarnaast is geen sprake van ‘zelfregulatie’ als het gaat om het ontwikkelen
van professionele standaarden en er zijn geen faciliteiten met behulp waarvan
de leraren hun professionaliteit op peil kunnen houden. Er bestaan weliswaar
allerlei cursussen op het terrein van na- en bijscholing, maar ‘veel leraren zien
deskundigheidsbevordering dan ook als sluitstuk van hun werkzaamheden’
(Onderwijsraad, 2002 b).
Teneinde te bevorderen dat de professionaliteit ook tijdens de loopbaan op peil
blijft, heeft de Onderwijsraad (1998, 2002 b; Leune, 1998) geadviseerd de vrij-
blijvendheid van de nascholing te beëindigen. Leune (2001), de toenmalige
voorzitter van de Onderwijsraad, merkt over de vrijblijvendheid van nascholing
op: ‘Geen leraar is in Nederland verplicht aan nascholingscursussen deel te
nemen. Dit is langzamerhand een onhoudbare situatie, die niet goed meer te
rechtvaardigen valt. Er is zo veel in beweging op het onderwijskundig vlak dat
iedere leraar met enige regelmaat zou moeten ‘bijtanken’. De Onderwijsraad
acht dit voor de professionaliteit van het leraarschap van eminent belang. De
raad tekent daarbij wel aan dat leraren in de gelegenheid moeten worden
gesteld aan nascholingscursussen deel te nemen. Daar moeten dus faciliteiten
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voor komen. En natuurlijk valt een verplichting ter zake alleen maar te recht-
vaardigen als het nascholingsaanbod ook een hoogwaardig karakter heeft.’ 
Niet alleen in ons land, maar ook elders blijkt professionalisering van docenten
niet eenvoudig te zijn (Richardson & Placier, 2001).

Dat ligt niet alleen aan de leraren, ook scholen kunnen nog wat leren.
Op basis van de Monitor Integraal Personeelsbeleid (Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, 2002 b) stelt de Onderwijsraad dat er nog ‘weinig
sprake is van een deugdelijk professionaliseringsbeleid’. Slechts 18% van de
scholen voor voortgezet onderwijs heeft ‘een volledig ingevoerd trainings-, ont-
wikkelings- en loopbaanbeleid’ (Onderwijsraad, 2002 b). Naast deskundig-
heidsbevordering van docenten reikt de raad ook beroepsstandaarden voor lera-
ren aan als instrument van verbetering van hun professionaliteit als ook van de
interne organisatie van scholen (Onderwijsraad, 2002 a). Deze beroepsstan-
daarden geven niet alleen aan leraren een instrument voor zelfregulering, ze
kunnen ook door schoolleidingen gehanteerd worden in het kader van kwali-
teitszorg (Vrieze & Pelkmans, 1998).

De nieuwe Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO), die in juni 2004 door het
parlement is aangenomen, stelt van overheidswege een landelijke set
bekwaamheidseisen als kwaliteitsnorm voor onderwijspersoneel. Bekwaam-
heid moet verworven én onderhouden worden. Deze nieuwe Wet BIO kan wor-
den gezien als stevige stap in het proces van verdere professionalisering van de
beroepsgroep.
In de wet zijn zeven bekwaamheidseisen opgenomen, die te zien zijn als de
hoofdcompetenties voor het leraarschap.
De zeven competenties zijn:
– interpersoonlijk competent 
– pedagogisch competent
– vakinhoudelijk en didactisch competent
– organisatorisch competent
– competent in samenwerken met collega’s
– competent in samenwerken met de omgeving
– competent in reflectie en ontwikkeling

De Wet BIO kent scholen en docenten elk een eigen verantwoordelijkheid toe
in het onderhouden van de bekwaamheid. Het zwaartepunt wordt bij de school
gelegd. Snoek (2005) vindt dit geen stimulans voor de ontwikkeling van de pro-
fessionele verantwoordelijkheid van de leraar. De inspectie is met het toezicht
op de naleving van de Wet BIO belast.
Bij zowel de totstandkoming als de vertaling van de vereisten naar de scholen
zijn de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL)
nauw betrokken. Deze Stichting bevordert de kwaliteit van het onderwijs door
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op verzoek van de overheid bekwaamheidseisen op te stellen en door professi-
onaliteit centraal te stellen. 
De Wet biedt mogelijkheden de vrijblijvendheid die eigen is aan deskundig-
heidsbevordering van docenten te beëindigen. Ze kan een krachtig instrument
worden in het kader van hun professionalisering. De praktijk in de scholen zal
het leren.

Dit geldt eveneens voor het functiewaarderingssysteem voortgezet onderwijs
(fuwa-vo) als onderdeel van Integraal Personeels Beleid, dat thans ingevoerd
wordt op scholen voor voortgezet onderwijs. Dit systeem biedt een model voor
omschrijvingen van docentenfuncties op verschillende niveaus. Hierbij is het
oude criterium van een afgeronde (eerstegraads)opleiding voor een bepaald vak
waarin men een lesbevoegdheid had verworven om in aanmerking te komen
voor de hoogst betaalde docentenfunctie losgelaten en vervangen door een stel-
sel van niet aan een specifiek vak gerelateerde bekwaamheidseisen.
Deze differentiatie binnen het beroep van leraar opent voor docenten perspec-
tieven en kan bijdragen aan het voorkomen van het gevoel rond het veertigste
levensjaar vastgelopen te zijn en nog geruime tijd hetzelfde werk te moeten
verrichten. Het biedt schoolleiders mogelijkheden om het functioneren van
docenten systematisch tot onderwerp van gesprek te maken in een telkens
terugkerende cyclus van gesprekken over ontwikkelingen in het functioneren
en in de loopbaan. Een onderzoek onder docenten en schoolleiders naar eerste
ervaringen met de invoering van functiewaardering in het voortgezet onderwijs
laat zien dat ‘de ontevredenheid onder het onderwijspersoneel over fuwa groot
is’. Dit komt doordat lesgevende functies uitsluitend in de laagste salarisschaal
betaald worden en hogere waarderingen zijn weggelegd voor coördinerende
taken en managementtaken. Dus van differentiatie binnen het beroep van
leraar is vooralsnog geen sprake (Van Kessel & Sikkes, 2005).

Dat de Onderwijsraad zo veel belang hechtte aan professionalisering tijdens de
loopbaan heeft te maken met het feit dat het beroep verre van statisch is. De
verwachtingen zijn niet alleen divers, maar veranderen ook van tijd tot tijd als
gevolg van de ontwikkelingen die zich op tal van terreinen voordoen. Leraren
zullen zich aan die veranderingen moeten aanpassen en dit betekent dat er
voortdurend moet worden ‘bijgeschoold’ (Coonen, 2005 a, b).
De veranderingen geven volgens Verloop (1995) aan ‘dat aan de professionali-
teit van de leraar in de toekomst nog hogere eisen gesteld zullen worden dan
nu’.

Veranderingen waarmee de leraar in de praktijk te maken heeft, betreffen niet
alleen de toenemende werkdruk als gevolg van bezuinigingen, toename van
het aantal taken, vermindering van professionele autonomie als gevolg van
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inspraak van ouders en bemoeienis van collega’s binnen het kader van vakgroe-
pen en arbeidsvoorwaarden. 
Ook binnen het onderwijs hebben zich min of meer ingrijpende veranderin-
gen voorgedaan, die van invloed zijn op het functioneren van leraren. Hiertoe
behoren onder meer:
– Overheidsbeleid is veranderd met als gevolg dat de structuur en de inhoud

van het voortgezet onderwijs zijn gewijzigd. Deze innovaties zijn van
invloed geweest op de praktijk van het lesgeven en dus ook op het pedago-
gisch-didactisch handelen van de leraren.

– Onderwijskundige inzichten over leren en onderwijzen zijn veranderd.
Mede onder invloed van de ontwikkelingen op het gebied van de ICT heeft
zich een verschuiving voorgedaan van onderwijzen naar leren.
Leerprocessen worden steeds vaker benaderd vanuit het perspectief van de
individuele leerling.

– Leerlingen zijn veranderd. Zij zijn opgegroeid in een kenniscultuur. Zij zijn
zelfstandiger, assertiever en minder gevoelig voor gezag geworden. Dit
heeft consequenties voor de aanpak, maar ook voor de taakbelasting van
leraren en voor de verhouding tussen leerling en leraar.

Coonen (2005 a) spreekt van een merkwaardige paradox dat ‘de professionals
die werken in een kennisorganisatie (zo zou je een school toch kunnen noe-
men) niet systematisch hun bekwaamheden op peil kunnen houden’. Dit heeft
te maken met de houding van docenten zelf, met het ontbreken van beroeps-
standaarden en een beroepsregister en met het feit dat de school van vandaag
niet echt een leeromgeving voor leraren is. Schoolleiders en professionals
staan samen voor de taak aansprekende en inspirerende leeromgevingen voor
leerlingen en docenten te ontwerpen. ‘Voor een autonome leraar en een leraar
die zelf niet wil blijven leren, is in de moderne school geen plaats.’

Er zijn redenen genoeg voor voortgaande professionalisering van leraren. 
Waarop dient – gelet op bovenstaande ontwikkelingen – de professionaliteit
vooral gericht te zijn? Op welke wijze kan de professionalisering operationeel
worden gemaakt? Wat zijn hiervoor de randvoorwaarden? 

We gaan eerst nader in op de hiervoor geschetste ontwikkelingen alvorens op
zoek te gaan naar antwoord op deze vragen. 
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2 .4 Innovat ies  

In de achterliggende jaren hebben in het voortgezet onderwijs een drietal
onderwijsinhoudelijke innovaties plaatsgevonden: de basisvorming (vanaf
1993), de tweede fase met de invoering van het studiehuis (vanaf 1998) en het
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo, vanaf 1999). Deze inno-
vaties zijn gevolgd door diverse bijstellingen na de datum van invoering. Met
elkaar bestrijken deze vernieuwingen het geheel van het voortgezet onderwijs:
ze raken alle leerlingen en alle docenten.

Een paar kenmerkende elementen gebaseerd op nieuwe inzichten in de leer-
psychologie uit deze vernieuwingen zijn:
– onderwijs dient meer samenhang te vertonen (dus minder uitgaan van de

traditionele vakken); deze wens vertaalt zich in begrippen als leergebieden
en profielen;

– onderwijs dient meer rekening te houden met verschillen tussen leerlingen
(een klas niet meer aanspreken vanuit de veronderstelling dat aan alle leer-
lingen op hetzelfde moment dezelfde leerstof op dezelfde wijze aangebo-
den kan worden);

– onderwijs dient meer toepassingsgericht (bruikbaar in het gewone leven) te
zijn met daarbij een grotere nadruk op vaardigheden, waaronder vaardighe-
den op het gebied van het leren zelf (leren leren).

Niet alleen de invoering van deze innovaties is een traag en weerbarstig proces,
ook de departementale voorbereiding van de wet op de basisvorming in het
voortgezet onderwijs heeft vele jaren in beslag genomen. Toen het wetsvoorstel
in 1991 werd ingediend, heeft de Tweede Kamer dagen nodig gehad het te
behandelen. Er werden 111 amendementen en moties ingediend waarvan er 27
werden aangenomen. Nadat deze in het nieuwe voorstel zijn verwerkt, heeft de
Eerste Kamer er ook de nodige tijd overheen laten gaan, zodat de basisvorming
pas in 1993 kon worden ingevoerd.

Docenten hebben deze innovaties – en dat geldt evenzo voor de beide andere
genoemde vernieuwingen – ervaren als extra taakbelasting. Het inspectierap-
port spreekt zelfs van overladenheid.
Nieuwe vakken moesten worden ingevoerd, er moest samenhang tussen vak-
ken worden aangebracht en de nieuwe kerndoelen moesten worden getoetst.
Overladenheid en versnippering zijn woorden die later ook door de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden gebruikt als zij voorstellen
presenteert voor een bijstelling van de tweede fase (Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, 2003). 
Van overladenheid is ook sprake als gelet wordt op de veelheid en snelheid van
veranderingen die elkaar opvolgen. Leune (2001) spreekt over het laatste kwart
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van de vorige eeuw over onderwijs als een sector ‘in een permanente staat van
revisie’ en van rolling reform: een eenmaal in gang gezette verandering werd
spoedig gevolgd door een nieuwe koerswijziging. 

De vernieuwingen zijn niet alleen als extra belastend, maar ook als zeer ingrij-
pend ervaren. De vernieuwingen raakten de kern van het beroep van docenten.
Enerzijds is er sprake van verlies aan professionele autonomie. Hoe verschil-
lend dit ook gewaardeerd kan worden, er is sprake van een ingrijpende veran-
dering.
Er is veel meer bemoeienis met de wijze waarop de docent functioneert (of
geacht wordt te functioneren). Zo is er veel meer bemoeienis van collega’s,
directie en ouders. Anderzijds is ook de rol van de docent in de klas veranderd.
Het traditionele docentgestuurde informatieoverdrachtmodel heeft plaats
gemaakt voor een model waarbij de docent meer als coach functioneert, die
opdrachten geeft en die hulp biedt waar en wanneer dit nodig is. 

Anders gezegd: niet meer de docerende docent staat centraal in het onderwijs,
maar de lerende leerling. Deze ‘revolutie’ werd door menig docent als een (cul-
tuur)schok ervaren. Wat blijft er over van zijn rol van cultuur(over)drager? En
hoe moet hij deze in nieuwe leersituaties vormgeven?

De didactische vernieuwing, die met de genoemde innovaties gepaard gaat, is
tot nog toe niet goed van de grond gekomen. Reeds in 1999 constateerde de
inspectie dat het met de invoering van de basisvorming droevig was gesteld
(Inspectie van het Onderwijs, 1999). Zo bleek de beoogde vakkenintegratie –
één van de peilers onder deze basisvorming – nog niet gerealiseerd te zijn.
In het genoemde inspectierapport uit 1999 worden hiervoor verschillende
redenen genoemd waaronder gebrek aan onderwijsbeleid en onderwijskundig
leiderschap in de scholen. Er was bovendien (te) weinig geld beschikbaar voor
inhoudelijk ontwikkeling (gemiddeld 60.000 gulden per school). Geen won-
der dat de basisvorming beleidsarm is ingevoerd, zegt de inspectie.

In het Onderwijsverslag over het jaar 2002 (Inspectie van het Onderwijs, 2003)
rapporteert de inspectie dat op drie terreinen sprake is van achteruitgang in
plaats van vooruitgang:
• Het aantal scholen dat werk maakt van het aanbrengen van samenhang in

het kader van de vernieuwingen, is afgenomen van 49 % naar 29 %.
• Het aantal scholen dat erin slaagt leerlingen actief en zelfstandig te laten

studeren, is afgenomen van 66 % naar 47 %.
• En het aantal scholen dat voldoende maatregelen heeft genomen om de

kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren, is afgenomen van
58 % naar 34 %. Leraren hebben aandacht voor het leren van algemene
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vaardigheden, maar deze aandacht is nog onvoldoende zichtbaar in de
didactische praktijk.

In het Onderwijsverslag 2003/ 2004 (Inspectie van het Onderwijs, 2005) is het
niet anders. Volgens de inspectie worden de meeste lessen nog op traditionele
wijze opgezet en laat de didactische vernieuwing nog steeds te wensen over. De
inspectie is over het vmbo het meest positief. Vooral in de bovenbouw van het
vmbo zijn bij de beroepsgerichte vakken praktijk en theorie zodanig geïnte-
greerd dat de leerlingen adequaat worden voorbereid op toekomstige werksitu-
aties. Maar over het algemeen constateert de inspectie dat:
– 60 % van de scholen onvoldoende ‘weloverwogen variatie in didactische

werkvormen’ aanbrengt 
– slechts in 16 % van de bijgewoonde lessen leerlingen gestructureerd en

doelmatig samenwerken
– de afstemming van het onderwijsleerproces op individuele verschillen

gering is
– de mate waarin procesgerichte feedback (systematische en stimulerende

begeleiding) gegeven wordt, beperkt is.

Wederom adviseert de inspectie – voor zover het de basisvorming betreft –
meer afstemming en samenhang tussen de afzonderlijke vakken aan te bren-
gen. Bovendien bepleit zij meer nadruk te leggen op de verantwoordelijkheid
en activiteiten van leerlingen om hun taken efficiënter en doelmatiger aan te
pakken. Ook Polder (2004) komt in haar analyse van de basisvorming tot de
conclusie dat de inhoud en didactiek nog weinig vernieuwd zijn.
Terugblikkend op ‘zeven jaar vernieuwing in de tweede fase’ wordt een ‘didac-
tische schraalheid’ geconstateerd (Tweede Fase Adviespunt, 2005).

Als we terugkijken op de vernieuwingen dan kunnen we constateren dat het
complexe processen zijn die – ondanks de constateringen van de inspectie voor
wat het resultaat betreft – diep ingrijpen in de gang van zaken in de scholen.
Het betreft niet alleen vakinhoudelijke en didactische aspecten, maar het raakt
ook de schoolorganisatie. Omdat de samenleving verandert en ook de weten-
schap nieuwe kennis en inzichten ontwikkelt zowel op vakinhoudelijk als op
(vak)didactisch gebied, zal ook het onderwijs regelmatig vernieuwd moeten
worden. Van docenten mag verwacht worden dat zij dit beseffen en dat zij zich
op de hoogte moeten blijven houden van deze ontwikkelingen. 

Maar als de geschiedenis iets geleerd heeft, is het wel dat er de laatste jaren zo
veel aan het veranderen is in het onderwijs dat het voor individuele docenten
steeds moeilijker is geworden om zich – in collegiale samenwerking – te ver-
nieuwen.
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De verzwaring van de taken (door het gebrek aan tijd) van leraren als gevolg van
de vele veranderingen vormt een serieuze barrière voor de noodzakelijke pro-
fessionalisering van het docentencorps.
Hierbij dient bedacht dat een aantal veranderingen als ‘van buitenaf komend’
ervaren wordt. Dat geldt voor de onderwijsinnovaties die hiervoor zijn beschre-
ven. Het betreft ook administratieve zaken die daarvan afgeleid zijn zoals toet-
sen in de basisvorming en het programma van toetsing en afsluiting in de
tweede fase. 
Deze raken dus niet de kern van de innovaties en worden door de inspectie niet
aangeduid als verandering. Daar komt bij dat het ‘absorptievermogen van
onderwijsgevenden voor nieuwe inzichten tot het absolute minimum gedaald
is’. Dit als gevolg van ‘de voortdurende reeks van meer of minder ingrijpende
innovaties en het steeds verder opvoeren van de taakbelasting’ (Schoolagenda
2010, 2002).

Van den Akker (1996) verwijst naar een metafoor, die het verschil in waarne-
ming en waardering van de veranderingen illustreert. Aan de oppervlakte van
de onderwijsoceaan gaat het er dikwijls roerig aan toe; allerlei heftige vernieu-
wingsdiscussies leveren hoge golven met schuimkoppen op; op de grote diepte
van de oceaanbodem echter merk je daar heel weinig van; daar gaat het leven
van de zeedieren zijn gang volgens gebruikelijke patronen, ongehinderd door
de drukte ver boven hen. Dat was in 1996: de cultuuromslag – waarbij, volgens
de voormalige staatssecretaris van OCW, mevrouw Ginjaar-Maas, voor het eerst
sinds de 17e eeuw eindelijk sprake is van een serieuze didactische vernieuwing
– stond met de komst van het studiehuis voor de deur (zie bij Van den Akker,
1996).

2 .5 Onderwi jskundige  inz ichten :  he t  n ieuwe le ren  

Hierboven hebben we aangegeven dat het didactisch concept in het voortgezet
onderwijs fundamenteel toe is aan verandering.
Enerzijds vloeien de veranderingen voort uit de gewijzigde inzichten, die zich
manifesteren op het terrein van de onderwijskunde en in het bijzonder van de
opvattingen (theorieën) over leren. Anderzijds wordt de school geacht de leer-
lingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. 
Hoe die toekomst eruit zal zien, is niet precies aan te geven. De maatschappij
is aan sterke veranderingen onderhevig waardoor op school verworven kennis,
inzichten en vaardigheden (snel) kunnen verouderen. Ook met dit gegeven
dient het onderwijs rekening te houden. 
De vragen waar het nu in het onderwijs om gaat, zijn als volgt. Wat willen we
dat onze leerlingen kennen en kunnen om volwaardig lid te zijn van onze
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moderne samenleving? In meer onderwijskundige termen: welke leerresulta-
ten wensen wij? En hiervan afgeleid: welke onderwijsarrangementen horen
hierbij (Dochy, Segers, Gijbels & Van den Bossche, 2002; Simons & Lodewijks,
1999; Simons, Van der Linden & Duffy, 2000, Simons, 2005, in druk; Wijnen,
1998)?

Deze vragen zijn om verschillende redenen van belang voor onze vraagstelling.
Zij raken de kern van het beroep van leraar, de professie. Zij raken daardoor
ook de kern van professionalisering. Vragen over leren en onderwijsarrange-
menten met het oog op leerlingen worden thans niet los gezien van die welke
betrekking hebben op docenten. Wat goed is voor leerlingen is ook voor docen-
ten goed.

Hierna zullen we in vogelvlucht beschrijven hoe de opvattingen over leren,
voorzover die relevant zijn gebleken voor het onderwijs, veranderd zijn (zie
Boekhaerts & Simons, 1993; De Klerk & Simons, 1988; Lagerweij & Lagerweij-
Voogt, 2004; Lowyck, 2005; Simons & Lodewijks, 1999; Simons, Van der
Linden & Duffy, 2000; Verloop & Lowyck, 2003).

Het onderwijs is lange tijd gedomineerd door het behaviorisme. Kenmerkend
voor deze stroming is de nadruk op het uitwendig waarneembaar gedrag. Leren
werd gezien als het vormen van associaties tussen prikkels en reacties. Een
voorbeeld is het leren van woorden uit een vreemde taal. Hierbij wordt een
prikkelwoord uit de eigen taal aangeboden en moet de leerling reageren met
het noemen van het bijbehorende woord uit de vreemde taal. Dit prikkel-reac-
tiemodel werd als verklaringsmodel gebruikt voor alle vormen van leren, onaf-
hankelijk van wat of door wie er geleerd wordt. De leerling wordt gezien als een
‘black box’; wat zich daarin afspeelt, blijft buiten beschouwing. De lerende
heeft weinig actieve inbreng; het leerproces wordt extern gestuurd. 
Dit model heeft het leren op school sterk beïnvloed en heeft geleid tot een pro-
ductgerichte benadering van het onderwijs. Wat er geleerd moet worden, werd
nauwkeurig vastgelegd in leerdoelen. Deze moesten in operationele termen
worden omschreven, waarbij werd gespecificeerd wat de leerling moet doen
(welke handeling of verrichting hij moet uiten) om aan te tonen dat hij het
betreffende doel bereikt heeft.

In de Verenigde Staten heeft zich in de jaren zestig een belangrijke verschui-
ving voorgedaan van de behavioristische naar de cognitieve benadering van
leerprocessen. Leren wordt niet langer gezien als het louter vormen van associ-
aties, maar als verwerken van informatie. In plaats van de black box werd de
‘white box’geïntroduceerd waarmee de aandacht verschoven werd naar wat
zich binnen de black box afspeelt: de processen en structuren die ten grondslag
liggen aan gedragingen of prestaties. Door deze interne processen en structu-
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ren te bestuderen kon worden getracht adaptief onderwijs te creëren, onderwijs
dat optimaal inspeelt op de wijze waarop leerlingen geneigd zijn informatie op
te nemen en te verwerken. Dit blijkt samen te hangen met factoren als voorken-
nis, capaciteiten, aanleg en motivatie. De cognitieve benadering heeft geleid tot
belangrijke ontwikkelingen, die de opvattingen over onderwijzen fundamen-
teel hebben beïnvloed.

Een belangrijke ontwikkeling is het ontstaan van de metacognitieve benade-
ring. Hierbij ligt het accent op de kennis van en de controle over het eigen leren
van de leerling. Metacognitieve theorieën gaan ervan uit dat leerlingen beschik-
ken over kennis van inzicht in hun eigen cognitieve functioneren. Zij zijn min
of meer in staat hun eigen leersituatie te arrangeren en strategieën te ontwik-
kelen om bepaalde taken of problemen aan te pakken (zie o.a. Brown, 1987;
Rogers, 1969; Shuell, 1988). Reflectie speelt hierin een sleutelrol. Korthagen
(1998 b) en Korthagen, Koster, Melief & Tigchelaar (2002) omschrijven reflec-
tie als het vermogen eigen ervaringen en/of kennis te herstructureren.
Een belangrijke ontwikkeling binnen deze gedachtelijn is die van het construc-
tivisme. Informatieverwerking wordt gezien als een constructief en cumulatief
proces, waarbij de informatie wordt bewerkt en opgeslagen in samenhang met
de aanwezige voorkennis, vaardigheden en verwachtingen en ook met de con-
text waarin het leren plaatsvindt (Glaser, 1991; Lowyck, 2005; Spenger, 2005).
Bij leren zoals constructivisten dat zien, is de persoon met heel zijn wezen
actief betrokken, bewust en onbewust, met hoofd, hart en handen, met heden,
verleden en toekomstverwachtingen, met aanleg en verworvenheden (zie o.a.
Bolhuis, 2001). 

Het sociaal constructivisme, een variant op het constructivisme, beschouwt
kennisconstructie niet als individueel proces, maar vooral als sociaal proces.
Kennis is het resultaat van sociale interactie in een concrete situatie, een socia-
le, culturele gemeenschap.
De medemens is de belangrijkste bron van kennis. Kennis ontstaat als mensen
bereid zijn hun kennis – niet alleen hun expliciete, gedocumenteerde kennis,
maar ook hun impliciete, informele, ervaringskennis – te delen (Palincsar,
1998).

Berger & Luckman (1991) stellen in hun werk over ‘the social construction of
reality’ dat ‘de’ werkelijkheid niet bestaat. Deze werkelijkheid wordt geconstru-
eerd vanuit een sociale context. Dit is zo, als het gaat om leersituaties, waarin
leerlingen in een schoolse context leren maar – en misschien nog wel meer –
als het gaat om het leren van leraren op de werkplek. Deze leeromgeving voor
docenten bestaat uit leerlingen, collega’s en leidinggevenden met elk hun
gedragingen en overtuigingen.Tot de omgeving behoren ook factoren als sfeer
en de cultuur.
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Deze gedachten over de sociale constructie van de werkelijkheid en van het
construeren van kennis zijn veelvuldig terug te vinden in hedendaagse litera-
tuur over kennis en kennisverwerving, leren en onderwijzen (zie o.a. Gibbons,
Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott & Trow, 1994; Kessels, 1996, 2001 a,
b; Kessels, Van der Kam & Tollenaar, 1989; Kessels, Boers, Mostert, 2002;
Onderwijsraad, 2003 a, b, c; Rondeel & Wagenaar, 2002; Stevens, 2002, 2005;
De Vijlder, 2002).

Dat de omgeving of context waarin wordt geleerd van belang is voor het leren,
komt tot uitdrukking in het ‘situated cognition onderzoek’ zoals dat door
Brown, Collins en Duguid (1989) en Resnick (1987 a, b) is geïnitieerd. Beoogde
leerprocessen starten vanuit situationele kennis. Deze wordt ontwikkeld in de
interactie tussen leerlingen en (probleem)situaties. Deze concrete situaties blij-
ven tijdens het leerproces het referentiepunt. Kennis en vaardigheden ontwik-
kelen zich in een voortdurende pendelbeweging tussen lerenden en een voor
hen herkenbare praktijk. 
Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er grote verschillen zijn tussen het
formele leren op school en het leren in realistische contexten zoals dat vroeger
bij meester-gezel-leren het geval was. Zo is het leren op school in vergelijking
tot het buitenschoolse leren veel meer een individuele aangelegenheid en ligt
de nadruk meer op abstract denken, terwijl het buitenschoolse leren vaak juist
in groepsverband plaatsvindt, gerelateerd aan concrete situaties. In zulke situ-
aties ligt het accent op situatiegebonden kennis en situatiespecifieke vaardighe-
den (zie Korthagen, 1998 a; Resnick, 1987 a, b).

Het onderscheid tussen formeel en informeel leren (respectievelijk tussen
schools en buitenschools leren) is de laatste jaren sterk in de belangstelling
komen te staan. Vaak wordt een uitspraak van Seneca geciteerd, namelijk dat
men niet voor de school, maar voor het leven geacht wordt te leren. ‘Non vitae,
sed scholae discimus’ constateerde Seneca de Jongere met spijt en ironie, die
Stoïcijnen eigen was toen hij lette op de praktijk in Rome rond 64 na Christus
(Seneca). Wij verliezen ons in overbodige details. Wij lijden ook in de weten-
schap aan onbeheerstheid, zo verzuchtte hij in één van zijn brieven aan
Lucilius. In onze tijd valt het begrip ‘overladenheid’ nog al eens in het kader
van de vernieuwing van het onderwijs.

De veranderde plaats van kennis in onze samenleving, de snelle groei en de
revolutie op het terrein van de informatica laten het onderwijs niet onberoerd.
Al was het alleen maar om het feit ‘dat leerlingen goeddeels buiten de school
hebben geleerd met de computer om te gaan’ (Schoolagenda 2010, 2002).
Deze constatering is illustratief voor de opvallende waardering die het buiten-
schools leren krijgt.
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‘Leren vindt zowel plaats op school als daarbuiten. Sterker nog, het meeste
leren vindt plaats buiten de school’ (Schoolagenda 2010, 2002). Voor kennis
opgedaan buiten de school wordt door sommigen het begrip ‘ervaringskennis’
gebruikt. In het onderwijs is in toenemende mate belangstelling voor deze ken-
nis en voor de wijze waarop deze wordt verworven. Dit is nieuw, zo stelt de
Schoolagenda. Er is dus niet alleen sprake van een andere plaats van kennis in
de samenleving, maar ook van een andere kijk op kennis en kennisverwerving.

De school is een instituut dat gericht is op zowel persoonlijke ontplooiing als
op maatschappelijke voorbereiding.
De maatschappij waarin de leerlingen van nu opgroeien, wordt omschreven als
een kennismaatschappij (Drucker, 1993). De ontwikkelingen daarbinnen vol-
trekken zich in hoog tempo en dat betekent dat kennis snel kan verouderen
(o.a. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2002 a, 2004; Rogers,
1969; Weggeman, 2001).
Mede om deze reden voldoet het traditionele overdrachtsmodel met een sterke
gerichtheid op reproductie niet langer en zijn andere didactische concepten
nodig om de leerling van nu optimaal bij de les te houden en voor te bereiden
op de maatschappij van morgen.

In de huidige opvattingen over leren en onderwijzen staat niet langer de leraar
centraal, maar wordt het zelfstandig leren van de leerling steeds meer bena-
drukt. 
Het gaat om het leren van vaardigheden zodat leerlingen zelf relevante infor-
matie kunnen ‘zoeken’ om deze vervolgens te gebruiken voor het oplossen van
bepaalde problemen.
Zo construeren leerlingen hun eigen kennis. Dit heeft te maken met het besef
dat het onderwijs naast kennis (knowledge) ook aandacht moet besteden aan
‘know-how’. Het gaat er niet alleen om dat de leerlingen kennis opdoen, maar
ook dat zij leren de kennis te gebruiken daar waar dit nodig is. Dat kan worden
bevorderd door zelfsturingprocessen van leerlingen te stimuleren. Dit is de
kern van het nieuwe leren, ook wel aangeduid als leren leren.

Volgens Van der Linden & Simons (2001) dient het onderwijs te bevorderen dat
leerlingen kunnen en willen bijblijven in de veranderende en kennisintensieve
samenleving.
Dit vraagt om een ingrijpende verandering, waarbij de op uniforme examenge-
richte vormen van onderwijs plaats moeten maken voor een op zelfstandig
leren en competentiegerichte benadering (zie ook Simons, Van der Linden en
Duffy, 2000).
Deze verandering wordt op verschillende manieren omschreven: een werkelij-
ke doorbraak in het onderwijs (De Klerk, 1997), een omslag (Proces-
management Voortgezet Onderwijs, 1997), een fundamentele verandering die
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onomkeerbaar is (Van der Linden & Simons, 2001), nieuw leren (Simons &
Lodewijks, 1999), een paradigmashift (Van Emst, 2002), een fundamentele
kentering (Coonen, 2005 a).

Niet alle elementen van het nieuwe leren zijn onomstreden.
Derkse (2002) riep op tot een onderwijswende. Onderwijs wordt te veel gezien
als dé sleutel tot economische prestaties. Die economische gerichtheid bepaalt
de inhoud van het onderwijs. ‘Maar eerst en vooral dient goed onderwijs te zijn
ingericht met het oog op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.’ En als
‘een dergelijke concentratie op de kerntaak van het onderwijs’ zou plaatsvinden
dan zal dat ook economisch gezien verstandig blijken. 
Onder de kop ‘De mythe van de kennissamenleving’ wordt de gedachte van ver-
oudering van kennis bekritiseerd. Wat is dit voor kennis die veroudert? Dat is
geen kennis, dat kan hooguit ‘bepaalde vaardigheden en technologieën’ betref-
fen. Bij kennis gaat het uiteindelijk om ‘de proevende en beproefde wijsheid
(sapientia) waarin kennis en toepassingen worden geëvalueerd – de onmisbare
voorwaarde voor het kunnen dragen van verantwoordelijkheid’. In het huidige
beleid ziet Derkse een overschatting van natuurwetenschappen en technologie
en een onderschatting van het belang van existentiële vragen en ervaringen.
Derkse wil een school met een ziel, die gericht is op de ontplooiing van de indi-
viduele leerling, een school waarin het contact tussen de leerling en de leraar
centraal staat. Dat contact kan ook door middel van frontaal lesgeven en verha-
len vertellen. 
De basisvorming en het studiehuis verminderen het aantal contacturen en ken-
nen daardoor minder mogelijkheden waarin pedagogische interactie kan
plaatsvinden. Ze gaan ook nog eens een keer gepaard met ‘zeer gedetailleerde
regelingen van lestabellen, toetsen, certificaten etc.’, waardoor de beleidsvrij-
heid van scholen ernstig wordt ingeperkt.

Gaat het in de kritiek van Derkse en in zijn spoor ook bij anderen vooral om de
persoon van de leerling en de persoonlijke relaties, evenals op de inhoud van
het onderwijs, Hoefnagel, oud-secretaris van de Onderwijsraad, vraagt naast de
onderwijsinhoud, vooral aandacht voor de eisen van de samenleving en de pro-
fessionaliteit van de leraar (Hoefnagel, 2002). ‘De mythe van de kennisverou-
dering heeft tot een onderwaardering van de vakinhoudelijke competentie van
de leraar geleid.’ 
Veroudering treedt op in technologie, maar nauwelijks bij vakken als taal en
rekenen in het primair onderwijs en ‘de meeste vakkennis in het voortgezet
onderwijs zoals talen en geschiedenisonderwijs zijn in wezen nauwelijks aan
veroudering onderhevig’.
Hij vraagt zich af ‘of de ontwikkeling van kennisoverdracht naar het nieuwe
leren feitelijk zo groot is als vaak wordt gesuggereerd’. Zijns inziens is het oude
leren meer onder druk gekomen door krachten van buiten (bewindslieden, des-
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kundigen, beleidsadviseurs, bestuurskundigen) dan dat het berust op ervaring
en inzichten van leraren.

Van der Werf (2005 a, b) plaatst het nieuwe leren onder haar wetenschappelij-
ke kritiek. Kennis kan in tegenstelling tot wat wordt beweerd op basis van het
gedachtegoed van het constructivisme wel degelijk geïnstrueerd worden. De
activiteit van de leraar is van belang om te zorgen dat leerlingen zaken gaan
ondernemen hetgeen ze uit zichzelf niet zouden doen. Oefening is nodig om
echte beheersing van kennis en vaardigheden te bereiken (bijvoorbeeld gram-
matica en rijtjes). 

In een reactie hierop stelt Simons de vraag of de discussie niet eigenlijk zou
moeten zijn of deze activiteiten, methoden en doelen nog wel zinvol en beteke-
nisvol zijn voor jonge mensen in de samenleving van nu en straks. De discus-
sie zou moeten gaan over de leeruitkomsten die we wensen en de daarmee ver-
band houdende vraag welke leerarrangementen deze uitkomsten duurzaam
realiseren (Simons, 2005, in druk).
Westhoff (2005) wijst erop dat de voorbeelden die Van der Werf noemt (gram-
matica en rijtjes) door een ‘vloed van onderzoek’ als van weinig belang worden
gezien. Volgens hem is Van der Werf geen tegenstander van wat hij noemt de
mainstream van nieuw leren (construerend leren, leren door doen, in interac-
tie met medeleerlingen, inhoudsgericht en taakgestuurd), maar is zij wars van
de ideologische lading van het nieuwe leren.

In de literatuur over nieuw leren en in de praktijk van het onderwijs in scholen
voor voortgezet onderwijs valt op dat er veel aandacht is voor zelfgestuurd leren
(Vermunt, 2005).
Het zelfsturend vermogen – de vaardigheid om zelfstandig te leren zonder tus-
senkomst van een docent of begeleider – kan worden ontwikkeld en dient te
worden ontwikkeld. Het gaat hierbij niet alleen om het overnemen door de
leerling van docenttaken, maar verdergaand ook om meebeslissen over de
inhoud en vormgeving van het leerproces (Kessels, 2001 a, b).
Dit wordt om verschillende redenen van belang geacht: het verhoogt in sterke
mate de betrokkenheid bij het leerproces en draagt bij aan een duurzamer leer-
poduct, het levert een enorme bijdrage aan de problematiek van motivatie die
docenten in het voortgezet onderwijs ervaren. Ook past zelfsturing bij de
moderne tijd. Mensen zijn zelfbewust en de maatschappij vraagt om zelfstu-
rende, proactieve werknemers (SER, 2002). 

Verschaffel (1995) wijst erop dat de optimale mate van sturing onmogelijk
beantwoord kan worden. Deze is te zeer afhankelijk van verschillende factoren
van de lerende persoon (voorkennis, psychologische kenmerken), de aard van
de kennis (eenvoudig of complex) en het doel van het onderwijs. Hij stelt dat de



Professionalisering in school: een studie naar verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen

60

‘systematische maar geleidelijke overdracht van verantwoordelijkheid en stu-
ring een wezenlijk kenmerk is van krachtige leeromgevingen’.
Deze werkwijze is volgens hem erg arbeidsintensief, stelt hoge eisen aan de
leraar en het is begrijpelijk dat er vragen worden gesteld bij de mogelijkheid tot
implementatie van dergelijke krachtige leeromgevingen in reële klassensitua-
ties. 

Van der Klink & Streumer (2004) stellen dat uit onderzoek is gebleken dat
werknemers zelfsturend leren minder prefereren dan aanvankelijk werd ver-
wacht. Zij verwijzen daarbij naar het onderzoek van Van der Waals (2001).
Deze verwijzing lijkt mij niet terecht. De resultaten van het onderzoek van Van
der Waals maken juist aannemelijk dat leren en opleiden aan effectiviteit win-
nen als elementen van zelfsturing een grote plaats krijgen in het leerproces.
Zelfsturing is voor werknemers geen vanzelfsprekendheid. Zij ‘moeten ver-
trouwen op hun eigen kracht en zich verantwoordelijk willen voelen voor de
kwaliteit van hun competenties en daarmee voor hun aantrekkelijkheid voor de
organisatie’.

Van der Waals wijst erop dat zelfsturing van en het dragen van verantwoorde-
lijkheid voor het eigen leerproces door medewerkers een andere oriëntatie
vraagt van managers: ‘zij moeten het leren van hun medewerkers durven losla-
ten zonder het te laten vallen’. Zij moeten ‘de wil hebben hen tot steun te zijn
in het nemen en dragen van die verantwoordelijkheid’.
Zelfsturing past wel bij het moderne levensgevoel, waarin individualisering en
intensivering elementaire trends zijn. Het belang van zaken wordt afgemeten
aan de vraag in hoeverre ze beantwoorden aan de individuele behoefte aan
spanning en ontspanning, belevenis en beleving, emotie en gevoel (SCP,
2004).
Op conferenties, congressen en cursussen in en over het voortgezet onderwijs
is Logica van het gevoel (Cornelis, 1992) met aandacht voor thema’s als ‘gevoel
als grondslag van de logica’ en ‘communicatieve zelfsturing’ een populair
onderwerp van gesprek.
Zelfsturing wordt in deze visie minder bepaald door ratio en meer door het
gevoel. De gedachte dat gedrag (in het onderwijs) minder rationeel of breder en
dieper van aard is dan gedacht, vindt op dit moment bredere steun (Cornelis,
1999; Korthagen, 2001; Korthagen & Vasalos, 2002; Van Luijk, 2002; Stevens,
2002; Wubbels, 2001). 

Korthagen en Vasalos spreken in dit verband van kernreflectie. Zij bieden een
variant voor het bekende model van Bateson, waarop reflectie betrekking kan
hebben. Het model van verandering dat zij in dit verband introduceren, is
inmiddels een veel gebruikt model (het ui-model) in cursussen en workshops
in onderwijsland. Het bestaat uit een zestal concentrische cirkels met van bui-
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ten naar binnen de omschrijvingen: omgeving, gedrag, bekwaamheden, over-
tuigingen, identiteit en betrokkenheid. De buitenste niveaus (omgeving en
gedrag) zijn voor anderen waarneembaar, de binnenste niveaus (identiteit en
betrokkenheid) raken meer de kern van de persoon. 
De gedachte achter het model is dat de meer naar binnen gelegen niveaus het
functioneren in de meer naar buiten gelegen niveaus bepalen. Maar, zo stellen
zij, er is ook een omgekeerde invloed (van buiten naar binnen).

Korthagen en Vasalos spreken van kernreflectie als deze zich uitstrekt over de
twee diepste niveaus. Kernreflectie maakt het mogelijk de kernkwaliteiten
(sterke kanten) van iemand te activeren. Kernkwaliteiten zijn bijvoorbeeld: cre-
ativiteit, vertrouwen, moed, daadkracht, spontaneïteit, flexibiliteit. Deze kwali-
teiten bepalen in belangrijke mate iemands gedrag. Om deze kwaliteiten te ont-
dekken, hebben mensen mensen nodig. Zelfsturing gaat niet vanzelf. Om deze
kwaliteiten naar boven te laten komen is vooral een relatie nodig: geen presta-
tie zonder relatie (Stevens, 2002; iets genuanceerder: Abram, 1986; De Winter,
1997). Mensen hebben voor hun ontwikkeling (en dus ook voor leren) nodig
dat aan drie basale behoeften voldaan wordt: de behoefte aan relatie, aan com-
petentie en aan autonomie (Stevens, 2002). Tegemoet komen aan deze ele-
mentaire behoeften motiveert tot leren. Lerenden zijn gemotiveerd om ande-
ren te laten zien wat ze zelf kunnen.

2 .6 Onderzoek  naar  pro fess iona l i ser ing  van  le ra ren  

Bovenstaande gedachten over leren hebben invloed op de wijze waarop over
professionaliseren van docenten wordt gedacht. Professionaliseren is leren.
Het inzicht met betrekking tot de contextafhankelijkheid van kennis en de
daarmee verbonden problematiek van transfer leiden ertoe dat gezocht wordt
leren zo veel als mogelijk in levensechte, natuurlijke situaties te laten plaatsvin-
den.

Voor professionalisering (van docenten) leidt dit inzicht ertoe, zo zagen we ook
al in 2.2 dat de school meer en meer de plaats wordt voor opleiding en ontwik-
keling van docenten.
Leren op de werkplek is in deze tijd actueel (Onstenk, 1997, 2004; Streumer &
Van der Klink, 2004). ‘De werkplek biedt tal van mogelijkheden voor zelfgeor-
ganiseerd leren en professionaliseren, mits daartoe voldoende (interne) bege-
leiding of coaching wordt gegeven. De school als organisatie is met andere
woorden net zo goed een plaats voor leren van leraren als het dat is voor leerlin-
gen’ (Tillema & Imants, 1995).
De werkplek wordt niet door iedereen en niet vanzelfsprekend gezien als een
goede leerplek, omdat de primaire focus is gericht op het produceren en niet op
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het leren. Voor de school zou je kunnen zeggen dat de focus van docenten
gericht is op doceren en niet op leren. Anderen stellen daartegenover dat op de
werkplek vanouds geleerd werd bijvoorbeeld in de vorm van sociale reproduc-
tie van vakmanschap (Nieuwenhuis, 2004).

In de praktijk van vandaag stijgt de waardering voor de school als leerplek voor
docenten en daalt echter de waardering voor externe cursussen en externe
begeleiding (Little, 1993; Procesmanagement voortgezet onderwijs, 1998;
Tjepkema, 2002, 2003; Westhoff, 2001). Gielen, Streumer & Van der Klink
(2004) noemen het gebrek aan transfer in klassieke opleidingen als een van de
belangrijkste redenen voor de sterke opkomst van vormen van leren en oplei-
den op de werkplek.
In ieder geval dient afhankelijkheid van externe begeleiders te worden verme-
den. Het gaat om het ontwikkelen van eigen professionaliteit, die zelfstandig
kan worden ingezet (Butler, Lauscher, Jarvis-Selinger & Beckingham, 2004).
Het leren van docenten wordt steeds meer als bepalende factor gezien voor ver-
nieuwing van het onderwijs en voor de ontwikkeling van de school. Ging het bij
Van Alphen in 1778 om de verbinding tussen spelen en leren in de jonge jaren,
nu gaat het inzicht verder en worden werken en leren nauw met elkaar verbon-
den: mijn werken is leren en mijn leren is werken, zo kan Van Alphen heden
ten dage geparafraseerd worden (Van Alphen, 1998).
Kessels & Smit (2000) en Rondeel & Wagenaar (2002) bieden in respectieve-
lijk The Learning Company en Kennis maken, leren in gezelschap een keur van
mogelijkheden om leerprocessen in de context van het werk te bevorderen. De
veranderingen op het gebied van leren en onderwijzen vragen van de docent
meer dan inhoudelijke en pedagogisch-didactische bekwaamheid. Hij dient
ook open te (willen) staan voor externe ontwikkelingen, bereid te zijn te inno-
veren en het vermogen te hebben samen te werken.

Naar hedendaags inzicht dienen deze eigenschappen en vaardigheden bij voor-
keur te worden ontwikkeld binnen de school waaraan de leraar is verbonden. 
Volgens Huysman (1996, 2000) en Leeferink, Sleegers & Geijsel (2004) kan
dit binnen de school vanuit twee invalshoeken worden georganiseerd, vanuit
een interventiebenadering of vanuit een procesbenadering.
In het eerste geval wordt via planning en specifieke acties te werk gegaan om
de professionalisering van de docenten te vergroten. Indien volgens de inter-
ventiebenadering wordt gewerkt dan wordt ervan uitgegaan dat het de taak van
het management is de condities te creëren en de faciliteiten te verschaffen om
de gewenste doelstellingen te bereiken. Hiermee is een belangrijk verschil aan-
gegeven met de procesbenadering, die ervan uitgaat dat de school een ‘lerende
organisatie’ is waarin de docenten in feite voortdurend leren, ook wanneer er
geen sprake is van sturing door het management.
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Een soortgelijk onderscheid in benaderingen is ook te vinden bij Van den Berg,
Van den Heuvel, Sleegers & Geijsel (1997), Vandenberg & Vandenberghe
(1999) en bij Van der Waals (2001). De vraag welke van beide benaderingen de
voorkeur heeft, is moeilijk in algemene zin te beantwoorden (Mintzberg,
Ahlstrand & Lampel, 1999).

Van der Waals maakt aannemelijk dat kennisproductiviteit wordt verhoogd bij
wat hij noemt medewerkersgestuurd leren.
Leeferink et al. (2004) komen in hun bijdrage aan de vernieuwing van het
onderwijs uit op de stelling dat gestreefd moet worden naar een evenwicht tus-
sen bewuste sturing van de professionalisering en de spontane ontwikkeling
die op de werkplek plaatsvindt. Het hangt af van de school of het accent meer
moet liggen op de structuur en de organisatie of juist op het creëren van een
cultuur waarin collegiale samenwerking, oog voor ontwikkelingen en zoeken
naar mogelijkheden om te veranderen en te verbeteren, centraal staan. In het
eerste geval zal de professionalisering in hoofdzaak ‘top-down’ vanuit het
management plaatsvinden en in het tweede geval meer ‘bottom-up’ vanuit –
wat Huysman (2000) noemt – de community of practice, waarbinnen leren en
werken samenvallen. In communities of practice wordt uitgegaan van actieve
betrokkenheid en participatie (Wenger,1998; Bood & Coenders, 2004).
Het zijn ‘groepen van mensen die hun kennis en ervaring rond een bepaald
thema of vakgebied delen en die met elkaar leren om beter met de problemen
en uitdagingen in de praktijk om te gaan’ (Bood & Coenders, 2004). Door niet
alleen met elkaar te praten, maar vooral door samen met elkaar aan het werk te
gaan, kan het leren in een stroomversnelling terechtkomen. Verbiest (2003)
spreekt over professionele leergemeenschappen als metafoor voor schoolont-
wikkeling en professionele ontwikkeling in hun onderlinge afstemming.
Beishuizen (2004) wil van scholen en universiteiten een kweekplaats voor ken-
niswerkers maken. Dit kan als ze laten zien dat ‘het bedrijven van wetenschap
als middel om problemen op te lossen een vrolijke bezigheid is, als ze een com-
munity of learners vormen waarin onderzoekend leren centraal staat’. Hierin
worden leerlingen even serieus genomen als leraren.

Boonstra (2000, 2005) stelt dat 70 % van de veranderingsprocessen in organi-
saties niet het gewenste resultaat oplevert. Dat komt vooral door de aanpak van
veranderingen en het handelen van actoren. ‘Veel actoren proberen de dyna-
miek in organisaties en hun omgeving te ordenen en te beheersen. Ze trachten
veranderingen planmatig te sturen. Dit heeft weinig zin in een dynamische
omgeving vol ambigue vraagstukken.’ Beter is de dynamiek te zien als bron van
vernieuwing. Hij veronderstelt dat ontwikkelingen en vernieuwingen op gang
worden gebracht door instabiliteit en dialoog over de spanning die dit met zich
brengt. In lerend vernieuwen wordt kennis gedeeld en onafhankelijk denken
gestimuleerd. Hij onderscheidt een drietal manieren van sturing van verande-
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ringsprocessen, waarbij de eerste veel overeenkomsten vertoont met wat hier-
voor is besproken bij de interventiebenadering en de andere twee geheel of
gedeeltelijk passen binnen wat genoemd is de procesbenadering.

De Caluwé & Vermaak (2001) en De Caluwé, Kor, Weggeman & Wijnen (2002)
beschrijven vijf zienswijzen op veranderen. Zij doen dit aan de hand van vijf
kleuren, die elk een wijze van veranderen aangeven. Deze vertaling van ziens-
wijzen in kleuren helpt het gesprek over veranderen. Wij komen op deze ver-
schillende benaderingen van veranderingen terug in hoofdstuk 3. De twee hier-
voor beschreven modellen zijn terug te vinden in de kleuren van verandering
van genoemde auteurs. 

Volgens Wubbels & Verloop (2000) en Bakkenes, Hoekstra, Meirink & Zwart
(2004) is naar leerprocessen bij docenten tot nu toe opvallend weinig (empi-
risch) onderzoek gedaan. Van Eekelen (2005) is eenzelfde mening toegedaan
over onderzoek naar leren van docenten op de werkplek. Kwakman noemt het
zelfs ‘sterk verwaarloosd’ (Kwakman, 1999).
Volgens Imants (2002) heeft in het onderzoek naar professionalisering van
docenten de nadruk gelegen op de (effecten van) de interventiebenadering.
Leren van docenten op de werkplek is volgens Kwakman (1999) sterk impliciet.
Datzelfde geldt voor het leren van schoolleiders, zo blijkt uit onderzoek
(Expertisecentrum Schoolleiding en Onderwijsvernieuwing (2003). Callahan,
Watkins & Marsick schatten dat 60-80% van dit leren te karakteriseren is als
‘unintentional and informal’ (geciteerd bij Van Eekelen, 2005; zie ook Marsick
& Watkins, 1990). Hoekstra (2005) kwam ook met de hypothese dat het leren
van docenten tijdens het onderwijzen ‘unintentional’ is en ‘sometimes even
takes place outside the teachers’ awareness’. Zij heeft een methode ontwikkeld
om dit te onderzoeken. Resultaten van dit onderzoek zullen in 2006 beschik-
baar zijn. Omdat leren en werken nauw verweven zijn, is het niet eenvoudig
het leren apart te herkennen en te onderzoeken (Eraut, 2000). Simons (2003)
is van mening dat we het impliciete leren van professionals ‘voor een deel’ of
‘vaak’ vooral impliciet moeten laten. ‘Wat vanzelf gaat moeten we niet gaan ver-
pesten door het te gaan organiseren of door het een expliciete vorm van leren
te maken.’ Hij vindt het wel van belang om dit impliciete leren te expliciteren
zodat het gevoel ‘van trots op het werk wordt versterkt en zodat er een basis ont-
staat voor ambities om te leren en om te veranderen’. Over dit expliciteren zie
ook Simons & Ruijters (2001) en Simons (2002).

In het hierna volgende zullen we een aantal van de onderzoeken die (in ons
land) gehouden zijn naar het leren van docenten in de werksituatie bespreken.

Zuylen (1999) ontwikkelde een instrument dat gebruikt kan worden voor het
systematisch observeren van lessen. Het instrument is tijdens het observeren
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van verschillende lessen ontwikkeld. In totaal zijn hierbij 267 docenten betrok-
ken, afkomstig uit acht scholen (waarvan zes voor voortgezet onderwijs).Het
instrument bestaat uit:
• een categorieënsysteem, dat gehanteerd kan worden voor het beschrijven

en beoordelen van het pedagogisch-didactisch handelen van de docent. Het
gaat hierbij om zaken als lesvoorbereiding, het gebruik van studiewijzers,
de lesopbouw, gebruik van audiovisueel materiaal en van ict; 

• een lesobservatieformulier, dat de mogelijkheid biedt gericht naar een aan-
tal aspecten van de lesinrichting te kijken;

• een observatieverslag.

Door de lessen systematisch te observeren kan in beeld worden gebracht welke
veranderingen gewenst of noodzakelijk zijn. Voor ongeveer de helft van de
deelnemende docenten hebben de veranderingsvoorstellen geleid tot verbete-
ringen van de lessen.
Zuylen heeft geconcludeerd dat het succes van lesobservatieprojecten in hoge
mate afhangt van de wijze waarop deze in de school zijn georganiseerd. Hij
merkt op dat het schoolmanagement hierbij een belangrijke rol speelt. De
schoolleiding dient de randvoorwaarden en de faciliteiten te verschaffen, die
nodig zijn om schoolbrede participatie van de docenten te realiseren. Niet alle
docenten staan positief tegenover dergelijke projecten. 
Zuylen pleit voor het aanstellen van scholingscoördinatoren, die de organisatie
van de professionalisering behartigen en die een brugfunctie kunnen vervullen
tussen schoolleiding en docenten.

Engelen (2002) ging na in hoeverre docenten als coach behulpzaam kunnen
zijn bij de professionalisering van collega-docenten op school. In het kader van
een uitgebreid scholingsprogramma ontvingen de docenten die als coach func-
tioneerden, instructies met betrekking tot het voeren van coachingsgesprek-
ken. Gebleken is dat docenten die gecoacht werden, de begeleiding als leer-
zaam hebben ervaren. Het bevorderde het inzicht in het eigen didactisch
handelen en dit leidde in een aantal gevallen tot verbeteringen. 
Engelen tekent hierbij aan dat er verschillen bestaan tussen de collegiale coa-
ches. De één weet een veel krachtiger dialoog op te bouwen dan de ander. In
een aantal gevallen kon worden vastgesteld dat de dialogen te kort waren, de
instructies onvoldoende werden gevolgd of te zeer afweken van het doel dat
met de dialogen moest worden bereikt, te weten het ontwikkelen van een meer
activerende wijze van lesgeven. Coaching kan aan kracht winnen als de coaches
niet worden gezien als hulpverleners, maar als collega’s die met elkaar omgaan
in een omgeving waarin zij volop de ruimte hebben voor dialogen, interactie,
reflectie en creativiteit.
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Ponte (2002) heeft eveneens een studie verricht naar de begeleiding van docen-
ten in het voortgezet onderwijs. In dit geval was de begeleiding gericht op het
leren handelen in de klas op basis van wat genoemd wordt actie-onderzoek.Dit
is een middel om het eigen functioneren van docenten kritisch te bekijken. Met
behulp van deze methode doen leraren zelf onderzoek naar de oorzaken van
problemen die zij in de lespraktijk tegenkomen.
Gebleken is dat docenten meer geneigd zijn een oplossing te zoeken voor pro-
blemen waarmee zij geconfronteerd worden dan dat zij reflecteren op wat de
aanleiding of oorzaak zou kunnen zijn. Docenten blijken dus moeite te hebben
hun eigen handelen kritisch onder de loep te nemen en zien vooral wat en hoe
anderen verkeerd doen en welke veranderingen daarbij nodig zijn. 
Uit deze studie is naar voren gekomen dat het betrekkelijk veel tijd en moeite
heeft gekost voor docenten zich het actie-onderzoek eigen te maken.
Begeleiding is onmisbaar. Zelfs als docenten de nodige ervaring met dit type
onderzoek hebben, dan hebben zij nog de steun en aanmoediging van anderen
nodig om het vol te houden. 
Ook is het volgens Ponte van belang dat deze werkwijze wordt gefaciliteerd en
dat er in het lesrooster vaste tijden worden opgenomen voor overleg en werk.
Het succes wordt in belangrijke mate bepaald door de begeleiding. Het is van
belang dat de begeleider samen met de docenten zoekt naar mogelijkheden om
actie-onderzoek realistisch vorm te geven binnen de mogelijkheden die er zijn.
Ponte wijst erop dat de context niet allesbepalend is voor het slagen van actie-
onderzoek. Zowel begeleiders als docenten zijn aanvankelijk geneigd het moei-
zame verloop van actie-onderzoek toe te schrijven aan omgevingsfactoren als
gebrek aan tijd en problemen van organisatorische aard. Succes lijkt ook
bepaald door de prioriteit die docenten zelf aan actie-onderzoek geven.
Evenals bij Engelen wordt ook door Ponte benadrukt dat er veel ruimte moet
zijn voor overleg tussen begeleider en docent; een top-down benadering, waar-
bij de begeleider voorschrijft hoe de docent moet handelen en hoe hij zijn
didactisch handelen kan verbeteren, is weinig effectief.

Ook Kwakman (1999) heeft het leren van docenten tijdens de beroepsloopbaan
onderzocht. Bij dit onderzoek waren 542 docenten van tien scholen voor voort-
gezet onderwijs betrokken.
De belangrijkste resultaten hiervan zijn:
• Leren op de werkplek is sterk impliciet. Dit wil zeggen dat het niet intenti-

oneel is en dat docenten zich niet altijd bewust zijn dat ze leren. Zij hebben
dan ook moeite om leereffecten aan te geven.

• In de praktijk blijkt dat docenten te weinig gebruik maken van de mogelijk-
heden die er zijn om hun didactisch handelen te verbeteren. Zo is er betrek-
kelijk weinig samenwerking met en feedback van collega’s.

• Het is niet goed aan te geven welke factoren het leren op de werkplek bevor-
deren of belemmeren. Dit hangt sterk af van de vraag aan welke specifieke
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aspecten van de professionaliteit aandacht wordt besteed, welke verbeterin-
gen men op het oog heeft en welke aanpak daarvoor wordt gekozen.

• Taak- en werkomgevingskenmerken worden door docenten verschillend
waargenomen en beoordeeld. Deze perceptie is afhankelijk van individuele
kenmerken. 

Kwakman komt tot de volgende aanbevelingen aan alle personen die werkzaam
zijn binnen het onderwijs of werken ten behoeve van het onderwijs.
1. De kern van professionalisering is leren. Kwakman geeft aan dat leren in

brede zin moet worden opgevat. Het betreft zowel het leren van pedago-
gisch-didactische kennis en vaardigheden, maar ook het leren reflecteren
op het eigen gedrag en het samenwerken met collega’s.

2. Leren moet worden georganiseerd.
3. Leren op de werkplek is momenteel nog een te vrijblijvende zaak. Het ont-

breekt de meeste scholen aan visie op professionele ontwikkeling en aan
nascholingsbeleid.

4. Leren kan op een groot aantal verschillende manieren worden georgani-
seerd.

5. Complexe en ingrijpende leerprocessen hebben veel tijd nodig.

Voor docenten heeft Kwakman de volgende aanbevelingen.
1. Veranderingen en vernieuwingen zijn kenmerkend voor het beroep van

docent.
2. Leren is niet alleen een kwestie van tijd, maar ook van energie.
3. Een docent zou vaker moeten stilstaan bij wat hij belangrijk vindt.

Voor het management acht zij van belang dat:
1. het leren van docenten begeleiding behoeft. Dit kan het management doen,

maar ook anderen binnen de school kunnen deze taak op zich nemen;
2. het motiveren en stimuleren van individuele docenten van meer belang is

dan het treffen van algemene beleidsmaatregelen. Het doorbreken van rou-
tine mag niet leiden tot overbelasting;

3. de verdeling van taken (meer) gericht moet zijn op ontwikkelings- of leerbe-
hoeften van docenten;

4. een grondige herziening van het nascholingsbeleid zou moeten plaatsvin-
den. Voor klassieke vormen van nascholing (cursussen en trainingen van
individuele docenten) moeten minder geld en tijd worden uitgetrokken;
hierdoor ontstaat ruimte om het leren op de werkplek te bevorderen zoals
supervisie, feedback, coaching, taakgerichte samenwerking of evaluatie.

In een later verschenen publicatie van een deelstudie uit het promotie-onder-
zoek van Kwakman (2003) trekt zij als belangrijke conclusie dat: ‘although the
workplace is considered a powerful learning environment in theory, this work-
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place is not powerful in itself’. Dit blijkt uit het door haar geconstateerde feit
dat lang niet alle mogelijkheden om te leren door docenten daadwerkelijk wor-
den benut. Betekent dit dat we (toch weer) naar een andere leeromgeving moe-
ten, namelijk buiten de school? Nee. Kwakman zoekt het in een verbetering van
de infrastructuur voor het leren van docenten in de scholen. Omdat die op dit
moment ontbreekt, blijven de resultaten achter bij de verwachtingen. Zij denkt
bij verbetering van de infrastructuur overigens niet alleen aan structurele facto-
ren, maar ook aan veranderingen in de cultuur in scholen. Maar om deze te
verbeteren dient een adequate infrastructuur voor het leren van docenten op de
scholen te worden gecreëerd. Omdat die op dit moment ontbreekt, blijven de
resultaten achter bij de verwachtingen.

Ten slotte merken we op dat ook deze onderzoeker ervoor pleit op school een
cultuur te creëren waarin onderzoekers, trainers, schoolleiding en docenten
samen een geschikte leeromgeving trachten te ontwikkelen waarin docenten
zich optimaal kunnen en willen professionaliseren.

Van Eekelen (2005) onderzocht in verschillende onderzoeken hoe docenten
leren van ervaringen die ze opdoen tijdens hun werk. Zij concludeert op basis
van haar verschillende deelonderzoeken dat de docenten niet aan de verwach-
ting voldoen dat zij op een systematische manier reflecteren op de ervaringen
in hun werk. Ook bleek dat niet iedere docent het eigen leren op een actieve
wijze zelf stuurt. ‘De meeste van de gerapporteerde leersituaties waren extern
gestuurd (spontane leerervaringen) of gedeeltelijk extern en zelfgestuurd (niet-
lineaire leerervaringen), in plaats van zelfgestuurd (geplande leerervaringen).’
Van Eekelen trekt de conclusie dat docenten verschillen in de mate waarin ze
hun eigen leren sturen en dat zij daarom op maat dienen te worden begeleid bij
hun eigen leerproces. Leidinggevenden kunnen hierbij een belangrijke steun
in de rug zijn, bijvoorbeeld door belemmeringen om iets nieuws uit te probe-
ren zo veel als mogelijk weg te nemen. Voorts zijn docenten geholpen wanneer
leidinggevenden het niet langer toestaan dat zij niet lerend gedrag vertonen.
Leidinggevenden dienen in gesprek te blijven met docenten en duidelijke
afspraken te maken over wat wel of niet moet worden geleerd.

Met de beknopte bespreking van deze onderzoeken hebben we geen compleet,
maar wel een illustratief overzicht gegeven van wat er zoal op het gebied van
professionalisering door docenten is onderzocht. Niettemin is het mogelijk om
mede op basis van deze onderzoeken enkele conclusies te trekken.

1. Gesteld kan worden dat het tijdperk van de na- en bijscholing, waarbij
docenten buiten hun eigen school specifieke cursussen konden volgen om
zo hun professionaliteit te vergroten, aan belang heeft ingeboet. Wij onder-
schrijven de conclusie die Kwakman heeft getrokken (zie hierboven), name-



2 Literatuuronderzoek naar professionalisering van docenten

69

lijk dat leren op de werkplek te prefereren is boven het systeem van externe
nascholingscursussen. Ook Westhoff (2001) trekt in een themanummer,
gewijd aan de didactiek van ‘gestuurde professionele ontwikkelingen in
scholen’ deze conclusie: ‘Zo goed als alle praktijkervaringen lijken uit te
wijzen dat externe cursussen niet of nauwelijks effect hebben.’ Fullan
(2001 a) geeft als reden voor mislukking van wat hij noemt ‘one-shot work-
shops’ dat de keuze van de onderwerpen vaststaat en dus niet is gemaakt
door de deelnemers en dat bovendien veelal de follow-up ontbreekt. Ook hij
bepleit ‘more learning on the job’, maar constateert tegelijkertijd dat
‘schools are poorly designed for integrating learning and teaching on the
job’.

2. De kern van de professionaliteit is de kennis (en vaardigheden) die docen-
ten hebben verworven, deels tijdens hun beroepsopleiding en deels tijdens
de uitoefening van het beroep. Het is lange tijd onduidelijk geweest welke
eisen – buiten die welke betrekking hadden op meetbare leerresultaten van
leerlingen zoals die tot uiting kwamen in toetsen en examens – in concreto
aan docenten gesteld konden worden. Wat zijn de beroepskwalificaties?
Met invoering van de nieuwe wet op beroepen in het onderwijs (BIO) wordt
– ook voor het voortgezet onderwijs – hierin verandering gebracht. Met de
van overheidswege opgestelde landelijke bekwaamheidseisen voor docen-
ten wordt een belangrijke stap gezet in het verdere proces van professiona-
lisering, zowel tijdens de opleiding als daarna. Het leren dient een essenti-
eel en vanzelfsprekend onderdeel van het beroep van leraar te zijn. ‘The
teaching profession must become a better learning profession’(Fullan,
2001 a).

3. We zien in de verschillende onderzoeken terugkomen dat professionalise-
ring niet vanzelf plaatsvindt. Weliswaar wordt er voortdurend geleerd in de
klas tijdens het lesgeven, maar dat is meestal een vorm van incidenteel
leren en niet van intentioneel leren. Het is ervaringskennis, die vaak moei-
lijk over te dragen is, bijvoorbeeld in het kader van de professionalisering.
Om ervaringskennis te delen met anderen is of reflectie nodig om de ken-
nis op een hoger niveau te brengen waardoor deze transporteerbaar wordt
of tijd om de kunst te laten afkijken.

4. De vraag wat de redenen zijn waarom professionalisering niet wil vlotten
op school is lastig te beantwoorden. Er wordt o.a. in onderzoeken gewezen
op zowel persoons- als omgevingsfactoren. Professionalisering draagt in
het voortgezet onderwijs een vrijblijvend karakter. Het heeft niet altijd prio-
riteit van docenten. Het ontbreekt ook aan vaardigheden om op een bij het
beroep passende wijze te professionaliseren. Het ontbreekt op school aan
condities en faciliteiten die het voor docenten mogelijk en aantrekkelijk
maken om te professionaliseren. Vooral tijdgebrek speelt een belangrijke
rol. Er komt veel op het onderwijs af waarop de docenten moeten inspelen.
Het absorptievermogen van docenten voor nieuwe inzichten met betrek-
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king tot het pedagogische didactisch handelen is tot het absolute minimum
gedaald (Schoolagenda 2010, 2002). 

5. De grootste verandering die zich in het onderwijs voltrekt – de overgang
van overdrachtgericht naar meer activerend onderwijs – raakt de kern van
de professionaliteit. De docent heeft het niet langer alleen voor het zeggen
in de klas, maar moet samenwerken met collega’s en leerlingen. Dit kan
gezien worden als aantasting van zijn autonomie. Het kan met meer recht
gezien worden als ondersteuning en bevrijding uit (een soms zelfgekozen)
isolement. Hij moet begeleiden in plaats van lesgeven. Hij ziet een deel van
zijn takenpakket overgenomen worden door de ict-faciliteiten waarover de
school beschikt. Voor veel docenten zijn dit ingrijpende veranderingen, die
hoge eisen stellen aan de professionalisering. Deze eisen mogen zeker niet
worden onderschat (Bolhuis, 2000; Kwakman, 1999, 2001).

6. Er bestaan grote individuele verschillen in behoefte aan professionalise-
ring. Het persoonlijk perspectief speelt hierbij een belangrijke rol. Dit
houdt enerzijds in dat professionalisering maatwerk zou moeten zijn (voor
zover dit binnen de schoolorganisatie te realiseren is). Anderzijds is het ook
een kwestie van organisatiecultuur. 

7. Uit diverse onderzoeken spreekt een zekere teleurstelling als het gaat om de
gevonden uitkomsten: de verwachtingen van het onderzoek waren hoger
gespannen dan de uitkomsten te zien gaven (Engelen, Kwakman, Ponte)
Deze ervaring komen we ook bij andere auteurs tegen. Billet (2001) signa-
leert een paar problemen bij leren op de werkplek waaronder de neiging om
de eigen kennis meer te beschermen en te bewaren dan deze kritisch te
benaderen en uit te bouwen. Wubbels & Verloop (2000) verwijzen naar
gegevens uit de literatuur die erop wijzen dat ‘uitwisseling tussen docenten
weliswaar zinvol kan zijn, maar dat deze zonder “nieuwe” input-uitwisse-
lingen al gauw ontaardt in vrijblijvende praatgroepen waarin qua leerpro-
cessen geen inhoudelijke progressie te zien is’.

8. Als gevolg van hetgeen hierboven is gezegd, blijkt dat er behoefte is aan
begeleiding bij de professionalisering op school. Het management moet dit
steunen en moet de condities en faciliteiten hiervoor creëren. Er is behoef-
te aan vormen van intervisie, niet prescriptief vanuit een expertmodel opge-
zet en uitgevoerd, maar in een collegiale sfeer, die ruimte biedt aan overleg,
samenwerking en sociale interactie op basis van wederzijds vertrouwen.

2 .7 De schoo l le id ing

Uit onderzoek blijkt dat de schoolleiding een belangrijke rol speelt bij de pro-
fessionalisering van en door docenten. Er is in het verleden geleidelijk aan een
scheiding ontstaan tussen de schoolleiding en de docenten. De schoolleiding
houdt zich vooral bezig met beleid en beheer en bemoeit zich niet of weinig
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met onderwijsontwikkeling. Leden van de schoolleiding geven (behoudens de
later bijgekomen leden van het middenmanagement) doorgaans zelf geen les
meer.
Door de komst van het middenmanagement is er evenmin bemoeienis met het
domein van de individuele docent. Vooral als gevolg van de schaalvergroting is
de afstand tussen management en docenten groter geworden. De vraag is wat
de consequenties zijn van een groter wordende afstand voor het type organisa-
tie dat een school is, namelijk een lerende organisatie waarin kennis en kennis-
management een centrale rol spelen.

Professionalisering van docenten vindt plaats in de brede context van een zich
ontwikkelende kennissamenleving, een lerende samenleving.
De lerende professional maakt deel uit van een organisatie, een school. Een
school is bij uitstek een plaats waar wordt geleerd. In een klassieke benadering
moeten wij in ons taalveld deze uitspraak nuanceren: er wordt onder leiding
van onderwijzende docenten geleerd door léérlingen. In een school die een
lerende organisatie wil zijn, wordt geleerd op alle niveaus in de organisatie:
door leerlingen en door docenten, door leidinggevenden en door leden van het
onderwijsondersteunend personeel. En dit leren vindt zowel individueel als
collectief plaats.
Het denken over organisaties in termen van lerende organisaties is tamelijk
nieuw. Sinds het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw is het begrip
volop in de belangstelling (Argyris, 1992; Bomers, 1989; Dixon, 1992; Senge,
1990; Senge, Roberts, Ross, Smith, Roth & Kleiner, 1999; Senge, Cambron-
MacCabe, Lucas, Smith, Dutton & Kleiner, 2000; Swieringa & Wierdsma,
1990; Tjepkema, 1993, 2002, 2003).
Uitgangspunt is dat leervermogen iets is dat alle organisaties – dus niet alleen
scholen of kennisintensieve organisaties – zullen moeten ontwikkelen. Hoe
beter een organisatie leert, des te groter is de kans dat fouten kunnen worden
opgespoord, hersteld en waar mogelijk voorkomen.
Argyris legt grote nadruk op het opsporen en corrigeren van fouten, hoe pijn-
lijk dit ook kan zijn voor betrokkenen, omdat uitgerekend dan de behoefte aan
(of noodzaak om te) leren het grootst is. Tevens zal een lerende organisatie zich
binnen de grenzen van haar mogelijkheden innovatief kunnen opstellen.

Bolhuis & Simons (1999) komen op basis van literatuurstudie tot de volgende
omschrijving van het begrip lerende organisatie. ‘Een lerende organisatie is
een organisatie die er bewust op gericht is om te leren en het leervermogen van
individuen, groepen en de organisatie als geheel op zodanige wijze met elkaar
te verbinden dat er continu verandering optreedt op alle drie de genoemde
niveaus in de richting van door klanten gewenste en te wensen output van de
organisatie.’ 
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Met de drie genoemde niveaus doelen ze op het niveau van het individu, de
groep en de organisatie. Het gaat hen juist om de verbinding die een lerende
organisatie weet te leggen tussen het leren en de leervermogens op de drie
niveaus. Voor deze verbinding wordt ook wel het begrip alignement gebruikt
(zie Blomme, 2003).

Het leervermogen op organisatieniveau wordt door Bolhuis & Simons (1999)
omschreven als ‘de mate waarin de organisatie qua cultuur en structuur in
staat is te veranderen, te vernieuwen en te leren van eerdere veranderingspo-
gingen’.
Het leervermogen van teams heeft vooral te maken met de leercultuur, het ver-
mogen van groepen om elkaar te laten leren en als collectief te leren.
Het leervermogen van individuen omschrijven zij in termen van de vijf disci-
plines van Senge: persoonlijk meesterschap, betrokkenheid bij de organisatie-
strategie, het kunnen leren in een collectief, de bereidheid om mentale model-
len openbaar te maken en het denken in termen van consequenties voor het
systeem.

De verbinding die een organisatie maakt tussen het leren op de verschillende
niveaus in de organisatie, is dus van groot belang. Het gaat dan ook om het
doorbreken van de klassieke onderscheiding van de twee domeinen ‘onderwijs’
en ‘beheer’: docenten (onderwijs) dienen meer bij het beleid omtrent aspecten
van beheer betrokken te worden en de schoolleiding dient zich meer in te laten
met hetgeen er in het primaire proces gebeurt. 
Ook Weggeman (2001, 2002) pleit er vanuit het perspectief kennismanage-
ment voor de afstand tussen management en professionals (docenten) zo klein
mogelijk te doen zijn. Ten aanzien van kennismanagement onderscheidt hij
drie niveaus: het strategisch, het organisatorisch en het operationeel niveau.
Indien er sprake is van grote afstand tussen directie en docenten is het aanne-
melijk te veronderstellen dat het strategisch niveau tot het domein van de direc-
tie behoort, dat er op organisatorisch niveau veel interactie en samenwerking
zal zijn, resulterend in een verdeling van taken en verantwoordelijkheden en
dat het operationele niveau typisch het domein van de professionals is.

In een matrix heeft Weggeman (2002) de gewenste verdeling van taken tussen
management en professionals voor elk van de drie niveaus als volgt weergege-
ven:
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Taken van de Gedaan door Gedaan door 
kennismanagementfunctie managers professionals

Strategisch niveau:
– bepalen van de benodigde kennis 40% 60%

– inventariseren en evalueren van de 
beschikbare kennis 50% 50%

– vaststellen van de te ontwikkelen kennis 60% 40%

Organisatorisch niveau:
– inrichten en besturen van een 

kennisvriendelijke organisatie 80% 20%

– stimuleren/ motiveren en faciliteren 
van kenniswerkers 60% 40%

Operationeel niveau:
– kennis genereren 5% 95%

– kennis delen 10% 90%

– kennis toepassen 15% 85%

Figuur 2.1 Verdeling van de managementtaken over managers en professionals

volgens Weggeman

Opmerkelijk is dat Weggeman ervan uitgaat dat in een lerende organisatie de
participatie van de professionals op het strategisch niveau gemiddeld even
groot is als die van het management. De organisatorische implicaties van het
strategisch beleid worden gezien als een taak die voor het grootste deel door het
management vervuld zou moeten worden. Op operationeel niveau zijn, zoals
verwacht, in hoofdzaak de professionals actief.

Deze visie van Weggeman sluit aan bij de opvatting van Marx et al. (1995). Zij
hebben erop gewezen dat het beleid pas echt effectief is indien schoolleiding en
leraren de beleidsvisies delen. Deze auteurs geven aan dat de directie het ook
tot haar taak dient te rekenen initiatieven te nemen op het terrein van onder-
wijsontwikkeling. Zij dient er daarbij naar te streven overeenstemming te
bereiken tussen alle betrokkenen.
Op onderwijsgebied treedt de schoolleiding zo veel mogelijk coördinerend op
en ziet erop toe dat leraren hun functioneren (leren) afstemmen op beleidsbe-
slissingen die op schoolniveau genomen zijn. Indien er geen overeenstem-
ming wordt bereikt, dan wordt het als legitiem ervaren dat het management
beslissingen neemt. De noodzaak tot onderwijskundig leiderschap wordt niet
alleen gevoeld door wetenschappers en beleidsmakers, maar ook schoolleiders
zelf. De schaalvergroting en de veranderde bestuurlijke verhoudingen belem-
meren schoolleiders echter in hun rol als onderwijskundig leider. Werkdruk is
een van de oorzaken. Als beheerssector en onderwijssector meer op elkaar
betrokken worden, krijgen schoolleiders ‘conflicterende rollen te vervullen’
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(Imants, Sleegers, Krüger & Witziers, 2000; Krüger, Witziers, Sleegers &
Imants, 1999).
Het terugtreden van de overheid en de hiermee samenhangende marktwerking
in het onderwijs impliceren dat scholen meer verantwoordelijk zijn geworden
voor de kwaliteit van hun onderwijs. Een verantwoord kwaliteitsbeleid – waar-
van professionalisering een belangrijk aspect is – kan alleen goed van de grond
komen als het schoolbreed wordt gedragen en inderdaad kan rekenen op parti-
cipatie van alle betrokkenen. Dit betekent dat er in de school de nodige aan-
dacht moet worden besteed aan de deskundigheidsbevordering van alle docen-
ten. De schoolleiding moet initiatieven kunnen nemen, moet essentiële
gezichtspunten kunnen aandragen en moet zorg dragen voor het scheppen van
de voorwaarden en faciliteiten om de deskundigheid op peil te houden. Zij
dient ook te stimuleren en leraren als het ware te verleiden tot participatie, bij-
voorbeeld door tijd en middelen beschikbaar te stellen om zich nieuwe kennis
en vaardigheden eigen te maken en om constructieve en kritische samenwer-
king tussen collega’s te bevorderen.

Wassink (2004), die als eerste in ons land denkprocessen van schoolleiders
onderzocht, stelt op basis van zijn onderzoek bij zes schoolleiders op vier ver-
schillende scholen dat effectief leidinggeven bepaald wordt door de mate waar-
in schoolleiders zich bewust zijn van de (in)congruentie tussen hun denken en
doen.
Effectief schoolleidersgedrag is een balans tussen sturen en loslaten. Sturen als
het gaat om de gezamenlijke uitgangspunten te articuleren en een beperkt aan-
tal beslissingen te nemen zowel gericht op individuen als op de organisatie.
Loslaten als het gaat om bewust ruimte geven aan de eigen denkprocessen en
aan die van docenten. De schoolleider interpreteert en articuleert de verschil-
lende processen van betekenisverlening en verbindt deze. In deze betekenis-
verlening (sense making) ziet Wassink – in navolging van Weick (1995) – de
voornaamste taak van de schoolleider.

Kessels (2001 a, b) stelt de vraag of de huidige belangstelling voor kennis –
vooral waar het gaat om ‘het ontwerpen, ontwikkelen, leren, creëren, samen-
werken, en het beleven’ – niet tevens het einde inluidt van het management-
tijdperk, waarin alles draaide om planning en control, om meten en beheersen,
om monitoren en evalueren. Ook al is het beeld van de autoritaire en controle-
rende manager intussen vervangen door dat van de coachende, stimulerende,
faciliterende en inspirerende manager, dan nog houdt Kessels er rekening mee
dat ‘we radicaal afstand moeten nemen van de gedachte dat iemand die het
denkwerk van anderen bevordert een managementrol moet claimen’. Het komt
nu veel meer aan op zelfsturing, kennisdeling en het creëren van uitnodigende
leeromgevingen. Hierbij gaat het vooral om het expliciteren van reeds aanwezi-
ge, maar stilzwijgende kennis.
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Tjepkema en Keurtsen (1997) merken op dat ieder zijn eigen invulling aan het
begrip kennismanagement geeft. Zij verbinden kennismanagement met leren.
Kennismanagement staat voor hen gelijk aan kennisproductiviteit. Kennis (in
principe een ‘vermogen’) is alleen te verwerven door te leren. Dus komt het
voor hen bij kennismanagement niet aan op kennisoverdracht of kennisdocu-
mentatie, maar op het stimuleren (bijvoorbeeld door het management) van
kenniscreatie. Zij volgen hiermee dezelfde gedachtelijn als Kessels.

Voor Van Aken (2002) is het geen vraag meer. Volgens hem zijn managers uit
de tijd. Een top-down benadering is niet effectief gebleken. Dit betekent niet
dat er geen behoefte is aan leiderschap, maar dan gaat het erom dat mensen
worden uitgedaagd en gestimuleerd om kennis te delen en samen te werken.
Leiderschap zal in het onderwijs pas echt effectief zijn als de docent wordt aan-
gesproken op zijn verantwoordelijkheid in een sfeer van vertrouwen en res-
pect.

Jacobs (2001) voelt zich steeds ongemakkelijker bij ‘een groot stuk van de km-
literatuur die ik geregeld voor de kiezen krijg’. Hij doelt daarbij o.a. op publica-
ties van Kessels en Weggeman. ‘Die literatuur heeft enerzijds iets fluweelach-
tigs – aardig zijn voor elkaar, plezier in het werk, elkaar tot kp verleiden(!) –
anderzijds iets heel technocratisch: dat organisaties op rationele wijze zouden
kunnen worden ingericht, zonder belangen, zonder machtsspelletjes, zonder
de chaos van alles wat op een dag zoal op je afkomt en deels ook mis loopt.’9

Toen Jacobs dit schreef was de bestseller van Joep Schrijvers (2002) nog in wor-
ding. Schrijvers opponeert tegen wat hij noemt de ‘verbraving’ in organisaties
ten gevolge van managementtheorieën die aansporen tot ontwikkeling, syner-
gie en bezieling. De praktijk laat zien dat het anders werkt: politieke spelletjes,
belangen en macht, daar draait het om. 

Van Emst (1998, 1999 a, b) onderscheidt drie soorten van leiderschap: bedrijfs-
matig, persoonlijk en onderwijskundig. 
Bedrijfsmatig management betreft het organiseren, regelen, faciliteren en
voorwaarden scheppen. Dit zijn activiteiten die nodig zijn voor de stabiliteit van
de organisatie. Deze zijn niet gericht op onderwijsbeleid of onderwijsontwikke-
ling en evenmin op het functioneren van docenten in de organisatie. 
Persoonlijk leiderschap richt zich wel op docenten, bijvoorbeeld door hun
ruimte te geven zich te professionaliseren, door hen te coachen, stimuleren,
enthousiasmeren, corrigeren en confronteren.
Onderwijskundig leiderschap richt zich op het onderwijs door visieontwikke-
ling, strategisch beleid, het inbrengen van nieuwe gezichtspunten. 

9 Km staat voor kennismanagement en kp voor kennisproductie of kennisproductiviteit
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Hij stelt op basis van onderzoek dat persoonlijk leiderschap het meest succes-
vol is als het gaat om het doorvoeren van veranderingen. Gebleken is dat in
onderwijsorganisaties 70% van de tijd besteed wordt aan bedrijfsmatig leider-
schap, 20 % aan onderwijskundig leiderschap en slechts10 % aan persoonlijk
leiderschap. Dit verklaart volgens Van Emst waarom er zo weinig veranderings-
voorstellen geïmplementeerd worden in scholen. 

Volgens Van Emst hangt de bereidheid van docenten om zich te blijven profes-
sionaliseren – zoals dat van een professional mag worden verwacht – mede af
van de cultuur die door de schoolleiding wordt gecreëerd.
Hij pleit voor een professionele cultuur. Hierbij gaat het primair om de vraag
hoe professionals hun vak uitoefenen, hoe zij met elkaar omgaan en hoe zij
omgaan met leiding. Van Emst merkt op: ‘In een goede professionele cultuur
moeten professionals elk jaar bereid zijn te zeggen dat ze volgend jaar nog
beter willen zijn dan dit jaar. Dat kan alleen als de professionals van elkaar kun-
nen leren. En dat is nu net een van de grote problemen in het Nederlands
onderwijs. Er is waarschijnlijk geen branche in Nederland waar de vakmensen
zo weinig van elkaar leren als in het onderwijs. Hoewel dit verschijnsel goed te
verklaren is, is het niet acceptabel’ (Van Emst, 1999 a).
En als er al wordt geprofessionaliseerd, zo vervolgt hij, dan is dat ook nog heel
eenzijdig, namelijk vooral naar de vakinhoudelijke kant. ‘De ontwikkeling van
hun didactisch en pedagogisch repertoire vindt maar heel mondjesmaat
plaats.’

Op basis van een analyse van de cultuur in 150 scholen stelt Van Emst vast dat
de professionele cultuur slechts in een klein aantal scholen heerst. Dit brengt
hem tot de conclusie dat er impliciet vanuit wordt gegaan dat docenten zich
professioneel gedragen, doch dat de praktijk anders uitwijst (Van Emst, 1998).
Er is dus nog veel te doen alvorens op de meeste scholen een professionele cul-
tuur heerst. 

De aandacht voor organisatiecultuur is van betrekkelijk recente datum. Na een
hausse in de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw ziet Van
Hoewijk in 1995 de aandacht voor cultuur wegzakken. Ondanks de ontdekking
van de mens in de organisatie is de mens tot nu toe niet echt beschouwd als
subject, zo stelt zij.
Van Hoewijk ziet haar constatering duidelijk geïllustreerd in de veranderkunde
die de mens vooral toch ziet als ‘object, factor van tegenwerking, lastig voor ver-
anderaars’ (Van Hoewijk, 1995).

Bovenstaande gedachten van Weggeman, Kessels, Van Aken en Van Emst, hoe
verschillend van accent deze mogen zijn, onderstrepen het belang van de cul-
tuur bij verandering en ontwikkeling van personen en organisaties.
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Fullan (2001 a) laat niet na te onderstrepen dat steeds weer de oplossing wordt
gezocht in ‘restructuring’ terwijl ‘reculturing’ nodig is. Het draait bij vernieu-
wing om het ter discussie stellen van opvattingen en gewoonten. En dat kan
door met elkaar in gesprek te gaan en betekenissen te delen en zo betrokken-
heid te vergroten.

2 .8 Organiseren  van  pro fess iona l i ser ing

Op grond van het voorafgaande kan worden gesteld dat professionalisering tij-
dens de loopbaan geen vanzelfsprekende zaak is. Dat docenten weinig werk
maken van voortgaande professionalisering en zich er in een aantal gevallen en
situaties zelfs tegen verzetten, kan te maken hebben met vele factoren.
Enkele zijn er al genoemd, zoals tijdgebrek (leraren gaan gebukt onder een toe-
nemende werkdruk), de voorwaarden en faciliteiten die de school biedt zijn
ontoereikend, de schoolleiding bemoeit zich te weinig met onderwijsontwikke-
ling en slaagt er onvoldoende in een uitdagende en stimulerende cultuur te
creëren in de school.
Er kunnen ook tal van persoonlijke motieven zijn, waardoor een docent minder
gemotiveerd is te investeren in verdere professionalisering.

Een belangrijke reden dat docenten over het algemeen weinig bereidheid tonen
werk te maken van het verbeteren van hun professionaliteit heeft, zo valt af te
leiden uit ons onderzoek in de literatuur, te maken met de eerder beschreven
veranderingen ten aanzien van de opvattingen over lesgeven en meer in het
algemeen over de beroepsuitoefening.
Onderwijsinnovaties stellen andere eisen aan de docent. Deze worden als
zwaarder en complexer ervaren. We hebben er reeds op gewezen dat dit zeer
ingrijpend kan zijn. Voor de meeste docenten geldt dat zij traditioneel onder-
wijs hebben gevolgd en dat zij via hun opleiding voorbereid zijn op het functi-
oneren in het traditionele onderwijs. Dit betekent dat zij in de loop der jaren
een beroepsbeeld en een beeld van hun eigen functioneren hebben ontwikkeld
dat in betrekkelijk korte tijd compleet gedateerd is. Dit kan te maken hebben
met een te grote interne gerichtheid gedurende langere tijd die aan werkers in
het onderwijs wordt toegeschreven. Ze zouden leven op een pedagogisch
eiland of in een pedagogische provincie. Het kan ook te maken hebben met de
veelheid van nieuwe ideeën, die in de loop der jaren op hen af zijn gekomen en
die hen immuun voor verandering hebben gemaakt. Het gevolg is dat hun refe-
rentiekader niet meer klopt met nieuwe opvattingen over het beroep. 

Wubbels (2001) wijst erop dat verandering van opvattingen niet vanzelf leidt tot
ander gedrag. In de praktijk blijkt al te vaak een kloof tussen denken en doen.
Hij geeft als speculatieve verklaring voor tegenvallende effecten van nascholing
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en scholing dat mensen veel minder rationele wezens zijn dan (impliciet) in
scholingsprogramma’s wordt aangenomen. Docentengedrag wordt in onder-
wijssituaties waarschijnlijk minder gestuurd door ratio, logica en analyse dan
door gevoelens, beelden, ervaringen en associaties. Professionalisering die een
beroep doet op overdragen van kennis, inzichten, opvattingen, overtuigingen
en houdingen, zal minder effectief blijken te zijn dan wanneer docenten nieu-
we ervaringen opdoen, waarbij de beleving positief is en de effecten van hun
gedrag op anderen (bijvoorbeeld leerlingen, collega’s of ouders) als bevestiging
worden ervaren (zie ook Guskey, 1986). Volgens (Westhoff, 2001) zijn vermoe-
delijk leerlingen voor menig docent de meest krachtige ‘beloners’ van gedrag. 

Werken aan professionele ontwikkeling vereist reflectie, het kritisch nadenken
over het eigen functioneren en de eigen rol in de context van de school. Het
gaat hier niet alleen om reflectie op het eigen handelen, maar ook om de emo-
tionele, affectieve, psychosociale en cognitieve componenten die daarmee
samenhangen. Ook het imago bij jongeren, de maatschappelijke status, de col-
legiale waardering, de wijze van omgaan met de klas, kortom: het hele referen-
tiekader past niet meer bij nieuwe opvattingen over het beroep.
De school is niet meer het exclusieve domein waar kennis vergaard kan worden
en de docent is niet langer een uitzonderlijke, hoogopgeleide persoon. Hij ziet
zich in de samenleving omringd door steeds meer hoogopgeleiden. Eerder
hebben we aangegeven dat dit alles door vele docenten ervaren is als een (cul-
tuur)schok. De veranderingen raken de essentie van het beroep. 
Het gaat dus veel verder dan het afleren van verouderde vaardigheden en het
aanleren van nieuwe. Het raakt de opvattingen over het eigen beroep: wil ik als
docent die verandering wel meemaken? Ik ben indertijd begonnen vanuit het
ideaal van cultuur(over)drager en nu krijg ik zo veel maatschappelijke proble-
men op mijn bordje dat ik een mobiele Postbus 51 ben (Verloop, 1999).
Zunderdorp (2000) spreekt in dit verband van degradatie ‘tot oppas in het stu-
diehuis’ en Kuitenbrouwer (2005) beschrijft de docent als google-assistent. 
Deze omschrijvingen gaan nog verder dan die van de vraag naar opvattingen
over het beroep. Deze vraagt raakt de identiteit van de docent. 

Wil de school bevorderen dat alle docenten werk maken van hun eigen profes-
sionele groei en ontwikkeling dan zullen vormen van stimulering en coaching
die rekening houden met de mogelijke gevolgen van deze schok, noodzakelijk
zijn. 
Gelet op de aard van de veranderingen is het te begrijpen dat er thans volop
aandacht wordt gevraagd voor de persoon en de persoonlijke levensgeschiede-
nis van de docent (Palmer, 1998; Van den Berg & Vandenberghe, 1999).

Wil een school werk maken van professionele ontwikkeling van docenten dan
is de weg van doen, samen doen, samen aan de slag gaan een aangewezen weg.
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Het komt er dan op aan dat dit gebeurt in een veilige omgeving. Een veilige
omgeving wordt gecreëerd door eigentijds integraal personeelsbeleid, waarbij
alle instrumenten van personeelsbeleid in samenhang en op transparante
wijze ingezet worden. 
Van de schoolleider vraagt dit persoonlijk meesterschap om ruimte te laten of
te creëren opdat docenten elk op een bij hen passende wijze kunnen professio-
naliseren. In een wereld van paradoxen en concurrerende eisen wordt van de
schoolleider gevraagd dat verschillende benaderingswijzen van verandering en
professionalisering door hem geleid kunnen worden (Quinn,1991).

Om te veranderen of om te ontwikkelen is een reden nodig. De noodzaak voor
verandering kan van buiten of van binnen de organisatie of van buiten of van
binnen de persoon van de docent komen.
Zoals we hiervoor hebben gezien, zijn er verschillende externe redenen voor
verandering aan te voeren (veranderde samenleving, veranderende leerlingen,
invoering van onderwijskundige vernieuwingen). Er kunnen binnen de organi-
satie aanleidingen zijn tot verandering door bijvoorbeeld te gaan werken met
andere (kortere of langere) lestijden en het schooljaar op te delen in een aantal
perioden waarbinnen het onderwijsaanbod verschilt.
Westhoff (2001) wijst erop dat het van belang is ‘een van het verleden onafhan-
kelijke oorzaak’ te benoemen als reden voor de verandering. Dan worden men-
sen aangesproken op hun kracht en mogelijkheden om te veranderen. In het
verleden lukte het ook om bij de tijd passend onderwijs te geven, dus moet het
ons nu ook lukken. Door het zo te benaderen kan de vraag die opkomt bij elke
verandering, vermeden of beperkt worden: hebben we het dan tot nu toe niet
goed gedaan?

Fullan (2001 b) wijst er in Leading in a culture of change op dat leiderschap wel-
iswaar gebruik kan maken van een systeem van ‘pressure and support’, maar
dat er dan sprake is van wat hij in navolging van Agyris noemt ‘external com-
mitment’. Kenmerk van effectief leiderschap is het genereren van ‘internal
commitment’: dit komt voort uit de lerende en zich ontwikkelende persoon
zelf.

Bij wijze van samenvatting kan worden gesteld dat het onderwijs voortdurend
in beweging is, waardoor kennis – ook met betrekking tot pedagogisch-didac-
tisch handelen – veroudert. Omdat kennis veroudert, zal werk moeten worden
gemaakt van voortgaande professionalisering tijdens de loopbaan. In het verle-
den kon dit worden gerealiseerd met behulp van een groeiend aanbod van na-
en bijscholingscursussen. Maar onderzoek wijst uit dat deze cursussen onvol-
doende bijdragen aan de professionele ontwikkeling van individuele docenten.
Tegenwoordig wordt steeds meer gekozen voor voortgaande professionalise-
ring binnen de school, op de werkplek.
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Onstenk (1997) omschreef leren op de werkplek als in sterke mate collectief.
Onderzoek naar leren op de werkplek bij docenten toont echter een ander
beeld. Het leren als sociaal proces, waarbij de interactie een belangrijke rol
speelt, komt bij docenten minder voor dan verwacht mag worden op basis van
de literatuur. ‘Er wordt door docenten echt wel geleerd, maar voornamelijk op
manieren die relatief gemakkelijk zijn te realiseren en die vooral individueel
kunnen worden uitgevoerd’ (Kwakman, 1999). Het wordt te veel aan het toeval
overgelaten. 

Bolhuis (2000) wijst erop dat leren op school meestal opgevat wordt als indivi-
dueel leren – zie woorden als zelfgestuurd, zelfstandig, zelfverantwoordelijk –
waardoor de sociale aard van leren over het hoofd wordt gezien. En hoewel
docenten volgens haar onderzoek wel onderschrijven dat leren een sociaal pro-
ces is, bleek uit ditzelfde onderzoek ook dat samen leren nog weinig in de prak-
tijk wordt gebracht; noch met leerlingen in de klas, noch met collega-docenten.
Ze zijn daartoe ook weinig geschoold (Van den Berg & Vandenberghe, 1999).

Bakkenes (2002) wijst erop dat samenwerking in de afgelopen jaren veel heeft
plaatsgevonden op het niveau van de school (vergaderen) en weinig op het
niveau van het primaire proces. Zij stelt op basis van haar onderzoek dat
samenwerking gekoppeld aan het werk in de klas een bron van feedback en
motivatie kan zijn. Zij doelt dan o.a. op vormen van samenwerking als intervi-
sie, supervisie, maatjeswerk, actieleren en coaching (zie ook Bakkenes,
Brabander & Imants, 1999). Verschillende onderzoeken en studies naar klein-
schalige projecten ondersteunen deze stelling (Caroll, 2005; Little, 2002;
McCotter, 2001).
In deze onderzoeken staat vooral het gesprek tussen docenten al dan niet onder
leiding van anderen centraal. Hoewel deze onderzoeken evenals dat van
Bakkenes veelal betrekking hebben op docenten in het primair onderwijs, ach-
ten wij de uitkomsten ook van toepassing op docenten in het voortgezet onder-
wijs. Ons onderzoek betreft samenwerken door gesprek alsook en vooral door
samen zaken te ondernemen.

Als leren op de werkplek al is onderzocht, gebeurde dit volgens Van Eekelen
(2005) vanuit een individueel constructivistische invalshoek. Hierin draait het
om de vraag hoe het individu het eigen leren aanstuurt. Hieruit zijn vooral pre-
scriptieve modellen voortgekomen, die beschrijven hoe docenten idealiter zou-
den moeten leren.
Van Eekelen constateert een verschuiving van een individueel constructivisti-
sche visie op leren naar een meer situationele visie, waarbij de nadruk ligt op
de relatie tussen het individu en de situatie (omgeving), die aanknopingspun-
ten biedt voor leren.
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In ons onderzoek zullen we ruimschoots aandacht schenken aan situationele
aspecten.

Een belangrijke vraag is dan in hoeverre de professionele ontwikkeling moet
worden gestuurd. Op grond van hiervoor genoemd onderzoek kan worden
gesteld dat docenten zelden spontaan activiteiten uitvoeren die gericht zijn op
verbetering van hun eigen functioneren, zoals reflectie en collegiale samenwer-
king.
Er zal dus een vorm van sturing, van stimulering en aanmoediging moeten
plaatsvinden. Doch hierbij dient rekening te worden gehouden met wat eerder
is opgemerkt (onder 2.5 en 2.6) over zelfsturing en externe sturing alsmede
over betrokkenheid. Hoe dat het beste kan gebeuren, is de centrale vraag die
aan dit proefschrift ten grondslag ligt. 
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3 Professionalisering door middel van
een intervisieproject als start van 
een veranderingsproces

3.1 In le id ing  en  v raagste l l ing

Hoe vernieuw ik het onderwijs op een bijzondere school voor voortgezet onder-
wijs? Hoe geef ik leiding aan het proces van onderwijsvernieuwing? Wat leer ik
ervan? Hoe stel ik anderen in staat ervan te leren? 
Deze vragen zijn te zien als opmaat tot de centrale onderzoeksvragen.
Deze luiden: onder welke omstandigheden wordt professionalisering van
docenten bevorderd? En wat zegt dit over de leiding en begeleiding van het pro-
ces van professionalisering?

Deze vragen zijn betrokken op de persoon van de rector. Het gaat om een per-
soonlijke leergeschiedenis. Het blijft daartoe niet beperkt. Het wordt breder
door ook anderen binnen de school in deze leergeschiedenis te betrekken en er
een collectieve leergeschiedenis van te maken (Bolhuis & Simkons,1999).
Door deze persoonlijke en collectieve leergeschiedenissen expliciet te maken,
kunnen anderen buiten de school – bijvoorbeeld collega-schoolleiders – er hun
winst mee doen.

De start van het proces van pedagogisch-didactische vernieuwing op een bij-
zondere school wordt beschreven, ook als aanloop, als voorgeschiedenis van
het duo-project, dat als vervolgtraject wordt opgetekend. Het is de context in tijd
en ruimte van het duo-project. Het heeft daarnaast ook een eigen waarde. Het
is de start geweest van een veranderingsproces. Als het proces anders was ver-
lopen, was het denkbaar geweest dat het duo-project niet zou zijn bedacht. Ook
zonder uitloop op het duo-project is een nadere analyse van het intervisiepro-
ject interessant. Evenzeer is het denkbaar dat het duo-project zou zijn bedacht
in een geheel andere onderwijscontext.
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3 .2  Methode

In het vervolg (3.3.1) wordt de start van een veranderingsproces beschreven.
Een schoolbreed intervisieproject fungeert als motor van vernieuwing. Het
aangrijpingspunt is verbetering van de pedagogisch-didactische vaardigheden
van docenten. Het wordt beschreven ook als opmaat voor andere projecten van
pedagogisch-didactische vernieuwing zoals het duo-project. Het bestrijkt de
periode januari 1996 tot juli 2000.

De al langer bestaande behoefte de schoolspecifieke ontwikkelingen op het
gebied van onderwijsontwikkeling te beschrijven, werd rond de zomer van
2000 geactiveerd door het idee – geopperd door de externe begeleider van onze
onderwijsprojecten – het duo-project tot onderwerp van promotieonderzoek te
maken.
Al eerder had ik andere ontwikkelingen (o.a. rond huisvesting) in kaart
gebracht en in een rapport ter hand gesteld aan de diverse geledingen en per-
sonen in de organisatie. Dit met het oog op informatievoorziening en het
samen zicht blijven houden op datgene wat speelt en allen aangaat. Ik
beschouw dit als een onderdeel van mijn taak. Het is als het ware een uitnodi-
ging voor een tochtje in de helikopter: even cirkelen boven het schoollandschap
en inzoomen op een onderdeel. Dit in kaart brengen helpt mij bovendien de
ontwikkelingen scherp in beeld te houden, tevens is het een vorm van verant-
woording.
De ontwikkelingen op pedagogisch-didactisch gebied zijn in concept beschre-
ven in het laatste kwartaal van 2000 en het eerste van 2001. In diezelfde tijd
rijpte in het overleg met mijn promotoren de gedachte om dit traject als leerge-
schiedenis via de methode van learning history te gebruiken.

De learning history methode past in een wijze van denken die benadrukt dat bij
het leren van mensen de context een belangrijke rol speelt. De lerende mens
leert in wisselwerking, dialoog met zijn omgeving. De context is in dit verband
ook nadrukkelijk de tijd, de voorgeschiedenis. 

De learning history – in het vervolg spreken we van leergeschiedenis – wordt
door de bedenkers ervan omschreven als een document dat een verhaal vertelt
van een ingrijpende verandering in een organisatie in de woorden van vele
betrokkenen, elk vanuit zijn eigen perspectief (Roth & Kleiner, 1997; Senge et
al., 1999).
Ze dient om sprankelende, open gesprekken van reflectieve aard in de gehele
organisatie te bevorderen: een verhaal dat uitnodigt tot een nieuw verhaal,
enzovoort. Het wordt gepresenteerd in twee kolommen: in de rechterkolom
wordt het verhaal verteld, in de linker -kolom komen de analyses, kritische
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commentaren en vragen. Deze zijn afkomstig van deskundigen van buiten de
organisatie.
Vervolgens wordt dit document in de organisatie aangeboden – niet als eind-
rapport – maar als onderwerp van nader gesprek in kleine groepen.
In de kleine groep, die twee á drie uur voor bespreking uittrekt, wordt vooral
gespeurd naar de voetangels, klemmen en kansen, de kritische factoren in het
verhaal. De deelnemers kunnen vragen stellen als: welke invloeden, beslissin-
gen en acties waren bepalend in het verhaal, hetzij positief, hetzij negatief: hoe
zouden wij dingen anders (kunnen) doen?

In dit onderzoek is als volgt gewerkt. Nadat de conceptbeschrijving begin 2001
gereed was, heb ik deze aangeboden aan de organisatie. In de breedte van de
organisatie was dit het eerste moment waarop ik officieel aangaf met een
onderzoek bezig te zijn dat uit zou lopen op een publicatie. Uiteraard waren
direct betrokkenen (bestuur, directie, managementteam onderbouw, deelne-
mers duo-project en directiesecretaresse) van begin af aan op de hoogte van
ideeën, plannen, aarzelingen en mogelijkheden om het duo-project in een pro-
motieonderzoek nader onder de loep te nemen.
In de KWC-post van 8 februari 2001 trad ik naar buiten en maakte de organi-
satie deelgenoot van mijn onderzoek. Ik informeerde over de beschrijving die
ik over de achterliggende periode had gemaakt, bood deze de belangstellende
lezer aan en vroeg om commentaar. Voor dit laatste had ik een apart briefje
gemaakt, dat ieder die het stuk opvroeg, meekreeg. In dit begeleidende briefje
werd gevraagd naar feitelijke onjuistheden en andere perspectieven. Immers
het stuk was nadrukkelijk beschreven vanuit het perspectief van de schoollei-
der. De reactietermijn was een kleine maand (men moest reageren voor 6
maart). 

Ik nodigde zelf een aantal personen (17) uit om de tekst van de leergeschiede-
nis te lezen, anderen reageerden op de algemene oproep (12). Binnen de
gevraagde termijn reageerden 20 van de 29 mensen.
Zij die meegekeken hebben, zijn afkomstig uit alle geledingen van de school:
bestuur, directie, oud-directie, coördinatoren, docenten onder wie drie
(oud)voorzitters van de mr en de directiesecretaresse.
Deze reacties zijn, daar waar het feiten of nuanceringen in taal betreft, verwerkt
in de tekst van hoofdstuk 3.3.1. Veel andere perspectieven leverde de commen-
taarronde niet op.
Reacties waren voor een deel in de trant van: ‘interessant’, ‘verhelderend’, ‘goed
dit zo eens op een rijtje gezet te zien’. Voor een ander deel bewoog zich dit in
de sfeer van: ‘wat wil je hiermee?’ ‘Het komt nogal verdedigend over’; ‘moet je
vuile was buiten hangen?’ ‘Het is duidelijk vanuit schoolleiderperspectief
beschreven, maar er gebeurt nog veel meer dan hier beschreven wordt.’ 
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Veelal bleef het bij dit soort vragen en opmerkingen en ontbrak het aan andere
perspectieven. Waar dit wel werd benoemd, is dit in de tekst (3.3.1) opgenomen
en cursief afgedrukt op de linkerpagina. 

Ook reacties van de mr zijn cursief afgedrukt op de linkerpagina. In een vijftal
reacties werd opening geboden voor verder gesprek. Aan deze uitnodiging
werd graag gevolg gegeven. Dit leidde tot gesprek met drie personen. Bij twee
anderen kwam het hier niet van in verband met langdurige ziekte en te drukke
werkzaamheden mede ten gevolg van ziekte van een naaste collega.
De drie gesprekken werden gehouden met de waarnemend rector, die ik in
1996 opvolgde, een coördinator, die in juli 2000 terugtrad als coördinator en
een docent. Ook deze reacties zijn cursief afgedrukt op de linkerpagina.
De teksten op de linkerpagina zijn meestel als citaat weergegeven. Soms wor-
den deze citaten van een toelichtende, informatieve tekst van de hand van de
rector/onderzoeker voorzien. Soms wordt niet geciteerd, maar worden ver-
schillende teksten samengevat door de rector/onderzoeker. Dit vanwege de
lengte, herhaling of te veel verwijzingen naar interne situaties, die naar het oor-
deel van de rector/onderzoeker niet relevant zijn voor het betoog.

De aldus verkregen beschrijving, die door relevante betrokkenen is geverifi-
eerd, is integraal opgenomen. Het is het verhaal van het veranderingsproces,
beschreven door de schoolleider en van commentaar voorzien door betrokke-
nen. Dit is verwoord in 3.3.1.
Het verhaal is voorgelegd aan een aantal deskundigen van buiten de school.
Het resultaat hiervan is beschreven in 3.3.2. Uit dit overleg kwam een sugges-
tie voort, die geleid heeft tot het bespreken van de leergeschiedenis op een stu-
diedag van het managementteam van de school onder leiding van De Caluwé.
Het verslag daarvan is opgenomen als 3.3.3.
Het verhaal van de leergeschiedenis is het begin van een zoektocht. De zoek-
tocht betreft zowel de methode (welke methode werkt het beste?) als het resul-
taat (wat leveren de verschillende methoden en zoektochten op?). Onderweg is
de methode van de leergeschiedenis aangepast. De linkerpagina, bedoeld voor
reflectie op het verhaal, is gebruikt om andere perspectieven van binnen de
organisatie op het verhaal weer te geven. De reflectie is nu deels verweven in de
verschillende zoektochten zelf en in Conclusies, beschreven onder 3.4. Een klein
deel van de reflectie is opgenomen in hoofdstuk 7. Het grootste deel is te vin-
den in hoofdstuk 8 en 9, het gedeelte van de studie dat geheel is gewijd aan
reflectie.
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3 .3 Resu l ta ten

De resultaten worden beschreven als zoektocht onder
– alle direct betrokkenen (3.3.1)
– externe deskundigen (3.3.2)
– het managementteam en De Caluwé (3.3.3).

Tot slot van dit gedeelte van de zoektocht is er een gesprek met De Caluwé
(3.3.4).

De leergeschiedenis is beschreven in 3.3.1. Deze dient als basistekst voor het
vervolg. Deze tekst dient ten grondslag voor de reacties van externe deskundi-
gen (3.3.2) en is ook het uitgangspunt voor het gesprek van het management-
team onder leiding van De Caluwé (3.3.3).

Dan nu het verhaal.



Professionalisering in school: een studie naar verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen

88

In de ogen van sommigen was de school voor 1996 geruime tijd redelijk stuurloos

geweest.

De waarnemend rector, die de school vanaf het midden van de jaren zeventig van nabij

kende en in de laatste jaren leidde, blikt in het gesprek, dat ik naar aanleiding van de

leergeschiedenis met hem had, als volgt terug: ‘Toen ik kwam, telde de school zo’n 700

leerlingen. Dat werden er uiteindelijk bijna 2300. Allemaal groei. Prachtig. Het was een

hele eer op het KWC les te mogen geven. De ambitie was: groei. Veel leerlingen en meer

afdelingen. Meer docenten, meer lokalen. Alles was gericht op groei. De directie organi-

seerde dit alles, tot en met het maken van het rooster toe. Daar oogstte ik de meeste lof

mee. Leraren leidden leerlingen goed op. De examenresultaten waren goed. Het bestuur

en het ondersteunende verenigingsbureau hadden het voor het zeggen. De cultuur was

conservatief. In alle opzichten. Er was weinig bereidheid tot verandering. Verandering

werd ook niet nagestreefd. Niemand die onderwijskundige veranderingen stimuleerde,

op een enkele jonge conrector na. Maar verder: totaal niets. Dat verwijt ik mezelf nu

wel… Als er geen gymnastieksectie bestond, was het niet best geweest met de school.

Alle leuke dingen aan buitenlesactiviteiten waren afkomstig van hen…ook de tekensec-

tie bracht nieuws…kleine groepjes… De grote teruggang in leerlingen kwam doordat er

in hetzelfde jaar in Culemborg een nieuwe scholengemeenschap ontstond, alsook in

Houten een brede scholengemeenschap door fusie werd gevormd en in Leerdam de

bestaande scholengemeenschap er een atheneumafdeling bij kreeg. Dit laatste met

medewerking van ons.’

De teruggetreden coördinator herinnert zich dat het bij benoemingen in de jaren ’70 en

’80 vooral ging om ‘de kerk en de (christelijke) politiek. Het KWC was toen een krach-

tig bolwerk. Het had ook wel iets kliekachtigs…het was enigszins elitair…’
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3 .3 . 1 Geschiedenis  a l s  leermoment  in  de  ogen van rector  en
betrokkenen

De opdracht en de context

Geef leiding.
Geef leiding aan de directie, maak deze tot een eenheid.
Vernieuw het onderwijs in de breedte van de school.

Dat was kort en goed de opdracht waarmee ik me als nieuwe schoolleider van
het KWC vanaf 1 januari 1996 belast wist. Uitdagend: het KWC was een bijzon-
dere school en niet alleen in de zin der wet.

Een headhunter had me benaderd. Opereert zo’n persoon ook al in het onder-
wijs? Kennelijk wel. Gelet op de problematiek achter de opdracht gaf het
bestuur de voorkeur aan een nieuwe schoolleider van buiten. Zeven jaar gele-
den had het dat ook gedaan na een periode van interne benoemingen, waarbij
een van de conrectoren de rector opvolgde.
Maar deze eerste benoeming van buiten had niet gebracht wat men had
gehoopt. Het was een turbulente periode geweest. In diezelfde tijd was het leer-
lingenaantal teruggelopen van een kleine 2300 naar 1500. 
Dit kwam omdat in het voedingsgebied van de school aan bestaande scholen
nieuwe onderwijsvoorzieningen werden toegevoegd.
Zo werd bijvoorbeeld op gezichtsafstand van het KWC een nieuwe, openbare
scholengemeenschap gevormd, die – niet alleen in de ogen van de KWC’ers –
voluit de steun had van de politiek, zowel landelijk als plaatselijk. 
In korte tijd groeide deze school onder leiding van een jonge, van buiten de
school aangetrokken rector, die voor elke vacature de keus had uit tientallen,
vaak jonge pas afgestudeerde sollicitanten, tot een school met meer dan 1000
leerlingen, gehuisvest op twee locaties.

In de regio vonden nog meer ontwikkelingen plaats: de fusie- en herschikking-
golf in het land van voortgezet onderwijs deed zich gevoelen. Deze golven
maakten een einde aan een periode van onstuimige groei, waarbij de leerlingen
vanzelf kwamen en het KWC tot een van de grootste scholengemeenschappen
voor mavo-havo-vwo werd, die ons land rijk was.

In de bloeiperiode was de school een begrip in de regio: gedegen onderwijs,
een christelijke identiteit, zorg voor leerlingen (met name in de onderbouw) en
veel aansprekende buitenlesactiviteiten. 
De grote aantrekkingskracht vroeg van de schoolleiding veel aandacht op het
gebied van personeelsvoorziening en huisvesting. De school was gehuisvest in
een hoofdgebouw en een aantal los van elkaar staande clusters noodlokalen aan
twee kanten van een brede straat.
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Het feit dat integratie niet expliciet in de opdracht genoemd was, roept verbazing op bij

enkele lezers van de concepttekst: ‘Was het niet gewenst om ook integratie tot speerpunt

van beleid te maken?’ De teruggetreden coördinator merkt hierover in het gesprek op:

‘De school was bepaald geen eenheid. Op het oude, protestantse KWC was het woord

“katholiek” bij menigeen “uit den boze”. Voor hen was de fusie een stap te ver. Dan zat

tot kort voor de fusie de mavo-afdeling van het oude KWC aan de overkant van de

straat. Daar heerste een geheel eigen sfeer. Er was een geheel andere cultuur dan in het

gebouw waar de eerstegraadsdocenten op de havo/vwo-afdeling werkten. Grofweg was

het verschil: pedagogen aan de ene kant, theoretici aan de andere kant. Door de fusie

kwamen er twee gebouwen en andere culturen bij. De mavo-afdeling van De Brug (de

fusiepartner) was tot voor kort een soort “overloop” van de mavo van het KWC. Zo was

er heel wat te doen op het punt van integratie. Het was dus een gigantische klus: én

fusie én onderwijskundige vernieuwing én beleidsmatig werken.’

De functie van coördinator bleek in de praktijk niet altijd duidelijk, niet voor de betrok-

kenen en niet voor de docenten. Ingezet werd bij de kerntaak: coördinator van de leer-

lingbegeleiding, alsmede het beheer van leerlingenzaken zoals het verlenen van verlof,

het controleren van absentie, het opvangen van uit de les gestuurde leerlingen. De theo-

rie van de taakomschrijving en de praktijk van het werk dekten elkaar niet goed. Volgens

de nieuwe rector waren zij middenmanagers met ook duidelijk leidinggevende taken

naar het personeel binnen hun afdeling. Ook bij de beleidsontwikkeling en – uitvoering

binnen hun afdeling en sector hadden zij in zijn ogen een duidelijke rol. Maar deze bleek

een andere dan die coördinatoren zelf voor ogen hadden. Deze onduidelijkheid was niet

bevorderlijk voor de aansturing van vernieuwingsprocessen.‘Toen wij coördinator wer-

den,’ zo merkt de in 2000 teruggetreden coördinator in het gesprek op, ‘ging het om

intensivering van de leerlingbegeleiding. Het is nooit de intentie geweest om midden-

manager te worden. Er was dus een heel stuk onduidelijkheid.’
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De taken waren min of meer vanzelfsprekend verdeeld: de docenten zorgden
voor de leerlingen en het onderwijs, de schoolleiding voor het beheer, waarbij
huisvesting en organisatie van de dagelijkse gang van zaken de hoofdmoot
vormden. Het bestuur, stevig ondersteund door een verenigingsbureau, was
nauw betrokken bij personeelsbenoemingen, arbeidsvoorwaarden en zorg.

De dreiging dat voorbereidend beroepsonderwijs uit Culemborg zou verdwij-
nen, was voor bestuurders en directies aanleiding geweest het totale aanbod
van het voortgezet onderwijs ter plaatse te herzien.
Herschikking zou voorkomen dat door forse concurrentie kleine afdelingen en
mogelijk zelfs twee complete scholen zouden verdwijnen. Dit resulteerde uit-
eindelijk in de vorming van twee brede scholengemeenschappen, voor avo en
vbo. 
Hiertoe was nodig een fusie tussen de kleine rooms-katholieke scholenge-
meenschap – mavo en lhno – en het veel grotere protestants-christelijke KWC.
Deze fusie vond in formele zin plaats op 1 augustus 1995. Zij resulteerde in het
nieuwe KWC: een school met 1800 leerlingen, 160 personeelsleden en gehuis-
vest op vier locaties.
Een aantal adviesbureaus had, voorafgaand aan de fusie, voor het bestuur en
directie geïnformeerd, geanalyseerd en geadviseerd. Dit leidde tot een geheel
nieuwe directiestructuur, met daarbij een ondersteunende rol voor coördinato-
ren, die eigenlijk middenmanager werden. 

Formeel was de fusie gerealiseerd, materieel moest er nog ontzettend veel
gebeuren na de fusiedatum. Blijkens de opdracht aan mij was integratie niet
expliciet benoemd, andere zaken vroegen meer aandacht. De fusie maakte het
geheel nog uitdagender.

Dat de fusie en de integratie niet geëxpliciteerd werden in de opdracht, onder-
streept het gewicht van de wel genoemde zaken.

Toon onderwijskundig leiderschap, zo vertaalde ik de opdracht.
Wat kon ik in deze wel heel bijzondere situatie met de vele cursussen die ik had
gevolgd? Was de situatie trouwens wel zo bijzonder? Gold het niet in veel scho-
len dat beheerszaken alle aandacht van de schoolleiding opeisten? Dit was van-
ouds al zo. Door de fusieprocessen, die vanaf het begin van de jaren negentig
van de twintigste eeuw goed op gang kwamen, was het alleen nog maar ver-
sterkt. Discussies onder schoolleiders gingen en gaan veelal over regelzaken.
De inspectie constateert niet zonder zorg dat het met het onderwijskundig lei-
derschap in het voortgezet onderwijs niet best is gesteld (Inspectie 1997, 1998,
1999). Merkwaardig eigenlijk: het leiden van een school betekent in de praktijk
lang niet altijd het leiden van het primaire proces, de core-business.
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De waarnemend rector geeft in het gesprek aan dat hij zich nauwelijks kan indenken

dat het bestuur dit onderdeel in de opdracht heeft opgenomen. Immers onderwijs, laat

staan onderwijsvernieuwing was geen zaak waar het bestuur bemoeienis mee had.

De intentie van de personen die zich ambtshalve (verantwoordelijk directielid, coördina-

tor brugklas, commissielid) met de invoering basisvorming op het oude KWC bezighiel-

den, was indertijd niet deze beleidsarm in te voeren. Vernieuwing werd gezocht, zo

meldden zij. Zo werd het aantal éénuursvakken beperkt door middel van een vorm van

wat nu periodiseren heet (bijvoorbeeld in klas 1 wordt een vak niet meer gegeven, maar

in klas 2 dan wel twee uur i.p.v. voorheen één uur). Secties werden gestimuleerd op

elkaar aansluitende methoden te kiezen, het maken van vakwerkplannen werd aange-

moedigd. 

Echter de perikelen voorafgaand aan de fusie binnen de directie en de fusie zelf deden

de goede voornemens verzanden. Een van de direct betrokkenen vraagt zich af: ‘Is het

aanwezig zijn van goede suggesties, ten dele zelfs in besluiten omgezet en tegelijk het

niet doorzetten van een vernieuwing misschien juist erg kenmerkend voor onze school?’ 

Direct na de fusie trad een wijziging op in de posities en personen voor wat de directe

aansturing van de basisvorming betreft. Ook dit werkte niet direct bevorderend voor een

flitsende herstart.
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augustus 1995 Fusie

januari 1996 Nieuwe rector

Figuur 3.1 Overzicht voorgeschiedenis 1995/1996

Onderwijsvernieuwing

Vernieuw het onderwijs.
Hoe doe je dat?

Na een periode waarin veel tijd besteed was aan organisatorische zaken en veel
aandacht was uitgegaan naar de nieuw gevormde scholengemeenschap, wilde
het bestuur de school weer stevig op de Culemborgse en regionale kaart zetten.
Fusie en reorganisatie waren formeel achter de rug, nu werd het tijd voor meer
inhoudelijke vernieuwing.

Het personeel had naast kritiek óp ook wensen ten aanzien ván de directie aan
het bestuur kenbaar gemaakt. Het voelde zich niet gehoord door de directie.
Een deel van het personeel wilde dat de directie leiding ging geven aan de van
overheidswege gewenste en noodzakelijke vernieuwingen. Was het niet vanwe-
ge de vernieuwingen zelf, dan was het wel vanwege het elan en de aantrek-
kingskracht die de andere scholengemeenschap ten toon spreidde.
Leiding van de directie bij onderwijskundige vernieuwingen zou wel nieuw
zijn. Immers directie en personeel hadden tot dan toe onderscheiden werkter-
reinen. Deze onderscheiding, die in de praktijk veelal een strikte scheiding
was, zou daarmee doorbroken worden. In de tijd dat organisatie en reorganisa-
tie alle tijd en aandacht van de schoolleiding opeisten, hadden de docenten blijk
gegeven heel goed in staat te zijn hun dagelijks werk te doen en de schoolperi-
ode voor leerlingen heel zinnig en plezierig te laten verlopen.

De basisvorming was in 1993 op de school van de fusiepartner en op het KWC
voor wat de pedagogisch-didactische kant betreft, feitelijk beleidsarm inge-
voerd. 

Een deel van het personeel was van plan ook de tweede fase in 1998 beleidsarm
in te voeren. Sommigen gingen daar prat op. De cultuur binnen de organisatie
verdroeg dit, stond dit toe of leek daartoe soms uit te nodigen. Zij kenmerkte
zich door een hoge mate van persoonsgerichtheid en bijbehorende emotie. De
taak- en zaakgerichtheid waren voornamelijk gericht op de specifiek eigen taak.
Als school was er begin 1996 nog nauwelijks iets gedaan aan voorbereiding op
de invoering van de tweede fase. Voor het gevoel van mensen die echt ‘als
school’ iets wilden aanpakken, gebeurde er nooit iets: ‘We praten wel, overal
over, maar er gebeurt toch niks.’ Een collega deed begin 1997 in het interne
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De toenmalige voorzitter van de medezeggenschapsraad merkt hierover op: ‘Dat vind ik

nog steeds jammer.’
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huisorgaan van de school nog een serieuze oproep om in de school een discus-
sie te voeren ‘of we de tweede fase wel willen’. 
Deze docent had bezien wat de nadelige gevolgen voor zijn vak zouden zijn en
etaleerde een keur van goede redenen waarom hij tegen de ophanden zijnde
onderwijsvernieuwing was. Hij weigerde zijn medewerking aan de invoering,
trok zijn consequenties en verliet op eigen verzoek de school. Helaas.10 Hij was
een goede docent. Hij verwoordde wat menig collega dacht dat de vernieuwing
ten koste ging van zijn vak.
Menig docent voelt zich in de eerst plaats vakdocent. Uit liefde of interesse voor
een bepaald vak is hij in het onderwijs terechtgekomen.

Door de aard van de school – mavo, havo, atheneum en gymnasium – de grote
groei die de school in het verleden doorgemaakt had en het toenmalige finan-
cieringsstelsel, kent het KWC een onevenredig groot aantal eerstegraadsdocen-
ten, die ook in schaal 12 – de hoogste docentenschaal in het voortgezet onder-
wijs – betaald worden. Meer dan hun collega’s uit de tweedegraadssector zijn
zij gericht op hun vak, dit wil in dit verband zeggen: meer op bijvoorbeeld
geschiedenis dan op docent-zijn. Hun gerichtheid op het vak resulteert niet zel-
den in de praktijk op een mindere veranderingsgezindheid op het gebied van
didactiek.
De discussie waartoe bovengenoemde docent opriep, was op dat moment ech-
ter buiten de orde. Alle tijd en energie waren nodig voor de voorbereiding van
de invoering. Het gebeuren was – hoewel de betreffende docent niet model
stond voor alle eerstegraadsdocenten – wel illustratief voor de fase waarin de
school als geheel zich bevond. Op individueel niveau werd door menig docent
veel goeds, ook vernieuwends, gedaan. 

Echter als collectief was er geen consensus of koers en bleef er veel te wensen
over. Dit laatste bleek ook uit het antwoord aan de rector op zijn vraag aan de
medezeggenschapsraad – die in zijn ogen naast het bestuur hét overleg- en
besluitvormingsorgaan in de schoolorganisatie is – naar wensen die de raad
had: waar moest eerst aandacht aan geschonken worden? Als antwoord werd
niet één reactie gegeven, maar kreeg de rector van alle leden eigen wensen –
casu quo aandachtslijstjes.

Ten slotte bleek later dat de opdracht van het bestuur aan de nieuwe rector niet
duidelijk kenbaar gemaakt was aan het personeel. Zo bestonden er verschillen-
de verwachtingspatronen en wensen, ook en juist met betrekking tot de vorm-
geving van onderwijskundig leiderschap.

10 Een kleine twee jaar later was hij weer terug. In verband met ziekte van een collega zag de

school zich genoodzaakt een beroep op hem te doen. Hij reageerde positief, doch stelde wel

zijn voorwaarden. Hij wilde bijvoorbeeld niet lesgeven in het tweede fase-gebied.
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Desgevraagd gaf de waarnemend rector zijn opvolger bij de start in 1996 één raad.

Deze luidde: ‘Houd afstand.’ Vijf jaar later licht hij desgevraagd toe. ‘De school ging

aan gezelligheid bijna ten onder. Mijn voorgangers en ik gingen veel te vriendschappe-

lijk om met de collega’s. Niet zakelijk. Daardoor namen wij niet de beslissingen die we

moesten nemen. Ik durfde niet.’
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Ook met betrekking tot de vernieuwing van het onderwijs.
Vernieuwing: graag, want deze is hard nodig.
Vernieuwing? Hoezo, doen we het dan niet goed?

Vernieuwing via professionele ontwikkeling

Voor de nieuwe rector telde de opdracht van het bestuur. Deze opdracht was
immers ook de vertaling van wat de maatschappij bij monde van de politiek
voorstond. De kern van de vernieuwing was in zijn ogen goed voor leerlingen
aan het begin van een nieuw millennium. En daar gaat het toch om in het
onderwijs.

Op de receptie aan het begin van het nieuwe jaar 1996 en aan het eind van de
eerste werkdag maakte de nieuwe rector de aanwezigen – lang niet alle docen-
ten waren nog present – deelgenoot van zijn levensfilosofie, die hij illustreerde
met een citaat van Isaäc Bashevis Singer (1985). God is volgens Singer eeuwig
in de genesis en zijn allerhoogste attribuut is zijn creativiteit. Het gaat dus ten
diepste niet om te zijn, maar om te worden. Het begrip verandering speelt daar-
door in zijn filosofie een grote rol. Wat van God gezegd wordt, geldt ook de naar
zijn beeld geschapen mens: zo vader, zo zoon.
De rector noemde vervolgens de school als plaats waar geleerd wordt bij het
leven en voor het leven. Het is een plaats van lerende mensen. Na een korte
schets van de actuele ontwikkelingen in het onderwijs, waarin een parallel
getrokken werd tussen de scheppende God van Singer en de actieve, (zich) zelf
ontdekkende leerlingen, plaatste hij de leerling in het midden van alle handelen.
In de school draait het om de leerling. Docenten en leden van het onderwijson-
dersteunend personeel zijn medewerkers. Zij begeleiden jonge mensen op
hun eigen weg naar zelfstandigheid in de maatschappij van morgen. Een leren-
de gemeenschap is een gemeenschap waarin mensen communiceren, waar
mensen in dialoog met elkaar treden. En omdat de schepping nog in wording
is, kan het altijd beter, aldus de rector.

Iedereen kon nu weten waar hij aan toe was. Om daar zeker van te zijn liet de
rector de integrale tekst afdrukken in het huisorgaan van het KWC.
Enkele weken later werd deze tekst gevolgd door een ‘levensbericht’, een aan-
gekleed curriculum vitae. Dit laatste was op verzoek. Beide stukken waren even
lang. De toon was gezet: met elkaar gaan we er iets nieuws van maken.

Na een eerste oriëntatie – gesprekken met alle leden van het management, alle
secties en het onderwijsondersteunend personeel, alsmede het reguliere over-
leg met bestuur, directie, medezeggenschapsraad, ouderraad en leerlingenraad
– en het intussen regelen (overleggen en afstemmen vooral) van talloze zaken,
bleek het nodig eerst de levensbeschouwelijke identiteit van het nieuwe KWC
na de fusie nader te bepalen.
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‘Wat zou er gebeurd zijn als deze niet ziek geweest was,’ zo vraagt de teruggetreden

coördinator zich in ons gesprek af. ‘Nu kregen we een proces gericht op een duidelijke

output: verandering richting 1/2 NC.11 We willen ergens heen. Je hebt een beeld waar je

naar toe wilt. En daarom is het lesinrichting/intervisieproject opgezet. Ik ben benieuwd

hoe het geweest zou zijn als vanuit input gedacht en gewerkt zou zijn. Via coaching.

Uitgaan van de kracht van mensen… Eigenlijk, wat nu – zo merkt hij in 2001 op – in

het duo-project gebeurt.’

11 1/2 NC staat voor de praktijk dat de docent gedurende de helft van de lestijd niet centraal staat.

Hij loopt in het niet-centrale gedeelte hulpverlenend en fluisterend rond als leerlingen alleen of

samen aan het werk zijn.
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Was het nu één school met één beleid ten aanzien van benoemingen van per-
soneelsleden in het algemeen en godsdienstdocenten in het bijzonder?
Hoe en door wie werd het vak godsdienstonderwijs nu gegeven? 
Gingen de fusiepartners gewoon op de oude voet voort of juist niet?

Zo startte de beleidsontwikkeling vanuit het centrum. 
Nadat deze keuze gemaakt was – we zijn een christelijke school met eenheid
van beleid – belegden we de eerste dag na de herfstvakantie in 1996 (28 okto-
ber) een studiedag voor het onderwijspersoneel als start voor een eerste
gemeenschappelijke aanpak van het onderwijsvernieuwingsproces. 
We: de directie. Van haar werd immers onderwijskundig leiderschap gevraagd,
evenals eenheid van leiding. De drie sectordirecteuren – de school was georga-
niseerd in een drietal sectoren onder leiding van een sectordirecteur, bijgestaan
door een aantal coördinatoren – volgden allen de cursus ‘Onderwijskundig
Leiderschap’ bij ‘Interstudie’.
Dit was een prachtige gelegenheid om als eenheid naar buiten te treden op een
gewenst terrein – onderwijs – alsook om het geleerde in praktijk te brengen.

Helaas bleek de cursusleider van ‘Interstudie’ voor de geplande studiedag niet
beschikbaar.

Intussen was het niet beschikbaar zijn van de beoogde studieleider een forse
tegenvaller. Wat nu? De sectordirecteur tweede fase had op zijn oriëntatie bui-
ten de school de naam Zuylen horen noemen. Deze zou wel eens iemand kun-
nen zijn die het nodige leven in onze brouwerij kon brengen. Gebeld. Ook hij
kon niet. Maar hij liet het daar niet bij. Hij kon wel voor passende vervanging
zorgen.
Op de eerste heisessie12 van de directie begin oktober maakte Zuylen kennis en
ontvouwde zijn plannen. Deze vielen goed. Groen licht. 
En zo deed professor Wynand Wijnen enkele weken later zijn intrede op het
KWC als vervanger en vertegenwoordiger van Zuylen.
De studiedag was goed voorbereid en kreeg als titel: ‘Actief, zelfstandig en met
plezier’ en als subtitel ‘zelfwerkzaamheid en de didactiek ervan’. Iedere docent
kreeg op tijd een uitnodiging en bij het binnenkomen uit handen van zijn sec-
tordirecteur een op naam gestelde map. Hierin zaten de agenda met toelich-
ting, de groepsindeling, de theorie over hoe te komen van zelfstandig werken
tot zelfverantwoordelijk leren, de uitleg over het 1/2 NC-principe en het KIT-les-
model.13 Met deze begrippen werd geoefend.

12 Een bijeenkomst buiten de school, die bedoeld is een onderwerp diepgaand te bespreken.

13 KIT staat voor kennis opnemen, integreren en toepassen. Leren wordt in dit lesmodel gezien als

een samenhangend geheel van kennis opnemen, integreren en toepassen.
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Het werd een praktische en rijk gevulde dag. In het middaggedeelte was een
onderdeel ‘Schoolbeelden’ opgenomen, waarbij de vraag aan de orde was: Wat
voor school wil het KWC zijn? Deze vraag werd in zestien groepen van een ant-
woord voorzien. Dit was de opmaat voor de volgende studiedag, de eerste dag
na de kerstvakantie.

De studiedag van 28 oktober werd over het algemeen als zinvol en goed erva-
ren. Deze kennis deden we op uit directe informatie van collega’s. Schriftelijk
evalueren deden we toen nog niet.
Na afloop van de studiedag vonden de docenten in hun postvak een uitnodiging
om “in de maand november, al of niet met sectiegenoten, op eigen initiatief,
ideeën uit te proberen die je vandaag zijn aangereikt”. 
Dit schrijven werd een week later gevolgd door een papier met daarop enkele
handreikingen, alsmede een uitnodiging om op 2 december vanaf 15.15 uur bij-
een te komen samen met Zuylen, ‘de specialist op dit gebied’, teneinde vragen,
opmerkingen en aanvullingen kwijt te kunnen over het uitprobeertraject 
1/2 NC.
De uitnodiging was met nadruk gericht aan alle docenten en niet alleen aan
hen van het tweedefasegebied. Opkomst en evaluatie vielen tegen: er waren
naast zes directieleden, uiteindelijk drie coördinatoren en 18 docenten aanwe-
zig. Er waren heel weinig vragen over de concrete lessituatie.
Van deze bijeenkomst werd in het huisorgaan verslag gedaan onder de titel
‘Bezig met onderwijsvernieuwing’. Daarin werd teruggegrepen op de studie-
dag van 28 oktober. ‘De studiedag was er niet een in de categorie “leuk-en-daar-
na-doen-we-weer-gewoon”. Veeleer was het er een van “ga-het-gewoon-eens-
doen”. Breng ideeën van die dag (…) in praktijk. En zie eens wat daar van komt
(…).
De gedachte werd geopperd meer van elkaar te leren door bijvoorbeeld bij
elkaar in de les te komen en feedback te geven. Zuylen kan ons hierin onder-
steunen. (…) Op de komende studiedag, maandag 6 januari 1997, willen we
verder met elkaar praten over de richting die we uit gaan. We zullen dan wat
verdere stappen zetten op onze weg om het onderwijs actueler te maken.’

Naast zaken die de concrete lesinrichting betroffen, had de studiedag van 28
oktober ook materiaal opgeleverd voor de vraag naar de – onderwijskundige –
identiteit: Wat voor school willen we zijn? Ook dit werd gepubliceerd in het
huisorgaan, de KWC-post (26 november 1996). En ook hierin de aankondiging
om er in januari op de studiedag verder over te praten. Intussen hadden de rec-
tor en zijn plaatsvervanger, die de school goed en langer kende, zich gebogen
over de uitkomsten van de studiedag om op basis daarvan de vraag naar identi-
teit van een conceptantwoord te voorzien. Dit werd vervolgens besproken in het
bestuur en de directie en daarna in de kring van de coördinatoren. Het resul-
teerde in een bijstelling. 
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Het uiteindelijke concept opende met een verkenning van de omgeving en
zette de deuren zowel binnen de school als naar buiten wijd open. Het zou op
de studiedag gepresenteerd worden en zich beperken tot steekwoorden over de
diverse onderdelen van de schoolorganisatie. Dit onder het motto: hoe korter,
hoe beter.
Voor onszelf waren we als directie al verder en wisten we wat we met de woor-
den bedoelden. Tevens hadden we een analyse gemaakt van wat volgens ons de
zaken waren die we de komende jaren wilden aanpakken.
Dit ging toen nog niet verder dan: wie doet wanneer wat?

jan. 1996 Nieuwjaarstoespraak

okt. 1996 Studiedag met Wijnen – 1/2 NC en KIT

nov. 1996 Uitproberen

dec. 1996 Eerste ervaringen besproken

jan. 1997 Studiedag – Koers (beleidskader) gezocht en bepaald

maart 1997 Beleidskader – gepresenteerd

april 1997 Beleidskader – gepeild

apr./juni 1997 Proefronde lesinrichting/lesobservatie

Figuur 3.2 Overzicht van het begin: 1996/1997

Op de studiedag van 6 januari 1997 werd in een interactief programma door de
directie aan het personeel gevraagd of de gepresenteerde steekwoorden de
koers van de school zouden kunnen bepalen: sporen deze woorden, die als
kader dienen met de ontwikkelingen zoals die in gang zijn gezet binnen het
KWC? Het antwoord hierop luidde ja. Tevens werd gevraagd wat er nieuw was
aan het voorgestelde. Het kwam immers overeen met de ontwikkelingsrichting
van de school.
Nieuw was dat nu alles gestructureerd op een rijtje werd gezet. 
Meer nadruk op:

• verantwoordelijkheid van leerlingen
• begeleiding
• klantgerichtheid
• samenwerking.

Vervolgens werd de vraag gesteld of we in de aangegeven richting verder wil-
den gaan, ook hierop was het antwoord positief.
Daarna werd gevraagd naar aandachtspunten, knelpunten en wensen. Dit
leverde op alle beleidsterreinen een aantal concrete punten op, waarbij het
knelpunt ‘tijdgebrek’ het meest genoemd werd, evenals ‘vrijblijvendheid’ en bij
de wensen ‘intervisie’, ‘onderling contact’ en ‘het inroosteren van een vergade-
ruur’.
Van deze dag werd door de rector uitgebreid verslag gedaan in het interne huis-
orgaan, waarbij tevens de vervolgafspraak herhaald werd. De mooie woorden
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zouden omgezet worden in concrete plannen. Ieder die goede ideeën had, werd
hartelijk uitgenodigd deze kenbaar te maken aan leden van de directie. Daarna
zou de vertaalslag van woorden naar daden door de directie gemaakt en gepre-
senteerd worden. Het verslag besloot met de woorden: ‘Wij gaan ervoor: wor-
den wat we ten diepste willen/kunnen zijn.’ 

De directieleden gingen samen met Zuylen hard aan het werk om op basis van
al het materiaal dat nu op tafel lag, plannen te maken, zo concreet mogelijk. Op
draaiboekniveau werden minutieus stappenplannen uitgeschreven. Er werden
plannen gemaakt die schoolbreed waren en plannen die alleen voor een sector
bestemd waren. Verantwoordelijken werden aangezocht. 

Eind maart lag er een keurig gedrukt boekwerk van bijna 90 pagina’s onder de
titel ‘Beleidskader KWC 1997-2002’.14 Als ondertitel was gekozen voor ‘zijn
om te worden’ of ‘versamur ut vertamur’. 
Het woord vooraf meldt dat in dit beleidskader de schoolleiding haar visie op de
huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het KWC presenteert. ‘Het
geeft richting en concrete aanzetten tot veranderingen op alle aspecten van
beleid. Het markeert een belangrijk moment in de nog jonge geschiedenis van
het gefuseerde KWC.’
Het stuk is verdeeld in drie delen: woorden, zinnen en daden. ‘Deze drie zijn
één. De woorden zijn de piketpalen, de zinnen de heipalen en fundering, de
daden vormen het bouwplan.’ Het woord vooraf meldt verder dat ‘gekozen is
aan te grijpen in het hart van de school, namelijk bij het leren en leren leren
van de leerlingen. Dan stellen we ons de vraag: hoe kunnen we dat proces
onderwijskundig en organisatorisch optimaal ondersteunen?’
Als bijlage was de enquête opgenomen die aan het eind van de cursus
1997/1998 afgenomen zou worden onder alle leerlingen om te meten hoe het
gelukt was het 1/2 NC-principe in praktijk te brengen.
Alles voor de volgende cursus 1997/1998 was in maart 1997 nauwkeurig in
kaart gebracht. Iedereen kon zien wat, hoe, wanneer en onder wiens verant-
woordelijkheid activiteiten ontplooid zouden worden. ‘We zeggen wat we doen
en we doen wat we zeggen’, was het motto. Als dit geen vertrouwen gaf dat er
nu echt iets ging gebeuren! 
Vervolgens werd een algemene personeelsvergadering uitgeschreven op 26
maart 1997 ’s middags. Hierbij was ook Zuylen aanwezig, teneinde toelichting
op onderdelen te kunnen geven voornamelijk met betrekking tot pedagogi-
sche/didactische ondersteuning. De uitnodiging besloot met de zin: ‘Gelet op
aard en inhoud van het programma is ieders aanwezigheid gewenst’.

14 Zuylen en Wijnen (1996) spreken in dit verband van een koerskeuzedocument.
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De teruggetreden coördinator merkte in ons gesprek op: ‘Mensen waren niet overtuigd

van de noodzaak dat het anders moest. Het was altijd goed gegaan. Het intervisiepro-

ject ging oorspronkelijk uit van drie veranderingsvoorstellen. Van wat niet goed was en

dus verbeterd kon worden. Doen we het niet goed dan?

Er was daarnaast ook angst voor verandering. Bovendien waren docenten koning in hun

eigen lokaal. En niet gewend om te doen wat er gezegd werd. De externe begeleider

werd o.a. door zijn directe benadering niet door iedereen “gepruimd”. Een aantal

docenten wilde wel veranderen. Zij vroegen naar het “hoe”, naar instrumenten ter ver-

betering. Ook de waarnemend rector gebruikte in het gesprek woorden als ‘angst…onze-

kerheid…eigenwijzigheid’ om weerstanden en bezwaren te verklaren.
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Met een gevoel van voldoening en trots boden de directieleden ter vergadering
iedere medewerker een op naam gesteld exemplaar van het zojuist gedrukte
beleidskader aan. Het was gelukt alles op tijd klaar te krijgen.
De woorden, de piketpalen, waren al eerder in handtas/binnenzakformaat
geplastificeerd aan ieder aangeboden, zodat men deze altijd paraat kon hebben.
Tevens werden deze vergroot in alle personeelskamers opgehangen. 
Tijdens de vergadering werd eerst door de rector een toelichting gegeven op het
totale plan en vervolgens door Zuylen op de onderdelen van de pedagogisch-
didactische vernieuwing. Na de pauze was er gelegenheid tot nader ingaan op
het aangebodene. Dit was vooral van informatieve aard.
Afgesproken werd over 14 dagen op 10 april 1997 nog een keer bijeen te komen
om meningen verder te vormen en te peilen. In de tussentijd kon ieder het
geheel goed bezien. De afwezigen werden schriftelijk uitgenodigd schriftelijk
te reageren op het aangereikte materiaal. Dat gold overigens ook voor de aan-
wezigen.
Reactie werd gegeven: Naast waardering – ‘Zoiets hebben we altijd gewild’ –
waren de kritische vragen vooral in de sfeer van: ‘Is het niet te veel? Is het niet
te snel? Is het verplicht?’
Vooral het project ‘Lesinrichting/lesobservatie’ riep vragen op. Eén van de col-
lega’s noemde een intervisieproject van een school onder leiding van Zuylen.
Deze ervaring was negatief, want intervisie bleek daar bedreigend. De ervaring
op die andere school was een geheel andere dan wat voor ogen gesteld werd op
de vorige vergadering hier: waar beginnen we aan? 
Dat was schrikken. Gelukkig kwam deze reactie vóór de vergadering van 10
april, zodat geïnformeerd kon worden bij de bedoelde school. Daar bleek het
volgens de coördinator van dat project een ‘volledig uit zijn verband gerukte
reactie van een individueel personeelslid’ te zijn. 
Het project daar – op vrijwillige basis had de helft van het personeel op deze
mavo/vbo -vestiging zich opgegeven – was ‘eigenlijk heel succesvol, 75-80%
van de collega’s was heel tevreden, een aanrader derhalve. De andere helft moet
nu ook wel mee gaan doen’, merkte hij op, ‘want anders loop je gigantisch uit
elkaar’. 

Het programma voor 10 april bestond uit drie onderdelen:
1 aanvullende informatieronde
2 discussie
3 meningsvorming en – peiling

Nagenoeg alle aandacht ging uit naar het onderdeel ‘Daden’. Over het onder-
deel ‘Woorden’ geen woord, over ‘Zinnen’ twee vragen, waarvan één over het
afscheidsgeschenk aan examenkandidaten.
Binnen het onderdeel ‘Daden’ ging op het beleidsterrein ’Onderwijs’ alle aan-
dacht naar het schoolbrede project ‘Lesinrichting/lesobservatie’.
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Een coördinator merkt op: ‘Of het “hierdoor” komt, laat ik in het midden, maar het

gebrek aan overzicht over de procesgang lijkt me een juiste constatering.(…) Waarom

hebben veel docenten dit gebrek aan overzicht? Misschien vind je het als docent een

logische taakverdeling (de directie de procedures, de docenten de les). De docent ont-

moet dagelijks een grote hoeveelheid mensen (150 leerlingen, een stel collega’s). Ze heb-

ben allemaal hun eigen persoonlijkheid cq gebruiksaanwijzing. In verband met persoon-

lijke benadering (we willen geen fabriek zijn) word je geacht die handleidingen te

kennen en te gebruiken. Wat moet je dan als docent met procedures…Misschien zit het

hem ook wel in iets heel anders, bijv. de bijna niet te overziene lengte van diverse trajec-

ten.’
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Hoe voorkom je dat je mensen beschadigt? 
Hoeveel tijd moet hierin gestoken worden?
Is er ook aandacht voor onze weerstanden?
Hoe zijn de ervaringen op een andere school met dit project?
Les bijwonen is bedreigend. Het komt over als van boven gedropt. Het tempo
ligt erg hoog: is dat nodig? Betrek in de pilotgroep ook mensen die bang zijn.
Waar halen we de tijd vandaan? Het kost enorm veel lesuitval: vindt de inspec-
teur dat wel goed?

De grootte van de groep was niet geschikt voor discussie, mensen hadden
schroom zich in een grote groep te uiten, de aanwezigheid van de externe bege-
leider kon een onjuiste discussie opleveren. Er haakten mensen af.
Nadat op alle vragen en opmerkingen was ingegaan, werd gepeild hoe de ver-
gadering er tegenover stond om op de aangegeven manier met dit ‘spoorboek-
je’ te gaan werken. Antwoorden:
Positief 38
Geen mening 21
Negatief 0

Ondanks het belang van deze vergadering was nog niet de helft van de docen-
ten aanwezig.
Er werkten in dat jaar 153 mensen op het KWC, van wie 26 tot het onderwijson-
dersteunend personeel behoorden. Een aanzienlijk deel was en is parttimer. 
Voorts was het een erg drukke periode waar o.a. de mondelinge tentamens in
vielen. Maar toch. Het lukte eigenlijk nooit om alle medewerkers op een geza-
menlijk moment bij elkaar te krijgen.
Dat gold ook voor de aanwezigheid van coördinatoren bij algemene personeels-
bijeenkomsten in de beginperiode. Zij bleken niet zelden opgehouden door
dagelijkse-gang-van-zaken-dingen-die-eerst-moeten. Mede hierdoor miste
menigeen het overzicht over de procesgang die aan besluitvorming vooraf
ging.
Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst werd daarom gepubliceerd in de
KWC-post.

Op basis van de uitkomst van de vergadering van 10 april verzocht de rector op
14 april aan de medezeggenschapsraad instemming te verlenen aan het
beleidskader.
Al eerder – in januari en maart – was deze raad door hem schriftelijk en mon-
deling geïnformeerd.
Hij besloot de aanbiedingsbrief met: ‘De schoolleiding wil zich bij de uitvoe-
ring laten leiden door een gepaste mengeling van voortvarendheid en zorgvul-
digheid. Op verstandige en flexibele wijze zal omgegaan worden met mogelijk-
heden en beperkingen die zich manifesteren in het traject van uitvoering’. 
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De toenmalige voorzitter van de mr merkt op: ‘De personeelsgeleding durfde toch niet!

Hier waren ook bange mensen bij en bezorgde mensen (voor collega’s).’
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Op 16 april werden – onder voorbehoud van instemming door de medezeggen-
schapsraad met het gepresenteerde in het beleidskader – docenten opgeroepen
mee te doen aan de proefronde lesobservatie, die gepland stond voor medio
mei 1997.
Er konden 15 leerkrachten meedoen. Er waren iets meer aanmeldingen dan
plaatsen. Een aantal leden van de medezeggenschapsraad trok zich terug, zodat
uiteindelijk mee kon doen wie zich had aangemeld. 

Lesinrichting en lesobservatie: de proefronde

Het omstreden projectplan in het beleidskader zag er in grote lijnen als volgt
uit.
Er werd een interne projectcoördinator benoemd, deze was een directielid.
Als externe ondersteuner werd Zuylen aangetrokken.

Net als alle andere projecten werd ook dit project beschreven volgens een vast
stramien: opdracht, aanpak, stappenplan.

De opdracht van de schoolleiding aan de projectcoördinatoren luidde als volgt:

Het KWC geeft gestalte aan een nieuwe schoolbrede onderwijskundige visie.

Momenteel is de hoofdmoot van ons onderwijsaanbod gegoten in lessen. Hiervan uit-

gaande wordt vanaf nu een aantal zaken aangepakt:

1 inventarisatie van de huidige manier van lesgeven

2 realiseren van een gespreksbasis over lesinrichting

3 werken aan deskundigheidsbevordering van docenten. Hierbij is zelfwerkzaamheid

van leerlingen een uitgangspunt met het 1/2 NC-principe als startpunt.

Bij het werken aan didactische bekwaamheid van docenten kiezen we ervoor deze zo

veel mogelijk verder met elkaar te ontwikkelen. Daarbij kan het noodzakelijk zijn dat we

externe deskundigheid inhuren of de school uitgaan om te leren. Onze voorkeur gaat

ernaar uit dat docenten van elkaar leren. Om die reden staat intervisie tussen docen-

ten over het inrichten van lessen en andere leersituaties de komende jaren centraal.

Beschrijf in grove lijnen het plan van aanpak voor het uitvoeren van deze opdracht, die

een looptijd heeft tot het jaar 2002 en geef in een stappenplan aan wat er in het school-

jaar 1997-1998 gebeurt.

Figuur 3.3 De opdracht

In het plan van aanpak werd vervolgens in hoofdlijn beschreven langs welke lij-
nen de opdracht werd aangepakt.
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Het aanscherpen van een pedagogisch-didactisch signalement en de ondersteuning

daarbij berusten op vier pijlers:

– theorievorming

– intervisie

– lesobservatie, bespreking en verslaglegging

– uitproberen van veranderingsvoorstellen

Deze punten werden vervolgens kort uitgewerkt. Bij theorievorming werd opgemerkt

dat een deel ervan aan docenten op maat aangereikt zal worden, passend bij de eigen

lessituatie, gebaseerd op de lesobservatie.

Intervisie werd onderscheiden in een drietal vormen:

één die plaatsvond op centrale momenten voor het hele team (een drietal per jaar),

één die zich afspeelde in kleine groepen van maximaal 25 deelnemers, één die plaats

zou vinden in de bespreking van de lesobservaties.

Het streven met betrekking tot de lesobservaties was dat iedere docent op jaarbasis

drie keer geobserveerd zou worden en driemaal twee keer een collega zou observeren,

met als gevolg dat het aantal intervisiemomenten met lesobservatie als basis negen is.

Alle collega’s doen mee. Iedere collega heeft recht op drie observaties per jaar. Er

wordt gewerkt in trio’s. Zuylen doet één ronde met alle docenten mee.

Over de veranderingsvoorstellen werd opgemerkt dat deze een schoolbreed karakter

kunnen hebben of gemaakt kunnen worden op afdelingsniveau, sectieniveau en leer-

jaarniveau. Daarnaast kunnen ze voortvloeien uit de lesobservaties. In alle gevallen

moet geprobeerd worden om de veranderingen meetbaar en concreet te formuleren.

Dit is een voorwaarde om ze goed te kunnen bespreken: werkt het, werkt het niet en

waarom niet.

Figuur 3.4 Samenvatting van het plan van aanpak

Vervolgens werd op draaiboekniveau beschreven welke stappen gezet zouden
worden om de plannen uit te voeren.
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Stap 1

Introductie van het plan tijdens de algemene personeelsvergadering van 26 maart

1997. Oproep van deelnemers aan de proefronde lesobservatie.

Stap 2

Voorbespreking van de proefronde lesobservaties op 12 mei 1997, 15.15 – 16.00 uur

o.l.v. Jos Zuylen. Deelnemers: alle docenten die aan de observatieronde deelnemen in

de periode 13 mei – 21 mei.

Stap 3

Uitvoering van proefronde van de lesobservatie (nabespreking en inclusief verslagleg-

ging). Periode: 13 mei – 21 mei.

Stap 4

Centrale afsluiting met de deelnemers van de proefronde van de lesobservatie op 23

mei van 13.15 – 15.15 uur.

Stap 5

Studiemiddag maandag 25 augustus 1997 van 13.15 – 17.00 uur. Thema’s: lesinrichting

en opstarten van de tweede algemene ronde lesobservatie.

En zo gaat het stappenplan door tot stap 17: een docentendebat op 8 april 1998 uit-

mondend in de vraag: Hoe verder?

Figuur 3.5 Het (begin van het) stappenplan

De projectcoördinator ging aan de slag: drie weken voorafgaand aan de proef-
ronde lag er een rooster voor de betreffende docenten. Het voorblad hiervan gaf
ook aanwijzingen voor introductie van het lesbezoek bij de leerlingen.
Dit ‘dient zo natuurlijk mogelijk te gebeuren: bijvoorbeeld door te zeggen dat
KWC-docenten besloten hebben elkaars lessen bij te wonen om zo van elkaar
te kunnen leren en gezamenlijk een weg te vinden naar moderner onderwijs’.
Bij de voorbespreking van de proefronde werd een op schrift gestelde
‘Gedragscode bij nabespreking’ besproken.
Ook was er een lesobservatieformulier met toelichting, dat als hulpmiddel kon
dienen bij de observatie (en dus ook de nabespreking) en een voorbeeldformu-
lier waarop een aantal veranderingsvoorstellen was verwoord. 
Nadat de observaties in de proefronde hadden plaatsgevonden, werd volgens
afspraak een evaluatie gehouden. Deze bijeenkomst werd ook bijgewoond door
de rector. Er werd geëvalueerd op geobserveerd worden, observeren en intervi-
sie. Niet alle deelnemers konden aanwezig zijn. Aan de afwezigen werd schrif-
telijk om reactie op de aangegeven punten gevraagd. Er werd o.a. opgemerkt
dat de visie van de externe begeleider op onderwijs fundamenteel anders was
dan tot nu toe gangbaar.
Het geheel werd als spannend, zinnig en positief ervaren, het verslag van de
evaluatiebespreking werd integraal gepubliceerd in de KWC-post van 5 juni
1997.
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De raad vergaderde op 22 april en deelde de rector op 24 april mee:

‘Tot op heden kan de mr nog niet instemmen met het gepresenteerde beleidskader. Dit

stuk zal eerst in de diverse geledingen nog besproken moeten worden. Het voornemen is

om in de eerstvolgende mr-vergadering het stuk plenair te behandelen. Wij hopen dan

ook te beschikken over de financiële onderbouwing, anders zal het zeer moeilijk zijn om

met het beleidskader te kunnen instemmen.’ 

De raad vergaderde vervolgens op 3 juni. Eén van de twaalf agendapunten was 8a –

beleidskader. Het verslag meldt: ‘In hoog tempo enkele punten: Mogen leerlingen ook

meedoen aan kwaliteitsverbetering via enquêtes? Wordt het gebouw wel doelmatig

gebruikt als er vaste vergadertijd komt?’ 

Ter vergadering ging de rector op deze punten in. Over lesobservatie en intervisie werd

niet gesproken. Op 16 juni vergaderde de raad verder. Van de uitkomsten van deze twee

vergaderingen maakte de raad melding aan de rector bij brief van 19 juni 1997. Met

betrekking tot het beleidskader was het volgende besloten: ‘We gaan akkoord met de

onderdelen “Zinnen en Woorden”. Ten aanzien van het onderdeel “Daden” hebben we

nogal bedenkingen. De uitvoering van het stappenplan willen we als mr per onderdeel

bekijken. Verder merken wij hierbij op dat bij bepaalde onderdelen de te volgen stappen

niet of nauwelijks zijn uitgewerkt. De mr behoudt zich dan ook het recht voor hierop

terug te komen. Ook wordt bij een aantal te volgen stappen de mr niet of nauwelijks

genoemd. Tot slot maken wij u erop attent dat de te volgen procedures niet in strijd

mogen zijn met de standpunten die de mr heeft ingenomen t.a.v. de begroting en het

formatieplan. Voor de oudergeleding is het woord “klantgerichtheid” erg belangrijk. In

het kader van de kwaliteit van het onderwijs is dit een onderwerp dat we als mr graag

en regelmatig willen blijven volgen en toetsen.’

De toenmalige voorzitter van de mr merkt over de termijn van reageren op: ‘Reactie

was er wel binnen een maand. Echter nog geen definitieve.’
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De ervaringen en reacties van de deelnemers op de proefronde waren van dien
aard, dat wat de schoolleiding betreft, doorgegaan kon worden op de ingeslagen
weg.
Maar daarmee is in een school niet alles gezegd. Bij beleidsontwikkeling speelt
de medezeggenschapsraad een formele en belangrijke rol. 

Aarzeling: vrijwillig of verplicht, vrijblijvend of vanzelfsprekend?

Hoe reageerde de medezeggenschapsraad op het verzoek tot instemming?

Zoals eerder is aangegeven, verzocht de rector op 14 april 1997 aan de mede-
zeggenschapsraad in te stemmen met het beleidskader. Uiteindelijk deelde de
raad na drie vergaderingen op 19 juni 1997 mee dat zij akkoord ging met de
onderdelen Zinnen en Woorden van het beleidskader, maar nogal wat bedenkin-
gen had tegen het onderdeel Daden.

14 april Verzoek van rector aan de mr om instemming met beleidskader

22 april Mr nog geen instemming, eerst bespreking in geledingen

3 juni Mr vergadert, het beleidskader is één van de vele punten

16 juni Mr vergadert, akkoord met “Woorden en Zinnen”, bedenkingen tegen

“Daden”

2 juli Brief van collega’s

3 juli Algemene personeelsvergadering

4 juli Begin zomervakantie

Figuur 3.6 Overzicht formele traject 1997

Dat was een bittere teleurstelling. Kon het formeel eigenlijk wel? De raad dien-
de volgens de regels toch binnen een maand te reageren op verzoeken van het
bevoegd gezag? Natuurlijk was de agenda van de raad vol, overladen zelfs. Er
gebeurt immers veel in onderwijsland.

Zo hield de gang van zaken rond financiën en het management de gemoederen
bezig. Immers, 1 augustus 1996 was een nieuw financieringssysteem inge-
voerd in het voortgezet onderwijs, waarbij scholen meer mogelijkheden kregen
en risico’s liepen.Was de school wel klaar voor een dergelijke ingrijpende stel-
selwijziging?
Een onderzoek door een externe instantie moest uitsluitsel geven over de hui-
dige en gewenste stand van zaken.

Intussen werd de managementstructuur – door de rector zelf – geëvalueerd.
Ook daar was veel belangstelling voor. En dan waren er nog tal van zaken die de
aandacht vroegen, zoals de doorlichting van de overleg- en besluitvormings-
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structuur, klachtenregeling discriminerend gedrag, ontruimingsplan en – oefe-
ning en lopende zaken als jaarrekening 1995/1996, begroting 1997/1998, for-
matieplan 1997/1998, de tweede geldstroom (ouderbijdrage), om maar een
paar in het oog springende punten uit het overleg eind schooljaar 1996/1997
te noemen. 

Wat nu? Informeel gaf de voorzitter van de medezeggenschapsraad de rector
als antwoord: ‘Gewoon doorgaan.’

En dan was er nog een brief op de valreep. Twee collega’s – eerstegraads en
werkzaam in de schaal 12 – sector, die beiden afwezig waren op de personeels-
bijeenkomst van 10 april 1997, hadden 1 juli 1997 een brief betreffende het
intervisieproject doen uitgaan onder alle collega’s.
De belangrijkste passages uit deze brief luidden:

‘Uit gesprekken met collega’s concluderen wij dat er onvrede is ten aanzien

van de manier waarop intervisie op onze school geïntroduceerd en tot nu toe

gerealiseerd is. Onduidelijk is of het om een kleine groep of een grotere groep

gaat. De peiling die we door middel van dit schrijven houden, beoogt aan de

directie te tonen dat er op het Koningin Wilhelmina College misschien wel

meer docenten zijn die niet gelukkig zijn met de gang van zaken rond intervi-

sie. In elk geval zal de verplichting tot deelname aan intervisie (zowel Zuylen

als het beleidskader spreekt over “het recht op intervisie”) dienen te vervallen.

Ook andere vormen van onderwijsvernieuwing zijn denkbaar. We zijn ons

ervan bewust dat we eerder bij de directie aan de bel hadden moeten trekken.

Tegelijkertijd zijn wij van mening dat de directie op de hoogte dient te zijn van

hetgeen leeft onder het personeel.’

Op 2 juli trof de rector deze brief aan in zijn postvak. Er was op geen enkele
manier voor-overleg met hem geweest. Op 3 juli was de laatste werkvergade-
ring met het personeel. Aan het eind van 4 juli begon de zomervakantie. De
rector nodigde direct de twee ondertekenaars uit voor gesprek. De handteke-
ningen die hem een dag later vlak voor de laatste personeelsvergadering wer-
den aangereikt, nam hij niet in ontvangst.
Op de personeelsvergadering van 3 juli stond het beleidskader geagendeerd.
In het licht van de situatie waarin de school zich bevond, de ophanden zijnde
invoering van de tweede fase en de positieve ervaringen in de proefronde met
het project ‘Lesinrichting/lesobservatie’, hield de schoolleiding vast aan het
‘vanzelfsprekende’ – verplichtende – karakter van deelname aan deze projec-
ten.
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Docenten konden intekenen om op verschillende momenten in te stappen en
zij die er te veel tegenop zagen, konden in een persoonlijk gesprek met de rec-
tor kiezen voor een ander traject van scholing.

Voortvarend en zorgvuldig, dat was de intentie. De uitkomst was minder voort-
varend dan de directie gehoopt had, doch voortvarender dan menig docent
wilde. 
De zorgvuldigheid werd in de ogen van diezelfde docenten bezien vanuit de
optiek: verplicht of vrijwillig. Vrijwillig in deze context was in de ogen van de
schoolleiding te nauw verbonden met vrijblijvend. En dat bracht de voortva-
rendheid in het geding.
Er was een schrale troost. Het persbericht in Uitleg betreffende het jaarverslag
van de inspectie d.d. 11 juni 1997 over het jaar 1996 opende met de kop
‘Vernieuwen kost veel tijd’. Het bevatte passages als: ‘De aandacht van de
schoolleider ging in 1996 in sterke mate uit naar personele en materiële zaken.
De aandacht die scholen hieraan noodzakelijkerwijs moesten geven, zette het
denken over de kwaliteit van het onderwijs onder druk. 
Het beleidsaccent bij de basisvorming ligt in de meeste scholen meer op de
randvoorwaardelijke dan op de onderwijsinhoudelijke kant. (...) De invoering
van de inhoudelijke aspecten, zoals op vaardigheden en inhoudelijke samen-
hang gericht onderwijs (…) verloopt moeizaam. Onderwijs-op-maat en diffe-
rentiatie binnen de klas blijken voor de doorsnee-leraar nog lastig te realiseren.’
Deze troost bevatte voor de schoolleider tevens de uitdaging. Als dit in 1997
gold voor de in 1993 ingevoerde basisvorming, wat moest dat dan niet worden
voor de veel ingrijpender veranderingen ten gevolge van de invoering tweede
fase en het vmbo? Hoe lang zou dat duren? Was dit wel verantwoord naar de
leerlingen toe?

Zonder fiat van de medezeggenschapsraad en met verdeeldheid in de kring van
docenten gingen we niet alleen de vakantie in, maar ook het proces van school-
brede onderwijskundige vernieuwing na de vakantie. Maar niet met lege han-
den. Naar aanleiding van een eerder gestelde vraag op de docentenbijeenkomst
van 26 maart naar ‘inleesmateriaal ter voorbereiding op het didactiekproject
“Lesinrichting en lesobservatie” ’, kregen alle docenten readers, dit zijn gebun-
delde publicaties over activeerdidactiek en leerprocesbegeleiding.
Een dergelijke vraag was bemoedigend en verdiende een passend antwoord.

Op weg

Waren de antwoorden passend? Wat zou de vakantieperiode voor effect heb-
ben?
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In feite kwam het er op neer dat deze twee collega’s – naar de waarneming van ande-

ren – géén (alternatief ) traject volgden. 
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Na de vakantie lag er een tweede versie van het beleidskader in de postvakken
van de docenten. In de onderdelen ‘Woorden’ en ‘Zinnen’ beperkten de bijstel-
lingen zich tot die van typografische en taalkundige aard.
In het onderdeel ‘Daden’ waren meer inhoudelijke wijzingen aangebracht,
mede naar aanleiding van gemaakte opmerkingen in de diverse geledingen. Zo
werd op basis van de ervaringen in de proefronde ‘Lesobservatie/intervisie’
gekozen voor een aantal rondes met elk een gemeenschappelijk start- en afslui-
tingsmoment voor de deelnemers. Hierdoor konden de leerervaringen van de
ene ronde meegenomen worden naar de volgende. Bovendien gaf het docenten
vrijheid op een voor hen passend moment in te stappen. Tevens werd het aan-
tal rondes per persoon teruggebracht van drie naar twee.
In de aanbiedingsbrief werd nogmaals ingegaan op de heikele kwestie:
‘Uitgangspunt is – gelet op aard en doelstellingen van dit centrale onderwijs-
project – dat iedere docent meedoet. Docenten die zwaarwegende redenen heb-
ben, kunnen in een persoonlijk onderhoud met de rector bespreken of
genoemde doelstellingen voor hen ook op een andere wijze te realiseren zijn.
Slechts bij uitzondering kan voor een alternatieve route gekozen worden, daar
eigen aan het project is dat docenten met en van elkaar leren.’
Aan het begin van het jaar maakten twee docenten van deze mogelijkheid
gebruik, gevolgd door nog twee in de loop van het jaar.

Daarnaast voerde de rector nog meer individuele gesprekken met docenten
over hun beleving van het project. Tevens werd ook de mogelijkheid van een
individueel, intensief traject alleen met de externe begeleider aangeboden.
Hiervan maakten twee docenten gebruik (Zuylen, 1999).

Het project bestond in hoofdlijn uit de volgende onderdelen:
Twee rondes lesinrichting/lesobservatie per persoon uitgevoerd in trio’s van
wie de externe begeleider in de eerste ronde één van de drie was. De trio’s wer-
den gegroepeerd in groepen van 15 à 20 docenten. De docenten in deze groe-
pen gingen gelijktijdig van start. Aan het begin was er per groep een startbij-
eenkomst en een afsluitingsbijeenkomst aan het eind. De rector woonde de
afsluitingsbijeenkomsten van alle groepen bij, teneinde direct geïnformeerd te
worden over de ervaringen van de deelnemers.
Groepen werkten na elkaar. Dit om organisatorische redenen en omdat groe-
pen daardoor gebruik konden maken van elkaars leerervaringen. Tevens bood
het docenten de gelegenheid om op een voor hen passend moment in te stap-
pen. De eerste ronde werd afgesloten tegen de kerst met een enquête onder de
leerlingen. Daarna begon de tweede ronde, nu zonder de externe begeleider als
één van de drie.

Naast deze op het individu gerichte intervisie in klein verband was er een vijf-
tal centrale bijeenkomsten van het hele team: de eerste op de openingsvergade-
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ring van de cursus over de lesinrichting (zelfwerkzaamheid en de didactiek
ervan); de tweede op de dag na de herfstvakantie (evaluatie van de voorgaande
periode aan de hand van een enquête onder docenten en organisatie van het
onderwijs in breder perspectief ); de derde de dag na de kerstvakantie (met
name de resultaten van de onder alle leerlingen gehouden enquête werden hier
besproken: lukt het om bijvoorbeeld het 1/2 NC-principe te realiseren?); de vier-
de op vrijdagmiddag voorafgaand aan de krokusvakantie (een gesprek van
docenten met één van hun klassen over onderwijs) en de laatste op de dinsdag-
middag voor de paasvakantie, die op vrijdag daarna zou beginnen (deze zou
evaluerend en toekomstgericht zijn).

Zomervakantie

25 aug. Openingsvergadering – Zelfwerkzaamheid en de didactiek ervan.

Herfstvakantie

20 okt. Studiedag. Evaluatie voorafgaande. Organisatie van het onderwijs.

Kerstvakantie

5 jan. Studiedag Bespreking enquête onder leerlingen.

20 febr. Gezamenlijke conferentiemiddag voor docenten en leerlingen over onder-

wijs.

Krokusvakantie

8 april Docentendebat. Terugblik en vooruitblik.

Figuur 3.7 Algemene studiedagen in de cursus 1997 – 1998

De in december 1997 schoolbreed afgenomen leerlingenenquête – met uitzon-
dering van examenklassen – na afloop van de eerste ronde lesobservatie was
nieuw.
Uit de evaluatie onder docenten bleek dat 59 het afnemen als positief ervaren
hadden, zeven vonden het eng-doch-zinnig, zeven vonden het niet zinnig.
De uitkomsten werden ter bespreking voorgelegd aan de secties.

Vraag 1 Kun je meestal de helft van de lestijd zelfstandig werken?

Vraag 2 Geeft de leraar aan het begin van de les duidelijk aan, wat er in die les gaat

gebeuren?

Vraag 3 Vind je dat je tijdens de les rustig kunt werken?

Vraag 4 Tijdens de les loopt de leraar hulpverlenend, fluisterend rond…

Vraag 5 Vind je dat je op school wordt aangezet tot actief en zelfstandig werken?

Vraag 6 Denk je dat je meer leert van zelfstandig werken dan van luisteren naar de

leraar?

Figuur 3.8 De enquêtevragen
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Op de bijeenkomst na de kerstvakantie werden de uitkomsten van de enquête
onder leerlingen eerst plenair en vervolgens in secties besproken. Tevens werd
aan alle docenten de brochure ‘Een staalkaart voor lesobservaties en intervisie’
uitgereikt. 
Medio januari werd deze brochure gevolgd door de ‘Handleiding voor het
observeren van lessen op het KWC in de periode van januari tot april 1998’.
Hierin werden de 350 veranderingsvoorstellen, die in de voorafgaande periode
bij de lesobservaties binnen het KWC waren geformuleerd, geordend in catego-
rieën. 

De daaropvolgende bijeenkomst op 20 februari 1998 in het project omschre-
ven als ‘Gezamenlijke conferentiemiddag voor docenten en leerlingen’ riep
naarmate de dag dichterbij kwam veel commotie op. 
In de KWC-post van 29 januari 1998 schetste de rector de contouren van de
conferentie. Tot 11.00 uur lessen volgens rooster, van 11.30 uur tot 13.00 uur
heeft de docent de klas/groep die in het rooster op het vierde lesuur vermeld is.
Om 13.00 uur begint voor de leerlingen de vakantie. Docenten met een exa-
menklas tussen 11.30 uur en 13.00 uur kunnen de aangegeven tijd gewoon les-
geven. Ze kunnen er ook voor kiezen mee te doen met het programma. 

Wat was de bedoeling en wat stond er op het programma?
De bedoeling was dat leerlingen en docenten met elkaar in gesprek gingen over
leer- en samenwerkingsprocessen. Hierbij hoort het uitproberen, oefenen, par-
ticiperen in onbekende leersituaties, observeren, geven van feedback, oefenen
en coachen.
Het programma was zodanig samengesteld dat onvoorbereide opdrachten
moesten worden uitgevoerd. In het eerste gedeelte werden leerlingen op een
speelse manier verleid om na te denken over leren. In het tweede deel vond een
klassengesprek plaats aan de hand van stellingen/vragen over leren. Ten slotte
werden leerlingen uitgenodigd op basis van vrijwilligheid een essay te schrij-
ven over leren. De beste bijdragen werden gebundeld en gepubliceerd en
beloond met een cd-bon van fl. 25.
Aldus de informatie ruim drie weken voor de conferentie.
Maar hiermee was de kou nog niet uit de lucht.
In de volgende KWC-post van 5 februari vroeg de rector nog eens aandacht voor
de ophanden zijnde conferentie onder de titel ‘Een tussenstap: over verbeel-
ding van denken’. 
Hij schetste het veranderingsproces en de fase waarin de school nu verkeerde:
‘We zetten met z’n allen stappen op de weg “van onderwijzen naar leren”. En
we doen dit gecoördineerd en planmatig. Hierbij neemt de schoolleiding haar
eigen verantwoordelijkheid:ze geeft richting en biedt ondersteuning op maat.
(…) De wijze waarop ieder van ons zich op deze weg bevindt, is verschillend.
(…) Voor de één is het een moeten, voor de ander een uitdaging. (…) Herziening
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De toenmalige voorzitter van de mr merkt op dat de interne projectcoördinator niet

door iedereen serieus genomen en vaak ook tegengewerkt werd. Zijn optreden op die

vergadering werd als ‘niet sterk’ gewaardeerd. Dit alles heeft in haar ogen het proces

geen goed gedaan. In de ogen van de externe coördinator heeft de interne projectcoör-

dinator heel gedisciplineerd gewerkt en de organisatie van het project goed ter hand

genomen. Op geen enkele andere school was dit zo goed geregeld als op het KWC. 
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van het leerproces in de aangegeven richting, evenals onze schooldoelstelling
(leerlingen begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid en verantwoordelijk-
heid) veronderstelt dat docenten en leerlingen met elkaar in gesprek zijn over
processen van leren en samenwerken.’
Als ondersteuning voor het gesprek werd alle docenten tijdig (9 februari) een
uitgebreid pakket aangeboden onder de titel ‘De Gordiaanse knoop’ met alle
benodigde materialen en suggesties voor werkvormen en nader gesprek. Het
was een training voor het leggen van knopen en het observeren van de hande-
lingen en het gedrag van de knopenleggers. Het werd aangeboden als handrei-
king. Docenten die betere ideeën hadden, konden deze gebruiken.
De uitvoering was spannend, voor iedereen.

De evaluatie van de dag door middel van een schriftelijke enquête onder docen-
ten leverde het volgende op. 
Retour ontvangen enquêteformulieren: 44. Zes van de docenten die wel deel-
namen aan de enquête, hadden niet meegedaan aan de conferentie vanwege
het feit dat ze lesgaven aan een examengroep of in een enkel geval voorrang
gaven aan ‘achterstallig werk’.
Er waren ook docenten met een examengroep die wel deelnamen aan de confe-
rentie. Van deze deelnemers hadden 38 meegedaan aan de evaluatie, hadden 32
gebruik gemaakt van het aangeboden pakket en zes hadden een eigen pro-
gramma gemaakt.
De ervaringen van de 32 waren als volgt: de informatie vooraf was voldoende tot
goed, het instructiepakket was goed (19), voldoende (7), matig (5).
De ervaringen van de leerlingen waren positief (16), positief voor het eerste
gedeelte (3), negatief (3), negatief voor het tweede gedeelte (2). De ervaringen
van de docenten waren positief (19), positief voor het eerste gedeelte (1), nega-
tief (5).
De vraag of de conferentie een bijdrage geleverd had aan het proces van onder-
wijzen naar leren werd door 16 met ja en door negen met neen beantwoord, vijf
waren twijfelachtig en één dacht dat de conferentie nauwelijks een bijdrage had
geleverd aan het proces van onderwijzen naar leren. De ervaringen van de zes
die een eigen programma hadden ontwikkeld, weken iets in negatieve zin af
van die van de anderen.

De slotbijeenkomst op 7 april was een docentendebat, dat volgde op een korte
evaluatie van de zijde van de interne projectcoördinator.

Het debat zou in twee sessies plaatsvinden: de eerste zitting zou een beperkt
debat zijn wat het aantal personen betreft. Ieder kon zich daar vooraf voor aan-
melden, daarna zou een open debat plaatsvinden waaraan ieder kon deelne-
men. Eén en ander zou uitlopen op de vraag: op welke punten we het traject
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willen verbeteren. Tevens werden de conceptplannen voor de volgende cursus
gepresenteerd.
Daar de aanmelding voor het debat beperkt bleef tot één persoon, werd direct
na de evaluatie door de projectleider begonnen met het open debat. 16 docen-
ten deden hieraan mee: ‘Heeft het wel zin door te gaan met de lesobservatie?’
‘De behoefte aan intervisie moet weer gepeild worden en wel schriftelijk, ano-
niem en na de vergadering,’ zo stelde een collega.
De grote lesuitval werd door diverse sprekers als negatief ervaren. De gedachte
aan temporiseren werd geopperd. Ook positieve opmerkingen werden naar
voren gebracht. Halverwege de discussie werd naast de lesuitval het toegeno-
men ziekteverzuim naar voren gebracht: veel ziekte wordt veroorzaakt door
hoge werkdruk. En bij menigeen veroorzaakt lesobservatie druk.
Kernwoorden, die gedurende de vergadering meermalen te beluisteren waren:
flexibiliteit (van de organisatie van het project), vertrouwen en zorgvuldigheid. 
De rector vertolkte aan het einde van het debat het gevoelen van de directie, die
gelet op de ervaringen, met dit project wil doorgaan, wetend dat het een meer-
jarenproject betreft. Doorgaan met aandacht voor het tempo en voor een meer
flexibele vormgeving wil hij graag nader bezien.
Hoewel het niet de bedoeling was de mening te vragen over het al of niet door-
gaan – het betreft immers een meerjarenproject – wil de rector de aan het
begin van het debat voorgestelde peiling in die zin honoreren, dat deze bij
handopsteken ter vergadering gehouden wordt. 
Op de vraag of we doorgaan met intervisie in de aangegeven richting is het ant-
woord ja 44, neen 11, geen mening 10.
Nog steeds is twee derde voor. Het project gaat dus door. Ook van deze bijeen-
komst verschijnt een uitgebreid verslag in de KWC-post.

Na Pasen verschijnt er een brochure voor de ouders over onderwijsvernieuwing
op het KWC.

Aan het eind van de cursus op de slotvergadering geeft de rector een overzicht
van alle activiteiten die in verband met het beleidskader hebben plaatsgevon-
den.
Hij doet dit door alle steekwoorden van het beleidskader systematisch de revue
te laten passeren. Welke ‘Woorden’ zijn vertaald in ‘Daden’ en welke (nog) niet?

Wat gebeurt er veel in een schooljaar.
Een greep uit overige zaken die dat jaar speelden: uitbesteding van de perso-
neelsadministratie aan een extern kantoor, doorlichting managementstructuur,
aanpassing beschrijving functies van het management, positionering midden-
management, het voeren van functioneringsgesprekken ook door coördinato-
ren, ontwikkeling beleid ‘vrouw en management’, het beleggen van drie bijzon-
dere ouderavonden in het kader van nadere profilering van onze
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levensbeschouwelijke identiteit, specifieke aandacht voor het omgaan met
begaafdheidsverschillen, gezondheid en leefstijl, NCRV-schoolstrijd, pilot-
groep leerlingmentoraat brugklas, allerlei tweede fase projecten, symbiose-
project met het voortgezet speciaal onderwijs, inventarisatie van begeleidings-
activiteiten in regionaal verband, aanpak ICT, de eerste Cambridge-examens
Engels, het eerste ARBO-jaarverslag verscheen, internationalisering en bezoe-
ken aan buitenlandse scholen, de eerste projectconferentie met buitenlandse
partnerscholen wordt in Culemborg gehouden, eerste jaar en jaarverslag van
vertrouwenspersonen, het eerste fotojaarboek voor eindexamenklassers, uit-
breiding van het technieklokaal, aanpassing van de conciërgeruimte, klimaat-
beheersing op de C-vleugel, beperking rookoverlast in de personeelskamers,
enquête rookgedrag onder personeelsleden, niet optimaal functionerende leer-
lingenraad.

Het zijn zaken die allemaal invloed hadden op het verloop van het centrale ver-
nieuwingsproces. Maar welke invloed precies?

En dan was er nog een viertal heuse stakingen, die de gemoederen stevig bezig
hielden. Landelijke stakingen weliswaar, maar toch. En eigenlijk gericht tegen
de overheid, die te weinig deed aan vermindering van de werkdruk. Maar de
schoolleiding werd in de rol van werkgever gepositioneerd. Tegenover de werk-
nemers, de collega’s met wie ze samen op weg waren in het vernieuwingspro-
ces van het onderwijs.
De stakingen vielen op een voor het KWC heel ongelukkig moment: de eerste
vond plaats op 29 januari 1998, de tweede op 19 februari 1998. We zaten mid-
den in ons intensieve traject. 
En dat was nog niet alles. In december van datzelfde jaar en januari van het
daaropvolgende jaar zouden er nog twee volgen, nu gericht tegen een te laag
loonbod. De vijfde in de rij in februari 1999 werd op het laatste moment afge-
blazen. Maar vier stakingen in dertien maanden zijn geen ideale omstandig-
heid voor een intensief professionaliseringsproject…

Flexibilisering

De roep om flexibilisering had geklonken, de roep werd gehoord. Zou dit hel-
pen?
In de twee volgende jaren – aug. 1998 - aug. 2000 – werd nadrukkelijk ingezet
op een flexibeler organisatie van het professionaliseringsproject. Tot nu toe was
het strak geleid en centraal georganiseerd. Dit had ook nadelen: door centrale
roosterwijzigingen gingen geplande lesbezoeken al te vaak niet door, terwijl
intussen wel lesuitval voor klassen was aangekondigd. Het resultaat was soms:
wel lesuitval, geen lesbezoek. Docenten hadden dit misschien zelf kunnen
ondervangen, als zij daartoe de mogelijkheid gekregen hadden. Ook ten aan-
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zien van de keuze van de drietallen wilde men meer vrijheid. Zo ook met
betrekking tot de frequentie van de lesbezoeken. Ten laatste wilde men vrijheid
voor wat al of niet externe ondersteuning betreft. 
Nieuw was ook dat vooraf afgesproken kon worden waar de observanten vooral
op dienden te letten. Dit op verzoek van de geobserveerde docent. Een aantal
spelregels werd afgesproken: in ieder geval twee rondes per jaar, in principe
geen lesuitval voor de bespreking van de geobserveerde les, zelf plannen mag,
laten plannen/ inroosteren kan ook, externe ondersteuning kan, het kan ook
zonder externe ondersteuning, er wordt gebruik gemaakt van de aangeboden
lesobservatieformulieren en van de handleiding van het observeren van lessen,
ook de projectleider krijgt de verslagen.
Op basis van de verslagen kan hij een overzicht houden over het verloop van
het proces en kan hij docenten van passende literatuur voorzien.

Alle nieuwe docenten kregen een eigen traject met externe ondersteuning
zoals indertijd het project op het KWC voor allen gestart was. 
Ook tussentijdse instromers werden opgenomen in het traject, dit werd bij de
sollicitatiegesprekken besproken.
Het intervisieproject was bovendien opgenomen in de wervingsadvertenties.
De school profileerde zich ermee.

Het aantal collega’s was intussen – ten gevolge van het terugbrengen van de
lessentaak per 1 augustus 1998 van 28 naar 26 wekelijks te geven lessen – fors
toegenomen. Van de 134 docenten, die de school op 1 augustus 1998 telde,
waren twaalf nieuw. Zij volgden het traject ‘nieuwe docenten’. Twaalf al langer
in dienst zijnde docenten deden om verschillende redenen niet mee (vrijstel-
ling van de rector, kortdurende vervanging, gedeeltelijk ziekteverlof). Van de
resterende 110 docenten lieten 39 de vorming van drietallen en de inroostering
geheel aan de projectleider over. De overigen schatten in dat ze geen of beperk-
te ondersteuning vanuit de organisatie nodig hadden. Dit paste in de wens tot
flexibilisering.

Medio november – toen de eerste ronde voor ongeveer twee derde voltooid was
– rapporteerde de projectleider een toegenomen initiatief bij docenten wan-
neer een geplande lesobservatie kwam te vervallen. Dit was mooi. Minder ver-
heugd was hij echter over de tot dan toe ontvangen verslagen. Deze bedroegen
slechts 20 % van het aantal dat hij verwacht had te ontvangen. 
Uit die verslagen bleek hem dat de verslaglegging enerzijds te wensen overliet,
anderzijds dat het aantal goede verslagleggingen toenam. Hij vroeg zich af of
de handleiding voor het observeren van lessen tijdens de observatie en intervi-
sie wel werd gebruikt. Geen enkel drietal had voorts gevraagd naar inhoudelij-
ke externe ondersteuning.
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Dit laatste was voor de rector reden om in de KWC-post nogmaals te wijzen op
de mogelijkheid van deze dienstverlening. Enerzijds was het mooi als mensen
na een eerste zet in de aangegeven en gewenste richting hun weg zelf vervol-
gen, ook zonder directe ondersteuning op de werkplek. ‘Lesbezoek en intervi-
sie moeten de gewoonste zaak worden van de KWC-wereld. Dat is het doel
waarnaar wij streven,’ zo schreef hij. Zo gezien zou de afwezigheid van de
vraag naar directe ondersteuning op maat van Zuylen of één van zijn collega’s
kunnen duiden op een zeer succesvol verlopen procesgang. Reden tot grote
tevredenheid derhalve. ‘Toch,’ zo vervolgde hij, ‘bespeur ik bij mezelf ook enige
zorg. Zorg die ik hierbij wil delen. Dat kan helpen. De zorg zal ik verwoorden
in vraagvorm. Is het proces “van onderwijzen naar leren” zo simpel dat we het
nu al zonder directe ondersteuning op de werkplek aankunnen? We verkeren
nu nog in de omstandigheid dat we begeleiders hebben “ingehuurd”, die op
zorgvuldige en slagvaardige wijze ons kunnen helpen in ons omscholingspro-
ces. Hulp op maat. (…) Deze omstandigheid is niet alleen behoorlijk uniek,
maar ook eindig.’

Intussen had een andere roostermaker zijn intrede gedaan in de school. De
oudroostermaker was naar het middelbaar beroepsonderwijs vertrokken, de
nieuwe kwam daar vandaan. Hij bleek een perfectionistische en zeer dienstver-
lenende instelling te hebben. Dit leidde echter voor het intervisietraject tot
meer roosteraanpassingen dan men aankon.
De tweede ronde na de kerstvakantie bleek voor menigeen te veel van het
goede. Hoewel ze opgenomen was in het Dadenplan voor deze cursus, toonde
een aantal docenten zich verrast. De uitvoering liet veel te wensen over. Een
enkeling volstond met het geven van een modelles, anderen leverden een ver-
slag in waarvan de projectleider twijfelde of de les ooit gegeven was. Soms
waren het de roosteraanpassingen die oorzaak waren van het niet doorgaan van
lesbezoek. 
Wat wel goed ging, was, naast het traject voor nieuwe collega’s, het na de kerst-
vakantie gestarte project bezoek aan basisscholen. Een tiental docenten maak-
te van de geboden gelegenheid gebruik om de tweede ronde te vullen met
bezoek van een dagdeel aan vier basisscholen ter plaatse.
Dit was eye-openend. Het paste in de filosofie van: deuren open. Het sloot ook
naadloos aan bij de gedachte aan doorlopende leerlijnen van het primair onder-
wijs tot eindonderwijs. Het opende ogen voor het feit dat het voortgezet onder-
wijs voor de meeste leerlingen slechts een tussenstation is.

Toch had de tweede helft van de cursus 1998/1999 niet gebracht wat gehoopt
was. De externe begeleider J. Zuylen promoveerde in diezelfde dagen op een
proefschrift onder de titel Professionalisering van docenten, een instrumentarium
voor lesobservatieprojecten (Zuylen, 1999).
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Het KWC leverde de grootste groep docenten van zijn onderzoek. Directie en
bijna alle coördinatoren waren op de promotie aanwezig.

Op de slotvergadering van het cursusjaar werd desgevraagd gesteld dat het
intervisieproject eindig is.
Het eindigt als intervisie – zoals eerder gemeld – de gewoonste zaak van de
KWC-wereld is. Bij voortgaande flexibilisering groei je bovendien vanzelf naar
een eindige situatie.

Het jaar hieropvolgend – dan zou ook de tweede fase (een jaar later dan aanvan-
kelijk beoogd) ingevoerd worden op het KWC – zouden we onze winst probe-
ren te doen met de verworven inzichten van dat ten dele mislukte projectjaar.
De flexibilisering zou doorgaan en de contacten met scholen om ons heen (toe-
leverende en vervolgscholen) zouden verder aangehaald worden.
De voortgaande flexibilisering zou inhouden dat docenten zelf hun groepen
zouden samenstellen en de planning voor de bezoeken en nabespreking zelf
zouden regelen.
De projectleider zou achteraf de verslagen krijgen. Deze dienden wel op tijd
geleverd te worden en van niveau te zijn. Van mensen die alleen binnen het
KWC opereren, zouden (minimaal) twee lessen geobserveerd worden. Van hen
die buiten het KWC zouden gaan observeren (basisonderwijs, netwerk tweede
fase), kon volstaan worden met één observatie. Voor nieuwe mensen gold het
bekende, strak geleide traject.

Omdat in de cursus 1999/2000 de tweede fase ingevoerd werd op het KWC –
de naastgelegen school ter plaatse was al een jaar eerder begonnen – nodigden
we aan het begin van de cursus professor Wynand Wijnen nog eens uit.
Tenslotte had hij in oktober 1996 de aftrap voor schoolbrede ontwikkeling
gegeven.
In de middag hielden wij een vraaggestuurd gesprek over onderwijsvernieu-
wing in de kring van docenten, ’s avonds deden we dit met ouders en leerlin-
gen.
In het docentendebat ’s middags kwamen de volgende punten aan de orde: niet
elke vernieuwing is een verbetering. En leerlingen met verschillen in begaafd-
heid bij elkaar houden, lukt niet.
Deze opmerkingen verwezen naar de basisvorming, waarvan toen al bekend
was dat de voornemens ook niet uitgekomen zijn. Voorts werd aandacht
gevraagd voor de samenhang in het onderwijs. 
De tweede fase lijkt op dit punt het tegendeel van wat beoogd wordt te bereiken.
Leidt ook de invoering van het vmbo niet tot het tegendeel van hetgeen bedoeld
wordt?
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Vragen en discussiepunten te over. Goed om die te delen. Bij ouders leefden
vragen als wat de school doet om docenten op één lijn te krijgen en het vele
voor leerlingen overzichtelijk te houden.

Gaande het jaar bleek het volgende. Naar het inzicht van de projectleider bleek
20% van de docenten in staat goed met de flexibele organisatie om te gaan. De
rest – 80 % – moest aangespoord worden de lesobservatie en de intervisie met
collega’s van het eigen drietal te regelen. Het beoogde aantal observaties (twee)
bleek onhaalbaar. Het is teruggebracht tot één. Dit werd uiteindelijk nog niet
gehaald: 50 % van de lesobservaties/intervisiegesprekken is, ondanks de reduc-
tie van twee naar één, niet gehouden.
Door onvoorziene omstandigheden is – na overleg met de betreffende basis-
scholen – de uitwisseling van docenten dit jaar niet voltooid. 
Van het netwerk tweede fase was eigenlijk alleen het stukje bètaprofielen nog
intact. Dat voorzag duidelijk in een behoefte. De deelnemende docenten waren
hier erg enthousiast over: het stond heel dicht bij de dagelijkse praktijk en was
heel ondersteunend, omdat – veelal praktische – vragen van docenten direct
beantwoord werden.

Aan de positieve zijde meldde de projectleider:
– 20 % van de docenten had naar afspraak voor de jaarwisseling de lesobser-

vatie en nabespreking voltooid;
– buiten de trio’s om had men elkaars lessen bezocht;
– bij benoemingen van zij-instromers stonden de deuren open om de moge-

lijk nieuwe collega’s lessen te laten bijwonen. Dit was ook het geval bij
docenten uit de 80 %-categorie;

– de uitslag van de in maart 2000 gehouden leerlingenenquête gaf een alge-
mene vooruitgang te zien van modernisering van de lesinrichting.

In datzelfde jaar werd van docenten gevraagd de tweede fase gestalte te geven
in klas vier, de basisvorming te revitaliseren en zich verder voor te bereiden op
de invoering van het vmbo. Voorts verzocht de schoolleiding hun de op school
te geven cursus Digitaal Onderwijs Rijbewijs te volgen. Er kwam veel op docen-
ten af.

Het was duidelijk: in het schoolbrede intervisieproject was veel bereikt. Doch
het net moest desondanks nu aan de andere zijde uitgeworpen worden.
De schoolleiding was in het voorjaar van 2000 intensief met de coördinatoren
in gesprek gegaan over de vraag hoe het proces van pedagogisch-didactische
vernieuwing vervolgd diende te worden.
Al snel werd duidelijk dat de diverse sectoren steeds meer eigen vragen en ont-
wikkelingen kregen, alsook door bewust beleid meer uitgegroeid waren tot min
of meer zelfstandige werkverbanden
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Van centrale aansturing kon geen sprake meer zijn en decentralisatie diende
ook gestalte te krijgen in het proces van pedagogisch-didactische vernieuwing.
De sectormanagementteams gingen aan de slag samen met de externe begelei-
der, dit mede met het oog op de gewenste consistentie.

Het duo-project

Terwijl de managementteams aan de slag gingen, werd min of meer aan de zij-
lijn een variant bedacht.
Een vrucht van voortdurend zoeken naar nieuwe vormen? Een ‘experiment in
de marge’ (in de positieve betekenis van het verkennen van nieuwe activiteiten
en kansen die tot groei kunnen leiden?) (Senge,1995). 
Op de achtergrond speelde namelijk de vraag naar het meer verantwoord
omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dit was jaren geleden al uitgemond
in een project ‘Zelfstandig werken’, dat naast het intervisieproject in een
beperkt aantal klassen van de onderbouw draaide.
Ondanks de begeleiding bij het project van professor Ton Mooij, specialist op dit
terrein, was het de ervaring van docenten dat hun bagage op het gebied van acti-
verende didactiek niet of onvoldoende toereikend is. Gezocht werd naar een meer
structurele vorm van collegiale samenwerking, die ook minder aan wisseling
onderhevig zou zijn. En dan op vrijwillige basis. De coördinator bracht de vraag
naar andere vormen van intervisie en die naar meer verantwoord omgaan met
verschillen tussen leerlingen door middel van collegiale samenwerking bij elkaar.
Door het vormen van duo’s kunnen docenten gebruik maken van elkaars ster-
ke kanten en kan er ook voor de leerlingen een grotere variatie in werkvormen
ontstaan, aldus Frits Kruiswijk, de interne coördinator, die het bedacht.
Elk duo – vakcollega’s – geeft les aan twee klassen binnen hetzelfde leerjaar en
niveau. Samen zouden zij verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in deze
klassen, die parallel ingeroosterd zullen worden. Een project heel dicht bij de
dagelijkse praktijk dus. Het duo-project was geboren.

Het duo-project is te zien als een vervolg op het intervisieproject.

Het duo-project is in z’n oorsprong een vorm van samenwerking van twee vakcolle-

ga’s. Dezen besluiten vrijwillig om samen een bepaald aspect van hun didactisch han-

delen te verbeteren. Zij kiezen daartoe zelf de klassen uit waarin dit gebeurt. Dit zijn

doorgaans klassen van eenzelfde niveau en van eenzelfde leerjaar. Hoe de samenwer-

king vorm en inhoud gegeven wordt, is aan de twee collega’s. De inzet is dat zij zich

samen verantwoordelijk weten voor het onderwijs aan beide klassen. Als zij dat willen,

kunnen zij zich specialiseren in bepaalde aspecten van het onderwijsleerproces. De

een zou zich vooral in kunnen laten met klassikale instructie, de ander met begelei-

ding.
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Aspecten van het didactisch handelen die gekozen zijn om te verbeteren, zijn o.a.:

– verbetering van de spreekvaardigheid Frans in klas 1 

– aantrekkelijker maken van een thema (bloedsomloop) uit het biologieboek in klas 3 

– aantrekkelijker maken van de lessen tekstbegrip bij Nederlands in klas 3

Het betreft in alle gevallen het ontwikkelen van nieuwe werkvormen om de leerstof

aantrekkelijker te maken en de zelfwerkzaamheid van leerlingen te vergroten.

Docenten krijgen compensatie in tijd (60 klokuren op jaarbasis). Zij kunnen rooster-

wensen indienen (bijvoorbeeld de twee klassen parallel in het rooster zetten of de twee

klassen in twee naast elkaar gelegen lokalen plaatsen).

Bij de start in 2000 is nadrukkelijk gesteld dat er maximaal drie duo’s per leerjaar zich

mochten aanmelden. Zij moesten bovendien overwegend lesgeven in de onderbouw.

Het was een project dat in klas 1 en 2 van de onderbouw alsook in klas 3 van het

avo/vwo zou starten. Deze randvoorwaarden waren ingegeven door de roostermaker.

Hij was er niet zeker van of hij alle roosterwensen kon inwilligen als hij geen beperkin-

gen zou stellen. 

Deze beperkingen bij de start zouden in de beeldvorming bepalend blijken voor het

vervolg: een aantal docenten is het duo-project altijd als een project voor de onder-

bouw blijven zien.

In een enkel geval is er sprake van een trio.

Nagenoeg alle duo-projecten zijn meerjarig gebleken.

Het aantal duo’s in de loop van de onderzoeksperiode is als volgt

2000 3

2001 5

2002 7

2003 11

2004 11

In de loop van de onderzoeksperiode zijn er ook andere professionaliseringsprojecten

gestart.

Figuur 3.9 Het duo-project 
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3 .3 .2 Geschiedenis  a l s  leermoment  in  de  ogen van externe
deskundigen

Zoals opgemerkt bleef de opbrengst van de leergeschiedenis achter bij de ver-
wachtingen die de schrijver ervan had. Hij besloot verder te zoeken waarom het
resultaat tegenviel. 
Waarom werd er niet meer enthousiasme getoond over het intervisieproject?
Wat speelt er allemaal bij een dergelijk veranderingsproces?
Elk licht dat op deze vragen geworpen werd, was welkom.

In het voorjaar van 2001 legde hij de leergeschiedenis zoals gepresenteerd in
3.3.1 voor aan een zestal deskundigen van buiten de school: de promotor, een
pas gepromoveerd onderwijskundige op een proefschrift met leergeschiedenis
als voornaamste onderzoeksmethode, een oud- docent en thans werkzaam als
zelfstandig ‘leerarchitect’, een tweetal adviseurs werkzaam in het (voortgezet)
onderwijs, onder wie de co-promotor en een rector van een school voor voort-
gezet onderwijs. Het betrof twee vrouwen en vier mannen.

In een tweetal sessies (27 april en 12 juni) bogen we ons over de leergeschiede-
nis en plaatsten we kanttekeningen. Volgens de onderzoeker zijn de belangrijk-
ste uitkomsten van de gesprekken, die soms uitwaaierden naar allerlei
beschouwingen over verwante gebeurtenissen en verschijnselen als volgt.

De herkenbaarheid
De rector in de groep deskundigen merkt op dat het verhaal ontzettend herken-
baar is: ‘Als je de naam van de school verandert, hoef je het maar een klein beet-
je aan te passen en het gaat over mijn school. Er komen patronen naar voren
die deze bijzondere school en deze rector overstijgen.’ De leergeschiedenisdes-
kundige ziet eveneens veel herkenning. 

De opdracht en de context.
Over de opdracht van het bestuur wordt opgemerkt dat het bestuur wel aan-
geeft dàt er moet worden vernieuwd, maar de richting van de vernieuwing niet
expliciet benoemt.
Dit ontlokt de rector onder de deskundigen de opmerking dat dit al heel wat is,
omdat meestal niks wordt gezegd. Besturen houden zich niet met onderwijs
bezig. Directies trouwens ook niet.
De verhouding bestuur en directie vertoont dezelfde parallellen als die tussen
directie en docenten: in beide gevallen is er geen inhoudelijke bemoeienis met
onderwijs.
In deze leergeschiedenis wordt dit door het bestuur van de rector wel verwacht.



3 Professionalisering door middel van een intervisieproject als start van een veranderingsproces

147

De beginfase is erg belangrijk. Het is de contractfase. De inhoud van het con-
tract is te veel impliciet gebleven, het geheel ademt te veel de sfeer van stilzwij-
gendheid.

Onderwijsvernieuwing
De cultuur van de school met betrekking tot innovatie is beleidsarm. Dan is het
schrikken als iemand beleid gaat voeren, dat is een grote schok.

Actoren
Jammer dat de vraag aan de mr niet meer opleverde. Deze vraag had uitgediept
en uitgebreid kunnen worden. Aan leerlingen en ouders had scherper
gevraagd kunnen worden hoe zij het onderwijs vernieuwd willen hebben.

In het verhaal wordt een originele lijn opgemerkt daar waar leerlingen naar
voren gehaald worden. 
Wat vinden leerlingen van de vernieuwing van het onderwijs? In feite – zo
wordt opgemerkt – zijn leerlingen (en hun ouders) stevige bondgenoten van de
rector. In het verhaal zie je dan ook pogingen van docenten om leerlingen er
buiten te houden (bijvoorbeeld bij de enquête die onder leerlingen wordt
gehouden).
De leerlingen hadden meer ingeschakeld kunnen worden. Overigens dient de
interpretatie van gegevens uit bijvoorbeeld de leerlingenquête zorgvuldig te
gebeuren.

Opgemerkt wordt dat bijvoorbeeld in een door een deskundige bezochte school
in Amerika, evenals in Nederland op bijvoorbeeld de 21-ste Carmelschool, leer-
lingen niet pas achteraf aan het woord komen – bij de beoordeling van het leer-
proces of van docenten – maar al bij het begin van het proces. 
Zij organiseren hun eigen onderwijs en zij bepalen zelf wanneer en hoe ze een
docent nodig hebben.

Sturing
De vraag is gesteld aan docenten en leden van het onderwijsondersteunend
personeel wat voor school we willen zijn.
Hoe open was deze vraag? Is hier niet ook sprake van een participatieparadox:
je vraagt betrokkenheid, meedenken, maar eigenlijk is er geen echte keus. Kan
je bijvoorbeeld tegen intervisie zijn? Mensen kunnen met goed fatsoen niet
tegen zijn, maar zijn er ook niet voor. En zo kom je in een verlammende en
dodelijke omklemming. Hierbij wordt verwezen naar onderstaande tekst.

‘Hoewel we in de besturings- en beheersingsstructuur van organisaties een
ontwikkeling kunnen waarnemen die getypeerd kan worden als van directief
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sturen naar participatief reguleren, wil daarmee nog niet meteen gezegd wor-
den dat ‘de macht’ in organisaties thans gelijker verdeeld is.
Op het eerste gezicht lijkt de machtsbalans in moderne organisaties relatief
gezien meer door te slaan in het voordeel van werknemers, dankzij ontwikke-
lingen als democratisering, emancipatie en participatie. De werknemer is als
het ware meer manager geworden (…). Tegelijkertijd wordt er ook een tol
betaald voor bijvoorbeeld flexibiliteit, kwaliteit en autonomie, doordat er hoge
eisen aan mensen worden gesteld. De werkdruk neemt veelal toe, de onzeker-
heid en onrust onder personeel in tijden van snelle veranderingen groeien, ter-
wijl men tevens klantvriendelijk en flexibel ingesteld moet zijn.’ Brouns
(1999). 

Een belangrijk en interessant punt in het verhaal blijkt de opstelling van het
middenmanagement. Kennelijk ervaren leden hiervan een loyaliteitsprobleem,
ze zweven tussen directie en docenten.
Een ander noemt ook dit een voorbeeld van ‘dodelijke omklemming’, die ‘af en
toe een harde hand vraagt…om te shockeren’.

Spoort het handelen met de beleden filosofie, zo wordt gevraagd.
Met het verhaal van Singer, dat door de rector in zijn openingstoespraak bij de
start in 1996 wordt aangehaald, worden een bepaald beeld en een bepaalde
sfeer gecreëerd. Dit vraagt om bijpassend gedrag, niet alleen van de rector,
maar ook van de directie en het hele managementteam. Ervaren mensen het
dat de dialoog gezocht wordt?

Een vraag in dit verband is ook of mensen ervaren dat dezelfde eisen, wensen
en verlangens die voor personeelsleden gelden, ook van toepassing zijn op
leden van het management?
Is dit duidelijk genoeg uit de verf gekomen?

Het blijkt nodig met enige regelmaat ‘horloges gelijk te zetten’: is dit nog wat
we willen? Gaandeweg ontstaan er verschillende perspectieven in de tijd.
De rector kan terecht wijzen op verschillende overlegrondes en peilingen.
Docenten vergeten, beleven en menen daarentegen dat het is opgelegd of dat
zij het niet zo hebben bedoeld.

Het ontbreekt aan collectieve identiteit. Wel wordt er duidelijk gestuurd op cul-
tuurverandering o.a. door middel van verslagen en schriftelijke stukken. Dit
heeft minstens twee effecten: het staat zwart op wit en levert legitimatie, het
bevordert collectieve identiteit.

Er is bewust voor gekozen dat alle docenten mee moeten doen.
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Zuylen (1999) geeft argumenten pro en contra met betrekking tot verplichte
deelname aan een scholingstraject. Als voornaamste pro-argument noemt hij
dat een scholingstraject onderdeel uitmaakt van een bewust georganiseerde
trendbreuk, een cultuurverandering in een organisatie.

Waarom zijn de handtekeningen – behorend bij de brief die een aantal docen-
ten vlak voor de zomervakantie van 1997 wilde overhandigen – niet gewoon in
ontvangst genomen (en is er vervolgens niks mee gedaan)?

Een van de deelnemers aan het gesprek over de leergeschiedenis deed de sug-
gestie het vernieuwingstraject te bezien vanuit de ‘kleuren’ die De Caluwé &
Vermaak gebruiken in hun boek Leren veranderen (2001).
Dit bleek een goed idee om de zoektocht verder te vervolgen.

3 .3 .3 Geschiedenis  a l s  leermoment  in  de  ogen van het
managementteam en De Caluwé

Vooraf
Samen met mijn collega – lid van de centrale directie en plaatsvervangend rec-
tor – bezocht ik 4 juni 2002 de laatste van een viertal themabijeenkomsten
georganiseerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
Op deze bijeenkomst sprak Léon de Caluwé over zijn boek. De titel van zijn
lezing was ‘Verandermanagement of: waarom veranderen zo moeilijk is’. Het
boek had ik toen al gelezen. De lezing sprak ons beiden aan. Ter plekke werd
het idee geboren om de leergeschiedenis die ik had geschreven over het veran-
deringsproces op onze school door te lichten met ons managementteam vanuit
de inzichten van De Caluwé. Het was een mooie aanleiding verder te komen op
het terrein van collectief leren. 
Wij schaften voor de leden van het managementteam het boek aan. We distri-
bueerden dit samen met de leergeschiedenis voor de zomervakantie met daar-
bij de uitnodiging om op 18 september 2002 op een studiedag over het een en
ander nader van gedachten te wisselen onder leiding van De Caluwé. 
In de uitnodiging stond het als volgt verwoord: ‘Op de studiedag zullen we
samen met Léon (de Caluwé) hoofdstuk 3 van mijn onderzoek als uitgangspunt
nemen om over veranderingsprocessen van gedachten te wisselen. Het
beschrijft een concreet proces dat de meesten van ons hebben meegemaakt.
Deze praktijk leggen we naast de theorie ten einde hierdoor verder te komen:
Wat is gebeurd? Hoe kan je dit interpreteren en waarderen? Wat leren wij hier-
van?’

De studiedag is verder voorbereid door de twee leden van de centrale directie
(rector en plaatsvervangend rector) en De Caluwé op 3 september 2002.
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Op de studiedag, die we buiten de school doorbrachten, was het hele manage-
mentteam aanwezig met uitzondering van de coördinator praktijkonderwijs,
die sinds 1 augustus 2001 door fusie deel uitmaakte van ons team. 
Van de overige 14 aanwezige managementteamleden – vijf directieleden en
negen coördinatoren – was één directielid nieuw in functie en nieuw in de
school sinds augustus 2001. Ook één coördinator was nieuw in de school. Een
andere coördinator was wel langer op school, maar was dit cursusjaar voor het
eerst in de functie van coördinator. De directiesecretaresse was mede aanwezig
voor de verslaglegging. Het verslag is geverifieerd door de andere aanwezigen.

Voordat we naar de studiedag toegaan is het goed te weten wat er in hoofdlijn tussen

het eind van de leergeschiedenis (juli 2000) en het begin van de studiedag (september

2002) aan ontwikkelingen zich voorgedaan heeft op het KWC. 

Op diverse manieren wordt gewerkt aan verandering. Op pedagogisch-didactisch

gebied zijn er het duo-project, het project bèta-profielen, er wordt gewerkt met kern-

teams, in de sector onderbouw vindt gerichte teamontwikkeling door middel van inter-

ne scholing plaats, in de sector vmbo wordt grondig nagedacht over onderwijsvernieu-

wing vanuit het perspectief van nieuwe huisvesting die aanstaande is en in de sector

tweede fase is een eigen sectorbeleidsplan ontwikkeld waarmee direct aan de slag is

gegaan.

Tevens wordt een grootse jubileumviering voorbereid, waarbij een week lang alleen

maar buitenlesactiviteiten zullen plaatsvinden.

Naast een aantal personele mutaties in het managementteam zoals hiervoor

genoemd, is er een ingrijpende verandering ingevoerd per augustus 2002. Deze had

betrekking op de organisatie van het onderwijs. De lessen waren – met uitzondering

van de tweede fase en de onderbouw vmbo, die op een eigen dislocatie plaatsvonden

– verlengd van 50 naar 75 minuten. Het jaar was verdeeld in vier perioden, met waar

gewenst voor elk een eigen aanbod aan vakken. 

Deze verandering was een gevolg van de koerskeuze, die de school in 1997 ingezet

had. Deze startte toen bij pedagogisch-didactische vernieuwing, die vooral resultaat

was van het intervisieproject. Verandering van werkwijze bracht verandering van orga-

nisatie met zich mee.

Ten einde versnippering tegen te gaan, rust en concentratie voor zowel leerlingen als

docenten te bevorderen, kortom tijd te krijgen om te leren was aan het eind van de cur-

sus 2000/2001 gekozen om in 2002/2003 het onderwijs anders te gaan organiseren.

De opzet toen was om dit schoolbreed te doen. 

De cursus 2001/2002 zou worden gebruikt voor verdere voorbereiding. Deze verande-

ring – uniek in de regio – zou de school in één klap zichtbaar een eigen, nieuw gezicht

geven en de school als vernieuwend op de kaart zetten.

Deze verandering was lang voorbereid door een projectgroep, één van de projectgroe-

pen die werkte onder de paraplu van het Beleidskader 1997-2002.



3 Professionalisering door middel van een intervisieproject als start van een veranderingsproces

151

De projectgroep had alle docenten gehoord; eerst in een gesprek in kleine kring en

daarna in de vorm van een meningspeiling via een enquête. Het voorgenomen besluit

verwierf vervolgens de instemming van de medezeggenschapsraad. 

Ondanks deze ruime voorbereiding en inspraak van docenten, bleek kort voor de open

dagen (januari/februari 2002), waarop de school met deze vernieuwing naar buiten

zou treden, dat een deel van het personeel zich in negatieve zin uitliet over de aan-

staande verandering. Volgens hen ‘zou het de school leerlingen gaan kosten’. 

De rector riep toen een algemene personeelsbijeenkomst samen. 

Teneinde de school op de open dagen op één lijn te krijgen, kwam de directie met een

tegemoetkoming naar de docenten die de verandering niet zagen zitten: de tweede

fase en de dislocaties zouden een jaar uitstel krijgen. Dit was volgens de roosterma-

kers organiseerbaar. Het kwam tegemoet aan bezwaarden en het handhaafde de ver-

andering voor het grootste gedeelte van de school, inclusief de nieuwe brugklassen. 

Dit gaf lucht. Het veroorzaakte ook gevoelens van teleurstelling: zowel bij voor- als

tegenstanders. Onder de eersten waren er die het een kniebuiging voor onwilligen von-

den, onder de tweede groep waren er die er helemaal vanaf wilden. 

Dit laatste leidde tot een paar duidelijke uitspraken van de rector, die de koerskeuze

van de school samenvatte onder de woorden: we vernieuwen ons onderwijs in de aan-

gegeven richting en we doen dit samen. Wie hier niet in meekan, zoeke zijn heil elders.

Deze keuze werd vervolgens voorgelegd aan de medezeggenschapsraad, die ermee

instemde. De open dagen waren een succes, evenals de daaropvolgende avond belegd

voor ouders van onze leerlingen en van mogelijk toekomstige leerlingen.

Figuur 3.10 Vervolg schoolgeschiedenis in hoofdlijnen 2000-2002

Hoe is het?

We gaan nu naar de bijeenkomst van het managementteam op 18 september
2002. De dag is ingedeeld rond de volgende drie vragen, die door De Caluwé
zijn voorgesteld:

Hoe staat het KWC er nu voor?
Welke gebeurtenissen waren de achterliggende jaren cruciaal? (Hier komt de
leergeschiedenis in beeld.)
Wat is het mooiste dat het KWC nu kan overkomen in lijn met zijn eigen ont-
wikkeling?

Begonnen wordt met de stand van zaken op dit moment te bezien. Het is een
diagnostische oefening om te kijken of de deelnemers hetzelfde beeld hebben
van de situatie op dat moment. 
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Als dat beeld gevormd is, wordt gekeken naar cruciale interventies, gebeurte-
nissen die tot die situatie hebben geleid. Van daaruit wordt de blik gericht op de
toekomst: wat moet of kan er gaan gebeuren?
We starten met de vraag ‘Hoe staat het KWC er nu voor?’
De Caluwé voegt aan deze vraag theorie uit zijn boek toe: hoe staan we ervoor
met betrekking tot leren (lerende organisatie, leerbevorderende factoren, leer-
belemmerende factoren, pocket veto)? 
Als werkvorm kiezen we de gespreksvorm in de grote groep, dit met het oog op
het doel van collectief leren.

Veranderen
De nieuwe sectordirecteur (bovenbouw tweede fase) ziet een grote variëteit:
onwrikbaar versus dynamisch. Het eerste ziet hij vooral in zijn eigen sector.
Het zijn mensen die tevreden zijn met zichzelf en niet willen veranderen. Het
dynamische ziet hij vooral in de onderbouw. Het is een grote groep die wel wil
veranderen. Daar is sprake van vooruitkijken, maar het gebeurt wel aarzelend.
De sectordirecteur bovenbouw vmbo, die voor de fusie in 1995 adjunct-direc-
teur was van de kleine vbo-mavo, merkt op: ‘We hebben jaren gesleurd aan een
dood paard, dat ook nog eens de hakken in het zand zette. Dit paard lijkt nu zijn
verzet te hebben opgegeven. Heel langzaam wordt er geleerd.’
Een coördinator (bovenbouw vmbo) brengt in: ‘Het kritische punt zijn we
gepasseerd: de aanmelding van dit jaar. Als er toen een dip in de aanmelding
was geweest, hadden we een probleem gehad. Nu kregen de hakken-in-het-
zand-zetters geen gelijk.’
De nieuwe coördinator (onderbouw) valt het op ‘dat de groep die niet wil, heel
wat aandacht krijgt’.
Op de vraag van De Caluwé hoe groot de groep is die wil veranderen en zegt dat
we de goede kant opgaan, is de schatting in de onderbouw 70%, in de boven-
bouw van het vmbo 70%, in de bovenbouw van de tweede fase 50%.
Over degenen die niet mee willen of kunnen in de bovenbouw van de tweede
fase, lopen de meningen uiteen: ‘het zijn de oude, fulltimers’, ‘welnee, het ligt
veel gedifferentieerder: het is niet de leeftijd, het zijn oude KWC’ers’, ‘het is
niet alleen een kwestie van wel of niet willen, er zitten ook verlangens’, ‘het is
ook nog eens gebaseerd op levensovertuiging, het oude protestante KWC nam
geen katholieke docenten aan.’

De groep – voor zover je van een groep kunt spreken – moge een minderheid
zijn, ze is ‘wel heel bepalend voor verandering’ (vindt sectordirecteur boven-
bouw vmbo), ‘sfeer- en richtingbepalend’ (aldus coördinator derde leerjaar
avo/vwo).
‘Is dit nu typisch voor onze school,’ vraagt de nieuwe coördinator onderbouw
zich, ‘af of kom je dat overal tegen?’
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‘Is het sluimerend verzet of is het gewoon zoals je overal ziet bij een verande-
ringsproces?’, zo vraagt De Caluwé. Hij brengt in dat hij op scholen ‘veel nor-
matief denken’ (zo zou het moeten) tegenkomt. Je zou zaken ook vanuit het
perspectief van verandering kunnen bezien; overal zijn mensen die niet mee
willen.
De sectordirecteur onderbouw, voor de fusie in 1995 directeur van het vbo-
mavo, brengt op die vraag in, dat hij zich na de fusie ‘kapot heeft moeten knok-
ken voor een plekje, omdat ik van de andere kant kwam. Dat merk ik nog dage-
lijks’. Hij zegt dit geëmotioneerd.
De nieuwe sectordirecteur bovenbouw tweede fase merkt het verzet ‘bij alles,
beleid dat allang staat is nog niet innerlijk geaccepteerd’. 
Zijn collega van de bovenbouw vmbo beaamt de gevoelens van zijn collega- sec-
tordirecteuren volledig: ‘Zo was het altijd en waarom moet dat veranderen?’ Hij
herkent – ook komend van de andere kant – ‘het gevoel van zich niet geaccep-
teerd weten’.

Veranderingen op pedagogisch-didactisch gebied 
Al snel in het gesprek wordt de opmerking gemaakt dat naast veranderingen op
het terrein van de didactiek zich nog meer veranderingen afspelen. 
Hierbij wordt gedacht aan veranderingen op het gebied van vakinhouden en
contacttijd, (reden waarom niet iedereen zo gelukkig is met de komst van de
tweede fase), zorg voor leerlingen (‘die is bij ons gewoon goed’, ‘ja, maar nog
wel erg persoonsafhankelijk: je kunt het goed treffen, maar ook minder goed’),
zorg voor elkaar (‘die is heel behoorlijk’, ‘doch begeleiding vanuit de sectie laat
nogal eens te wensen over’, ‘bij verdeling van klassen over docenten blijkt de
zorg niet altijd en blijkt die soms totaal afwezig’).

Met betrekking tot de stand van zaken op pedagogisch-didactisch gebied zijn de
meningen divers.
Het aanwezige staflid, belast met o.a. roosterzaken vindt het meest bijzonder
en illustratief ‘dat we dit cursusjaar met twee verschillende roostertijden wer-
ken. Dat zegt alles. Werken met 75-minuten in plaats van 50 minuten per les,
vereist een andere didactiek’.
De sectordirecteur onderbouw wijst op ‘de klassieke opstelling in de lokalen’,
die hij bij 90% of meer van de docenten waarneemt. 
Zijn collega vmbo voegt eraan toe ‘en dan ook nog met het bureau van docen-
ten op een verhoging’. Toegegeven: docenten hebben veelal geen eigen lokaal,
waardoor het inrichten van een lokaal praktisch niet geheel onproblematisch is.
Een coördinator bovenbouw vmbo wijst erop dat in het gebouw waarin zij
werkt in de helft van de lokalen een andere dan een klassieke opstelling is. 
Een coördinator bovenbouw tweede fase zegt – boos – het ‘gênant’ te vinden
‘hoe sectordirecteuren over hun werk spreken’. Hij merkt dat ‘het 1/2 NC-prin-
cipe behoorlijk geland is in de school, ook in lessen van 50 minuten’.



Professionalisering in school: een studie naar verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen

154

Twee coördinatoren (uit de sector onderbouw en uit de sector vmbo) zien ‘in
heel veel klassen groepjes leerlingen samenwerken’.
De sectordirecteur vmbo ziet echter ‘te weinig heel actieve docenten die bij 
1/2 NC actief zijn (hulpverlenend en fluisterend rond lopen)’.
Zijn collega sectordirecteur van de bovenbouw tweede fase ziet ‘veel prijzens-
waardig vakmanschap van de oude stempel, maar ziet ook boeken op de boe-
kenlijst die nauwelijks meer in de handel zijn’.
De ene coördinator (onderbouw) constateert dat een deel van de lestijd van 75
minuten gevuld wordt met ‘huiswerk maken’, anderen (uit de bovenbouw
tweede fase en uit de onderbouw) zien huiswerk maken ‘geheel naar de perife-
rie gedreven’ en/of ‘geheel uit de tijd’.
De Caluwé : ‘Als ik een docent zou vragen of hij zelf nog iets op deze school
leert en zo ja waar dat door komt, wat zou hij dan zeggen?’
De overheersende menig is dat het ‘gros’, ‘een ruime meerderheid in de onder-
bouw’, ‘meer dan de helft’, ‘ja’ zal zeggen. 
Volgens de plaatsvervangend rector zullen ze als antwoord op het tweede
gedeelte van de vraag zeggen: ik leer van feedback van leerlingen, van collega’s,
door reflectie.
De sectordirecteur onderbouw wijst erop dat er een minimale aanvraag is voor
‘nascholing buiten de school’, waarop een ander opmerkt dat dit kan wijzen op
het feit dat de docenten veel in de school leren. Er is kennelijk weinig behoefte
aan input van buiten, zo wordt opgemerkt, maar dit is landelijk ook zo, zegt de
sectordirecteur bovenbouw tweede fase.

Samenvattend: Het beeld met betrekking tot veranderen en leren.
De Caluwé vat als volgt samen.

De school staat er heel behoorlijk voor. Een aantal veranderingen is ‘geland’: 
1/2 NC, zorg voor leerlingen, leren door docenten (een ruime meerderheid zegt
‘we leren hier’).
Over het geheel genomen is er een behoorlijke ‘kritische massa’ die wil veran-
deren: 70% in onderbouw en vmbo- bovenbouw.

Daarnaast constateren jullie een grote variëteit met betrekking tot: verande-
ringsgezindheid, didactisch handelen, zorg (voor leerlingen en voor elkaar).
Deze variëteit is er en wordt gezien. Belangrijk is om te weten hoe de balans
doorslaat. In mijn ogen is dat, op grond van wat jullie ingebracht hebben, dui-
delijk positief.
Voorts is er een onderstroom ‘oud KWC’, die terugverlangt naar de tijden van
weleer en niet echt wil veranderen. Het zijn mensen die vooral in de tweede
fase werkzaam zijn, goed opgeleid en goed gebekt. De kijk op die groep – maar
het is de vraag of het wel een groep is – verschilt bij jullie. De één zegt ‘maak je
om hen niet al te druk ’ en de ander zegt ‘ja maar, ze zijn er wel’.
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Jullie praten op verschillende manieren over de situatie. Dat is op zich niet ver-
wonderlijk en heel menselijk. Er wordt vandaag overigens zorgvuldig gespro-
ken en goed naar elkaar geluisterd. Sommigen benadrukken wat niet klopt,
anderen zien vooral wat wel goed gaat. Sommigen kijken vanuit een normatief
standpunt (hoe het zou moeten of hoe ze het graag zouden willen), anderen
benaderen het meer vanuit de feitelijke situatie en letten vooral op hoe het is,
vergeleken met hoe het was.

In en na een korte pauze blijkt dat twee sectordirecteuren (onderbouw en
vmbo, de twee directieleden van de kleinste fusiepartner in 1995) bovenstaan-
de samenvatting te positief vinden. 
Dit is de reden waarom er na de pauze over wordt doorgepraat.

De sectordirecteur vmbo licht toe: ‘Ook ik zie dat we werken met “juwelen”.
Maar als een leerling zorg niet ervaart, doet mij dat zeer. Zorg voor leerlingen
is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben niet gauw tevreden.’ En even later: ‘We
hebben een veeg uit de pan gekregen: in het recent uitgebrachte inspectierap-
port scoorden we op het punt “samenhang” niet hoog. En dat terwijl het speer-
punt van beleid was.’
Zijn collega uit de onderbouw vult aan: ‘Ik zit in de hoek waar de problemen
terecht komen. Klachten van ouders en collega’s komen bij mij terecht. De
goede dingen komen niet bij mij.’
De nieuwe sectordirecteur tweede fase vraagt zijn collega vmbo of deze denkt
‘als we niet gefuseerd waren in 1995, waren dan de ontwikkelingen in het
vmbo niet twee keer zo hard gegaan?’
De coördinator bovenbouw vmbo beantwoordt de vraag bevestigend: ‘Vmbo-
scholen vernieuwen dan gemakkelijker, zo zie je elders in het land’.
Bij doorpraten en doorvragen erkent de coördinator overigens wel dat ze het
vanwege het geringe leerlingenaantal – de school zat al jaren rond de ophef-
fingsnorm – niet gered zouden hebben. Haar sectordirecteur geeft aan dat ‘er
toen geen keus was, je haalde eruit wat erin zat, er was geen geld, er waren wei-
nig leerlingen, kwalitatief was het niet verkeerd’.
De Caluwé besluit deze discussie door in te brengen dat je wel in 1995 kunt
fuseren, maar dat dit kennelijk nog in 2002 een rol speelt. Hij hoort zeven jaar
na de fusie nog een soort terugverlangen ‘een kleine school was zo gek nog
niet’. ‘De psychologische kosten van een fusie worden schromelijk onderschat,’
zo merkt hij op met een verwijzing naar het boek De Anorexiestrategie van
auteur Witteloostwijn. Reden waarom er nu volgens hem minder gefuseerd
wordt. 
Het tweede dat hij inbrengt is de wijze van kijken naar veranderingen. Als je te
weinig vanuit veranderkundig en te veel vanuit normatief perspectief kijkt,
loop je het risico dat je – zeker bij een langdurig veranderingsproces – de din-
gen ziet die nog niet zijn veranderd en minder oog hebt voor zaken die dit wel
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zijn. ‘Veranderen duurt jaren. Zie wat er wel verandert’, zo besluit hij dit eerste
gedeelte van de bijeenkomst.

In het kort geef ik de kern van het inmiddels bekende kleurenverhaal uit het bovenge-

noemde boek van De Caluwé en Vermaak door. Geplande veranderingsprocessen zijn

gecompliceerde processen, die zich deels boven tafel en deels onder de oppervlakte

afspelen. Je kunt op verschillende manieren waarnemen. De auteurs beschrijven vijf

fundamenteel verschillende manieren waarop veranderen wordt bezien. Zij duiden

elke manier aan met een eigen kleur. Dit denken in kleuren is een geschikte manier om

de communicatie te bevorderen. Communiceren over veranderen kan pas goed

geschieden als mensen zich bewust zijn van hun eigen paradigma’s en die van hun

gesprekspartners.

‘Geeldrukdenken is gebaseerd op sociopolitieke opvattingen over organisaties, waarbij

belangen, conflicten en macht een belangrijke rol spelen.’ Het woord macht wordt niet

gebruikt, doch het gaat uitsluitend om macht. Woorden die vaak gebruikt worden in

plaats van macht zijn ‘draagvlak’ en ‘sleutelfiguren’. Favoriete interventies betreffen

vooral het samen zoeken van een gemeenschappelijke missie, van gezamenlijke doe-

len en van een strategie waar allen zich in kunnen vinden. Leidraad voor de verande-

raar is rekening houden met alle belangen en alle partijen. Hij wil uiteindelijk de neu-

zen dezelfde richting uitkrijgen. Er wordt stevig onderhandeld. Het gebruik maken van

angst en autoriteit zijn daarbij geoorloofde middelen.

‘Blauwdrukdenken is gebaseerd op rationeel ontwerpen en implementeren.’ Volgens

rationele planning moet veel te maken en te beheersen zijn, zo is een dragende

gedachte. Er is een groot geloof in experts. Met hun hulp wordt zo snel mogelijk een

optie gekozen die de meeste kans op resultaat belooft. Eerst wordt gedacht, daarna

volgt de actie. Fouten maken is niet toegestaan.

Rooddrukdenken vindt zijn grondslag in o.a. het gedachtegoed van Human Resource

Management. Het steekt in op het veranderen van de ‘zachte’ aspecten van de organisa-

tie. Er is veel aandacht voor de menselijke factoren. Privé en werk moeten niet te veel

gescheiden worden, sociale activiteiten en versterken van het ‘wij-gevoel’ zijn belangrijk.

Groendrukdenken koppelt leren en veranderen sterk aan elkaar. Het vindt zijn oor-

sprong in action-learningtheorieën. Denken en doen worden in sterke mate gekoppeld.

Het ideaal is de lerende organisatie. Het is zeer liberaal in wat geleerd wordt, doch

behoorlijk belerend in de wijze waarop geleerd wordt (het logboek moet wel gebruikt

worden). Fouten maken mag, moet zelfs, anders wordt er niet geleerd. Denken en

doen zijn met elkaar verbonden.

Witdrukdenken is te zien als tegenpool van blauwdrukdenken. Het ideaal ligt bij wit-

drukdenken in spontane ontwikkeling, in ‘toevallig’ leren en veranderen.

Zelforganisatie, zelfsturing en zingeving zijn in deze benadering sleutelwoorden.

Figuur 3.11 Kleuren van verandering van De Caluwé & Vermaak (2001)
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Hoe is het zo gekomen?

Welke gebeurtenissen waren de achterliggende jaren cruciaal? Wat zijn opval-
lende interventies, die geleid hebben tot de situatie van dit moment?
Als werkvorm wordt ervoor gekozen dat eerst ieder voor zich vijf cruciale
gebeurtenissen opschrijft. Deze worden vervolgens geïnventariseerd en daarna
uitgediept en besproken.
De volgende vijf gebeurtenissen komen uiteindelijk bovendrijven als zijnde
bepalend voor het vervolg. Bij iedere gebeurtenis wordt aangegeven wie deze
opgevoerd heeft. We geven ze voor het goede begrip weer in volgorde van de
tijd.

Fusie
De fusie in 1995 en de nieuwbouw, die het jaar daarvoor gestalte kreeg, zijn
zulke bepalende gebeurtenissen.
Voor die tijd bestond het oude KWC uit een stenen hoofdgebouw, waarin de
bovenbouw van de havo- en vwo-afdeling was gehuisvest. In een aantal houten
barakken aan de overkant van de straat bivakkeerde de grote mavo-afdeling.
Het vbo-mavo was gehuisvest in twee losstaande stenen gebouwen in verschil-
lende delen van de stad: in het ene was de vbo-afdeling, in het andere de mavo-
afdeling ondergebracht.
De huisvesting op diverse locaties leidde tot grote autonomie van de bewoners.
De scholen – het oude KWC in het bijzonder – waren te zien als een eilanden-
rijk van autonome eenheden. De zorg van de zijde van de directie lag bij orga-
nisatie en beheer.

De nieuwbouw van het oude KWC zorgde ervoor dat alle barakken op één na
verdwenen en er aan het stenen hoofdgebouw werd nieuwgebouwd. Dit nieu-
we hoofdgebouw is gebouwd voor 1500 leerlingen. Bij de verdeling van de loka-
len is ervoor gekozen de secties bij elkaar te zetten. Zo ontstonden er vleugels
met daarin lokalen voor de sectie natuur-scheikunde en biologie (voor elke sec-
tie een bouwlaag), voor talen, zaakvakken et cetera.
De mavo-afdeling van het KWC werd ingevoegd bij de havo- en vwo-afdeling.
Binnen een jaar kwam er door de fusie een tweede mavo-afdeling bij.
Deze beide afdelingen hadden wel eenzelfde naam(mavo), maar waren toch
verschillend. De mavo-afdeling van de vbo-mavo-school gold als laag-niveau-
mavo, de afdeling verbonden aan het oude KWC gold als hoog-niveau-mavo.
Voor de vbo-mavo-school gold daarentegen het mavo als hoogst bereikbare,
voor het oude KWC was het de ‘onderkant’ van de opleiding. Het geheel kwam
door de fusie onder het ene dak van het – wat huisvesting betreft – vernieuwde
KWC.
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Dat was wennen. Daar voltrok zich de fusie. Daar zochten mensen een nieuwe
plek, daar speelden de beelden en percepties een rol, daar voelde men het ver-
schil in religieuze denominatie, daar speelde status.
Zowel voor het oude vbo-mavo als ook voor het oude KWC gold dat beide nu
opgingen in een groter geheel. Voorheen waren beide klein en kleinschalig
georganiseerd en gehuisvest. Voor beide gold een andere cultuur dan die welke
in het hoofdgebouw heerste. Er kwamen andere leerlingen vanuit twee ver-
schillende voedingsgebieden in het hoofdgebouw. Ze gedroegen zich anders.
Een coördinator bovenbouw tweede fase merkt op: ’De oude laisser-faire hou-
ding van docenten ten opzichte van voorheen gezeglijke leerlingen moest ver-
anderen.’ Zijn collega van het derde leerjaar voegt er aan toe: ‘Ook de tijd ver-
anderde.’
Het positieve effect was dat er veel samen gesproken werd over leerlingbegelei-
ding, zegt de sectordirecteur vmbo.

Nieuwe rector
De tweede belangrijke gebeurtenis was dat kort na de fusie met de komst van
de nieuwe rector (januari 1996) het bestuur in zekere zin op afstand kwam.
Dat wil zeggen de nieuwe rector werd voorzitter van de centrale directie, wat
inhield dat een groot aantal klassieke bestuurstaken aan hem werd gedele-
geerd. Zo gezien kun je ook zeggen dat het bestuur dichter in de school kwam.
Echter niet meer in de persoon van bestuursleden, maar in de persoon van een
gedelegeerd bestuurder: de voorzitter van de centrale directie.
Voorheen liepen bestuursleden regelmatig de school binnen en overlegden dan
rechtstreeks met hun bestuursondersteuner, de administrateur. Zowel voor
directieleden als voor andere personeelsleden was het onduidelijk hoe de
besluitvorming in de organisatie verliep. 

Voorafgaand aan de fusie was er door de Besturenraad onderzoek gedaan. Dit
onderzoek werd op verzoek van het bestuur gehouden onder het personeel. De
uitkomst was niet positief voor de oude directie. Dit resulteerde uiteindelijk in
een herstructurering.
Intussen ‘bepaalden docenten wat er wel en niet gebeurde op school, zij grepen
de macht’. Er was een stafraad, waarin alle sectievertegenwoordigers zitting
hadden. Deze raad fungeerde als overlegorgaan. ‘Hier werd van alles geregeld.
Het ging over koetjes en kalfjes. Eigenlijk ging het nergens over. Maar de direc-
tie kon er niet omheen.’

De medezeggenschapsraad zag zich door het bestuur niet serieus genomen.
Een headhunter, die ook een rol speelde als organisatieadviseur en als zodanig
ook invloed had op het nieuwe directieplaatje, adviseerde en handelde recht-
streeks met het bestuur.
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Bij de fusie was er een overtalligheid van directieleden. Er werden functies gec-
reëerd om hen onder te brengen, dit waren ‘gemaakte, gekunstelde functies’. 
In de ogen van toen aanwezigen werd niet in de eerste plaats gekeken naar
competenties. Er werd een nieuwe functie van coördinator, ondersteunend aan
de sectordirecteuren, in het leven geroepen. Maar alles droeg het stempel van
tijdelijkheid. 
Over twee jaar zou de nieuwe rector de balans opmaken. Het was een periode
van onduidelijkheid en onzekerheid. ‘Vreselijk’, vond de huidige sectordirec-
teur onderbouw het. 

Met de komst van de nieuwe rector veranderde het een en ander. Het was het
begin van verheldering van besluitvorming, ‘verzakelijking’ volgens menig
docent, ‘einde van het geregel’ volgens anderen en een meer professionele aan-
pak.
Dit punt is ingebracht door een aantal coördinatoren.

Formele organisatiestructuur
De komst van een nieuwe rector van buiten de school werd toegejuicht door de
docenten. Deze zou de directieleden ‘eens precies vertellen wat er wel en niet
van hen verwacht werd. Tot dan toe was dit nooit gedaan. En het was voor ieder-
een onduidelijk wat ze nu precies deden’, zo brengt een van de coördinatoren
het gevoelen van weleer onder woorden.

Om te beginnen werd de formele organisatie, zoals hiervoor aangeduid, gewij-
zigd. Dit resulteerde o.a. in een plaatsing van de administrateur als lid van de
directie ‘onder’ de nieuwe rector/voorzitter van de centrale directie. 
Wat veranderde was ook en vooral een cultuuromslag. Overleg en besluitvor-
ming werden transparant. Er kwam meer regelruimte voor de directie. Er werd
wekelijks gestructureerd overleg gevoerd binnen het directieteam als geheel en
binnen de managementteams van de sector. Er werd ‘geluisterd’ en ‘er vlogen
geen asbakken meer rond’.
De medezeggenschapsraad werd door de nieuwe rector als bestuursvertegen-
woordiger serieus genomen en de stafraad werd al snel afgeschaft. Als een van
de eerste daden ging de nieuwe rector met de medezeggenschapsraad in over-
leg en vroeg wat de raad van hem verwachtte. Tevens nodigde hij alle secties uit
voor een kennismakingsgesprek op zijn kamer. 

Iedereen werd gehoord. Met coördinatoren en directieleden werden afzonder-
lijke gesprekken gevoerd. Dit was mede de aanloop naar het beleidskader, dat
richtinggevend zou worden voor het handelen.
Voor menig docent was het wennen. De rector deed zaken die men verwachtte
niet (zich begeven in het informele circuit) en zaken die men niet verwachtte,
juist wel. 
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Zo werd ongeveer een jaar na zijn komst een docent ontslagen, vanwege zijn
niet- functioneren. ‘Dit sloeg in als een bom.’ Mensen schrokken ervan, maar
begrepen en accepteerden het wel. Coördinatoren werden bij de managements-
evaluatie – twee jaar na de fusie – gepositioneerd als lid van het management-
team. Zij gingen ook functioneringsgesprekken houden. Aanvankelijk met de
mentoren uit hun afdeling en later ook met andere docenten van wie zij de
direct leidinggevenden werden. Dit stemde tot nadenken met betrekking tot
loyaliteit: coördinatoren waren lid van het management en geen collega-docent
meer. Dit werd door menig coördinator als een diepgaand dilemma gevoeld. 

Beleidskader
Het ontwikkelen van een beleidskader – een proces dat startte negen maanden
na de komst van de nieuwe rector en afgerond was binnen een half jaar – illus-
treerde de cultuuromslag.
De eerder beschreven drieslag van woorden, zinnen en daden kende een duide-
lijk accent op het laatste, de acties op diverse terreinen. Er werd daadwerkelijk
op alle beleidsterreinen ingezet op verandering. Het startte met een omge-
vingsbeschrijving: de deuren werden nadrukkelijk opengezet. De tijd van van-
zelfsprekende toestroom van leerlingen was door toenemende concurrentie
voorbij. De school diende zich nieuw te profileren. 
Het beleidskader gaf de richting en de contouren aan.

Pedagogisch-didactische vernieuwing
Het punt dat in het beleidskader de meeste stof deed opwaaien, was het school-
brede project van pedagogisch-didactische vernieuwing door middel van inter-
visie onder leiding van Jos Zuylen. Vooral het verplichte karakter ervan, bleek
een steen des aanstoots.
Een van de coördinatoren herinnert zich nog precies de eerste ontmoeting met
het team en Zuylen. ‘Ik zat achterin. Vol verwachting. Zuylen sprak met onmis-
kenbaar Limburgs accent. Hij schuwde de confrontatie niet. Hij was direct. Hij
zei wat hij zag. Het gaf een golf van reacties in de zaal. Was hij niet op een ande-
re school de deur gewezen? Wij zijn niet achterlijk.’
Bij de meningspeiling twee weken later over het integrale beleidskader waren
er wel veel onthoudingen, maar geen tegenstemmers. De eerste ervaringen
met een groepje vrijwilligers bleken positief. De directie zette door.
Het jaar erop kwam de eerst schoolbrede evaluatie ook door middel van een
enquête onder leerlingen. Het effect van de komst van Zuylen wordt nu door
het managementteam omschreven in termen als: ‘veel deuren gingen open;
problemen in de klas werden bespreekbaar in de personeelskamer, we werden
eerlijker over de situatie in de klas, er werd nu over onderwijs gesproken, 
1/2 NC is geland, het werken met een spoorboekje is nu gemeengoed’. Dit punt
wordt ingebracht door zowel directieleden als coördinatoren. 
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Voorwaardenscheppende interventies
In de bespreking van deze en andere punten wordt erop gewezen dat deze
krachtige interventies vooral te zien zijn als voorwaardenscheppend. De
machtsbalans wordt grondig gewijzigd (in de kleuren van De Caluwé en
Vermaak is dit een gele verandering), vervolgens wordt er door middel van het
beleidskader stevig blauwdrukmatig gestuurd, waarna en waarmee de weg
gebaand is voor leren, zowel individueel en collectief (groen en mogelijk zelfs
wit).
Het feit dat mensen niet doen wat besloten is, is vanuit veranderingsperspec-
tief gezien volgens De Caluwé ‘heel normaal: denken en doen zijn verschillen-
de processen’.
Van groot belang lijkt het De Caluwé dat er niet te veel tijd is gestoken in verga-
deren en praten, maar dat vrij snel met daadwerkelijk veranderen is begonnen.
‘Vergaderen is de vijand van veranderen’, zo vat hij zijn kijk op ons verander-
proces bondig samen.

Hoe wordt het?

Wat is het mooiste dat het KWC in lijn met zijn eigen ontwikkeling de komen-
de jaren kan overkomen? Wat is vanuit veranderkundig perspectief de volgen-
de stap in de ontwikkeling? Wat moeten we doen om onze diepste wensen te
vervullen?

Aan de hand van deze vragen wordt de toekomst verkend. Als belangrijkste
worden de volgende punten genoemd. Deze worden vervolgens ‘ingekleurd’.
In onderstaande weergave zijn ze geordend naar de kleuren van De Caluwé &
Vermaak.
• Het zwaartepunt verleggen van secties naar profielteams: geel.
Het denken en werken met de sectie als eenheid van organisatie van docenten
past niet goed meer in deze tijd. De opdeling in veel verschillende vakken werkt
versnipperend en draagt niet bij tot de gewenste samenhang in het onderwijs-
aanbod. Door docenten anders te groeperen – bijvoorbeeld aan de hand van
een profiel in de bovenbouw tweede fase – en hen samen verantwoordelijk te
maken voor het onderwijs in dat profiel bevorder je de samenwerking en de
samenhang. Je verschuift het denken: niet meer vanuit het vak of de docent,
maar vanuit de leerling en zijn leerstof.
• Blijvende aandacht schenken aan sfeer (banken in personeelskamer, grand

café?): rood.
Omdat mensen het uiteindelijk (moeten) doen en op elkaar aangewezen zijn,
is investeren in hen heel belangrijk. Een goede sfeer bevordert het werk en
straalt ook uit naar leerlingen.
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• Bevorderen van vaste teams van docenten: groen.
Door vaste teams van docenten te vormen, bijvoorbeeld in de onderbouw van
het vmbo, waarin docenten verschillende vakken geven, bevorder je naast de
samenwerking en de samenhang ook dat leerlingen met minder docenten en
docenten met minder leerlingen te maken krijgen. Hierdoor kan de pedagogi-
sche relatie sterk bevorderd worden. Bovendien verlaagt het de werkdruk voor
docenten.
• Kunstmatige grenzen tussen vakken weghalen: groen.
Bij de komst van de basisvorming – die samenhang hoog in het vaandel had –
werd het aantal vakken uitgebreid. Dit was contraproductief en zeker nu vol-
strekt onnodig. Zo kan bijvoorbeeld het vak verzorging in de basisvorming
ondergebracht worden bij biologie, informatiekunde ongeveer bij alle andere
vakken en techniek bij natuurkunde en/of handvaardigheid. Ook op deze wijze
draag je bij aan vergroting van de samenhang in het aanbod.
• Optimaliseren wat we aan goeds hebben: groen.
Dit is een pleidooi voor uitbouw van hetgeen goed gaat. Er zijn veel zaken op de
rol gezet. Als we onze energie steken in de verbetering hiervan, houden we het
overzichtelijk en leuk. 
• Ruimte geven aan ideeën: wit.
Laten we goed luisteren naar hetgeen aan ideeën vanuit het team wordt aange-
dragen. Dit moeten we koesteren en faciliteren.
• Als managementteam minder doen (initiëren, controleren), meer zelf laten

ontwikkelen, docenten lossen zelf hun problemen op: wit.
Tot nu toe is er veel gedaan en geïnitieerd door de schoolleiding. Dit werd ook
verwacht. Anderzijds maakten we ons daardoor ook kwetsbaar. Ook als school-
leiding moeten we nu meer loslaten en overlaten aan het zelfsturend vermogen
van mensen. Dan wordt het voor iedereen leuker en zinvoller.

Terugblik op de dag

Tijdens de dag zelf
In een terugblijk aan het eind van de dag kwam het volgende naar voren.
Vanuit de directie: ‘Er bleek een nog “rijker” verleden te zijn dan gedacht. Ik wil
graag naar de toekomst. Maar kennelijk was het nodig om zaken nog eens te
noemen. Het zou fijn zijn als het nu opgeruimd is.’
‘Het verhaal van de school is een prachtige illustratie van hoe dingen gaan. Hoe
het werkt. En waarom de school is zoals hij nu is.’ (zegt het laatst bijgekomen
directielid, de nieuwe sectordirecteur van de bovenbouw havo/vwo). ‘Ik had
kennelijk veel zaken weggestopt (rond de fusie en de aanwezigheid van externe
adviseurs). Toen namen werden genoemd, kwam het allemaal fors weer
boven.’ ‘Ik weet niet wat ik vandaag heb geleerd.’
Coördinatoren laten de volgende geluiden horen.



3 Professionalisering door middel van een intervisieproject als start van een veranderingsproces

163

De coördinator die als laatste lid is geworden van het managementteam, merkt
op. ‘Er is blijkbaar veel emotie weggestopt. Het is niet zo verkeerd gedaan wat
is gebeurd. Je kunt nu, dit wetend… er is gigantisch veel gebeurd…met vertrou-
wen tegen de toekomst aankijken.’ 
‘We hebben ontdekt dat we in beweging zijn en dat we dit graag willen blijven.’
‘Wat is de zin van terugkijken? Gaan we nu anders met processen om?’ zo mer-
ken coördinatoren op.

Volgens De Caluwé is er sprake van ‘een grote transformatie, een gigantische
verschuiving. De crisis is diep en functioneel geweest. Het heeft tien jaar nodig
om te beklijven. Bij de herijking van het beleidskader doe je er goed aan te
benadrukken waar je nu bent. Geniet van wat je bereikt hebt’.

Na de dag
Gedachten en gevoelens die in de eerste dagen en weken ‘in de wandelgangen’
uitgesproken en gehoord werden, waren als volgt: leuk, maar er moet wel iets
uitkomen (actie); wat mij betreft: genoeg over het verleden, op naar de toe-
komst.
Bij de rector/onderzoeker viel op: weinig reflectie, veel emotie en uitweiding op
details. Waar ligt dit aan? Van professionals mag je toch verwachten dat er gere-
flecteerd kan worden op een ingrijpend veranderingsproces. Schort het aan
onze professionaliteit? Ligt het aan de omstandigheden: er is zo veel te doen en
te regelen op de korte termijn? Ligt het aan de methode (leergeschiedenis)?

3 .3 .4 Geschiedenis  a l s  leermoment  in  de  ogen van De Caluwé 

Om antwoord op deze en enkele andere vragen te krijgen sprak ik verder met
De Caluwé. Het gesprek vond plaats op 12 juni 2003 te Amersfoort. Tenzij
anders vermeld, zijn de citaten van De Caluwé.

Over ons veranderingsproces
‘Ik heb afgezworen normatief te denken over veranderingsprocessen. Ik wil het
niet meer hebben over het wàt van veranderen, maar uitsluitend over het hòe,
over het proces. Ik wil weten hoe het werkt. Jullie proces is gigantisch. Uit de
verhalen die ik op de studiedag gehoord heb, maak ik op dat het een heel ande-
re school is geworden. Ik heb heel schrijnende verhalen gehoord, verhalen over
de plaats van de administrateur in de organisatie, over de vorige rector, over
drama’s rond de fusie…Dit soort zaken zijn nu overwonnen.’
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Over professionals en professionalisering
Van Driel: ‘Zie jij docenten als professional?’
De Caluwé: ‘Mijn definitie van een professional is zoiets als: Je hoeft niet ziek
te zijn om beter te worden. Een professional heeft een innerlijke drive om het
beter te doen. Het is iemand die kritisch reflecteert op wat hij gedaan heeft. Ik
heb ernstige twijfels hoeveel leraren en artsen voldoen aan deze definitie. Dat
vind ik wel zorglijk ... Dit betekent dan dat de drive van buiten moet komen.
Dat vind ik wel pessimistisch….want veranderen van buiten naar binnen
importeren is wel een lastig punt.’

Van Driel: ‘Wij hebben deelname aan het intervisieproject verplicht gesteld.
Daar is en wordt heel verschillend over gedacht binnen de school. Dat verplich-
te karakter onderstreept het gezamenlijke, het gemeenschappelijke. De intervi-
sie zelf was meer individueel gericht, hulp op maat. Wat vind je hiervan?’
De Caluwé: ‘In essentie zit er in die aanpak iets heel paradoxaals. Je kunt niet
tegen iemand zeggen: “Jij moet leren.” Als je het niet wilt, leer je niks. Op dat
verplichte karakter is heel wisselend gereageerd door docenten: lijdzaam, doen
alsof, van harte, allerlei variaties en varianten. Je zet zo wel druk op de ketel. Of
dan het goede gebeurt, is de vraag. Het alternatief is vrijwillig en werken op basis
van motivatie. Dat is ook riskant, want het is gemakkelijk om je te onttrekken. Er
is een kans dat het doodbloedt. Dus aan beide keuzes en beide kanten zitten
nadelen… Voor veranderen is altijd wel wat druk nodig, van binnen of van bui-
ten, pressure and support (Michael Fullan in The Meaning of Educational
Change). Dat was bij jullie allebei aanwezig: druk en hulp… Het is een klein won-
der dat het erdoor is gekomen, zonder dat er veel afbreuk aan is gedaan. Er was
kennelijk toch draagvlak, maar er waren ook vormen van sabotage.’
Van Driel: ‘Er was ook een handtekeningenactie vlak voor de zomervakantie.’
De Caluwé: ‘Je kunt mensen niet dwingen te leren, te veranderen op een leren-
de manier.’
Van Driel: ‘We doen toch niet anders, we kennen de leerplicht.’
De Caluwé: ‘Er wordt ook niet zo veel geleerd door kinderen. Het leerrende-
ment van scholen is vergeleken met andere vormen van leren laag. Dat zit in de
inkadering van het leren in lessen. Dat lokt kennelijk propjes gooien, praten of
spelen met telefoontjes uit, zelfs in collegebanken. Dwang heeft disfunctionele
elementen. Dit soort instituten, scholen, roept dit soort gedrag op. Het staat in
schril contrast met cursussen aan bijvoorbeeld managers die vrijwillig komen.
Die zitten er heel anders bij. Zij willen iets snappen van de werkelijkheid.
Terug naar je scenariokeuze. Vrijwillig had niet teweeggebracht wat verplicht
wel heeft bewerkstelligd. Jouw school is voor een groot deel een protestantse
school. Ik kom zelf uit een katholiek nest. Dat is meer van: ja zeggen, nee doen;
’t zal zo’n vaart niet lopen; van pocket veto. Mijn ervaringen in de arvo-commis-
sie (adviesraad voortgezet onderwijs) in de jaren tachtig, leerden me in de
omgang met een gereformeerde collega: afspraak is afspraak, beloofd is
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beloofd. Zo iets merk ik op de VU ook. Daarin zit misschien wel een element
dat een rol speelt: het besluit is genomen, dus … Dit zou een element kunnen
zijn.’

Leidinggeven aan verandering
‘Mensen beleven veranderen op een verschillende manier. Er is een grote vari-
atie aan beleving. In dat licht moet je het begrip collectieve reflectie van een
kanttekening voorzien. Dat kan niet met iedereen. En/of het kan niet met
iedereen in dezelfde intensiteit. Het zegt iets over leerstijlen, geloofssystemen.
Dat kan je vertalen naar onze kleuren. Mensen beleven een verandering ver-
schillend, ze zien andere stappen voor zich. Veranderingen worden dus heel
individueel beleefd. Binnen één veranderingsproces zie je allemaal individuele
cases. Kijk maar naar mijn proefschrift. Het gaat over één case. Is het wel één
case of zijn het 1400 cases? Jouw verhaal, jullie verhaal versterkt dat gevoel heel
sterk. Op het KWC behoeven al die 140 docenten aparte aandacht.
Beïnvloedingsprocessen vinden plaats van mens tot mens. Het is interactie,
betekenisgeving. Het is weinig mechanisch.’

Kleuren
‘De basiskleur van jouw veranderingsproces is groen. Groen is de beoogde aan-
pak en uitkomst. Het gaat jou om leren. Er is ook wel sprake van geel en blauw,
maar het is van belang dat mensen van elkaar leren. Groendrukdenkers kun-
nen niet omgaan met mensen die niet willen of kunnen leren. Er zit ook iets
tautologisch in: mensen die willen leren…willen leren. Een aantal mensen
maakt het intervisieproject niet mee. Of je dat nu blauw of groen aanpakt,
maakt niet uit in termen van veranderingseffect. Voor de uitersten doet het er
niet toe. Zij die willen, willen altijd. Zij die niet willen, willen nooit, welke kleur
je ook gebruikt. Voor de tussengroep, de aarzelenden maakt het wel uit. Voor
hen was de blauwe aanpak wel goed: doe het nu eens, probeer het. Dat werkt
voor een bepaalde categorie.’

Over de leergeschiedenismethode
‘Frappant is dat niet iedereen het even leuk of zinvol vond om terug te kijken.
Als je dit teleurstelt, zegt dat iets over jezelf, over mijzelf. Ik verwonder me,
word graag verrast. Ik ben een groendrukdenker. Ik wil lessen trekken uit het
verleden. En dat geldt voor jou ook. Waarom vindt niet iedereen reflectie zo
interessant? Niet iedereen is een groendrukdenker.’
Van Driel: ‘Ligt het aan de omstandigheden als er niet wordt gereflecteerd?’
De Caluwé: ‘Als je wilt reflecteren, kun je er altijd tijd voor maken. Nee, het
komt door de leerstijl van mensen zelf. Mensen vinden het heerlijk zich te laten
leiden door de waan van de dag, door allerlei stimuli van buiten. Jij en ik lopen
daar (voor de leergeschiedenismethode) warm voor. Maar dat doet niet ieder-
een. Terugkijken en leren van het verleden spreekt niet iedereen aan.’
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3 .4 Conc lus ies

Keren we terug naar de vragen aan het begin van dit hoofdstuk, dan zijn deze
in het voorafgaande uitgebreid aan de orde geweest. Er is beschreven hoe een
vernieuwingsproces is vorm gegeven en hoe daaraan is leiding gegeven.
Leerervaringen zijn impliciet beschreven. Het individueel leerproces van de
rector/ onderzoeker is in zekere zin pas begonnen en wordt nog voortgezet.
Expliciet is aangegeven hoe getracht is anderen deelgenoot te maken van een
(collectief) leerproces.

We vatten nu eerst enkele relevante conclusies samen met betrekking tot de
aard van het veranderingsproces als context van het professionaliseringspro-
ces. 
Vervolgens trekken we conclusies die direct verband houden met de onder-
zoeksvragen: welke omstandigheden bevorderen het professionaliseringspro-
ces van docenten? En wat zegt dat over de wijze waarop een dergelijk proces
geleid en begeleid wordt? 
Ten slotte trekken we enkele conclusies met betrekking tot de gebruikte onder-
zoeksmethode.

3 .4 . 1 Het  verander ingsproces  a l s  s tart

Het veranderingsproces is een complex en ingrijpend proces geweest.
Het oude KWC kende een rijke historie: het was nog niet zo lang geleden met
bijna 2300 leerlingen een van de grootste scholen voor voortgezet onderwijs in
ons land. Concurrentie was er in het verleden nauwelijks, de leerlingen kwa-
men vanzelf.
Toen de omgeving veranderde en er wel concurrentie kwam, bracht dit geen
enthousiasme teweeg voor aanscherping van het profiel op onderwijskundig
gebied. Waarom ook: de school stond bekend vanwege kwalitatief goed onder-
wijs. Daarnaast stond de school goed aangeschreven vanwege een veelheid van
uiteenlopende buitenlesactiviteiten. Deze werden veeleer georganiseerd vanuit
de sectie bewegingsonderwijs. Deze activiteiten maakten de school voor leerlin-
gen aantrekkelijk.

De historische context laat zien dat kort ervoor een fusie plaats had gevonden
van twee verschillende grootheden. De verschillen betreffen zowel de omvang
van beide fusiepartners, de identiteit op levensbeschouwelijk gebied en de
onderwijssoorten.
Het is een verschil dat beleefd wordt als groot versus klein (zowel qua aard als
qua omvang), als christelijk (protestants) versus niet (zo) christelijk (zoals
katholieken door sommige protestanten gezien worden). De fusie is bovendien
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beleefd als niet gevraagd door personeelsleden, maar gewild door de besturen.
Een fusie brengt gevoelens van onzekerheid en onveiligheid met zich mee,
posities moeten worden gezocht en afgebakend. Zeven jaar na dato blijken
emoties nog aanwezig als er teruggeblikt wordt op de fusietijd.

De aankomende vernieuwing van het onderwijs maakte op het eerste gezicht
niet veel enthousiasme los. Integendeel, de dominante houding was veeleer
een van zo min mogelijk veranderen. 
Al eerder was met de komst van de basisvorming eenzelfde houding mogelijk
gebleken. Kennelijk was dit goed bevallen. De cultuur wordt omschreven als
conservatief en elitair. Door een minderheid, waartoe ook enkele beleidsverant-
woordelijken gerekend kunnen worden, worden weliswaar verandering en ver-
nieuwing nagestreefd, doch de nieuwbouw in 1994, fusie in 1995 en perikelen
binnen de schoolleiding (de eerste helft van de jaren negentig) vragen alle aan-
dacht, waardoor er van onderwijskundig beleid geen sprake is en vernieuwen-
de ideeën niet veel verder komen dan tot een initiatief van individuen.
Vernieuwing op het terrein van leerlingbegeleiding krijgt meer kans van sla-
gen. Ook hier geldt dat de reikwijdte beperkt bleef.

De bestuurswijze was er een die gekenmerkt wordt door sterk onderscheiden
compartimenten. Het bestuur, daartoe ondersteund door een bestuursbureau
dat alle macht had over de middelen (financiën en beheer, waaronder ook de
arbeidsvoorwaarden van het personeel), heeft een dikke vinger in de pap.
De directie houdt zich vooral bezig met de organisatie van het onderwijs, waar-
onder de huisvesting in diverse apart staande noodgebouwen van de leerlin-
gen. 
De schoolleiding had geen directe bemoeienis met wat zich in de klas afspeel-
de op het gebied van onderwijs. De relatie van de schoolleiding tot wat in de
klas gebeurde, bleef voornamelijk beperkt tot het corrigeren van het gedrag van
leerlingen wanneer dit door docenten werd aangegeven.
De cultuur wordt omschreven als enerzijds een vrije, vriendelijk wijze van
omgang met elkaar en anderzijds elkaar alle ruimte geven. Het elkaar aanspre-
ken op gedrag vindt niet of nauwelijks zeer beperkt plaats uit angst de sfeer te
bederven. 

Tegen deze achtergrond is de komst van een nieuwe rector, die als gemanda-
teerd bestuurder zowel het bestuur als het ondersteunende verenigingsbureau
op afstand zet, de opmaat van ingrijpende verandering.
Voortaan was de directie integraal verantwoordelijk en aanspreekbaar op alles
wat er in de school gebeurde. Dus ook op het gebied van onderwijs. Dat gold
voor de hele school. Sinds de fusie was er maar één school met daarin eenzelf-
de beleid.
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De keuze van het bestuur om met een nieuwe rector te kiezen voor verandering
en vernieuwing is niet geëxpliciteerd en gecommuniceerd met het team. Dit
veroorzaakte ruis bij de start van het proces.
De nieuwe rector heeft de omissie niet op tijd hersteld door zelf de opdracht die
hij gekregen had, duidelijk kenbaar te maken. Hij stelde zich in de beginfase
juist luisterend op. 
Wat verder opvalt, is dat de keuze van de externe begeleider min of meer een
toevallige is geweest. Er lag geen duidelijk plan aan ten grondslag om voor deze
persoon en voor dit aangrijpingspunt (intervisie) te kiezen.
Er is in de beginfase veel door de rector samen met de externe begeleider
gedaan en later bij de uitvoering met de interne begeleider. Zo werd het beeld
gevestigd of versterkt dat het hun project was.
Ook is er in de contractfase van het proces het een en ander impliciet gebleven
en is er niet duidelijk gecommuniceerd. Dit achtervolgde het project.
Het blijkt voor docenten, wier primaire taak is ‘lesgeven’, moeilijk om het over-
zicht te hebben en te houden over een langdurig veranderingsproces. Hun
waarneming strookt niet altijd met die van leden van de directie.

De rol van de medezeggenschapsraad kan gezien worden als illustratie van de
verschillende gedachten en gevoelens in de organisatie.
Door de verschillende standpunten is zijn rol in het machtsspel te duiden als
voorzichtig of anders gezien als conserverend en remmend. De participatiepa-
radox manifesteert zich in dit gremium heel duidelijk.

3 .4 .2 Profess ional i ser ing van het  pedagogisch-didact i sch
handelen

De bemoeienis van de schoolleiding met het onderwijs van docenten was
nieuw, evenals de positieve grondhouding van de schoolleiding ten aanzien van
het vernieuwingsproces van het onderwijs zoals dat in de vorm tweede fase de
school binnenkwam.
Nu werd vernieuwing uit de sfeer van individueel hobbyisme gehaald en
gemaakt tot schoolbeleid. De vernieuwing had zijn aangrijpingspunt in de kern
van het docentschap, namelijk in het primaire proces, datgene wat er in de klas
tussen docent en leerling gebeurt.

Op basis van de uitkomsten van de studiedag van het managementteam onder
leiding van De Caluwé kan de conclusie getrokken worden dat naar het oordeel
van het managementteam het effect van het intervisieproject is geweest dat:
– deuren open zijn gegaan;
– onderwijzen en leren onderwerp van gesprek werden aan de koffietafel;
– eerlijker gesproken werd over wat in de klas gebeurde;
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– 1/2 NC is ingevoerd;
– het spoorboekje gebruikt wordt.

3 .4 .3 Le id ing en bege le id ing b i j  profess ional i ser ing

Sturing op het gebied van onderwijs was in deze vorm nieuw voor de school.
Dit gold voor de docenten die zich gestuurd voelden. Het was ook van toepas-
sing op degenen die stuurden, de leden van de schoolleiding. Het gold zeker
voor de pas benoemde coördinatoren.
Zij verkeerden in de veronderstelling dat ze leuke dingen voor leerlingen dien-
den te doen. Zij zagen zich geconfronteerd met een nieuwe verwachting: mede
leiding geven aan een onderwijskundige verandering. Dit was geheel nieuw
voor hen.
Het was ook nieuw voor de zittende directieleden. Aan hen konden coördinato-
ren daarom geen voorbeeld nemen.

Bezien vanuit de kleuren van De Caluwé is er sprake van een grondige ver-
schuiving van de machtsbalans (een gele verandering). De sturing van het ver-
anderingsproces is stevig blauwdrukmatig (een blauwe aanpak). Het doel van
het proces was ruimte maken voor individueel en collectief leren (groen en
mogelijk zelfs wit).
Het proces heeft volgens de leden van het managementteam deze weg
gebaand. In een complex veranderingsproces als het onderhavige zijn verschil-
lende zaken te zien: positieve ontwikkelingen en ontwikkelingen die negatief te
duiden zijn. Het is voor leidinggevenden van groot belang wat ze willen zien.
Dit beïnvloedt niet alleen hun kijk op het geheel, maar veel meer nog hun han-
delen. De manier waarop leidinggevenden ontwikkelingen in de school bezien
en beoordelen, versterkt en vergroot zich vanwege hun positie in de organisa-
tie.

3 .4 .4 De gebruikte  methode:  de  leergeschiedenis

De methode ‘leergeschiedenis’ is gebruikt bij drie groepen personen: de grote
groep van bestuur en medewerkers, een beperkt aantal deskundigen van bui-
ten de school en het schoolbrede managementteam, dat een studiedag hield
onder leiding van een externe deskundige.

In het eerste geval – gebruik bij bestuur en alle medewerkers – valt op dat de
respons beperkt is gebleven. Dit geldt het aantal respondenten: 20 van de in
totaal ongeveer 160 personen die hadden kunnen reageren. Het betreft ook de
aard en inhoud van de reacties: het leverde slechts een beperkt aantal andere
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perspectieven op. Van representativiteit is geen sprake. Het heeft er veel van
weg dat de omvang (het is een behoorlijke hoeveelheid papier) alsook de aard
(het is onderdeel van promotieonderzoek) hieraan debet is. Bovendien blijken
veel docenten – zeker als het gewone schoolleven alle aandacht vraagt – minder
gericht op schrijven dan op doen (alles wat met lesgeven te maken heeft).
In het tweede geval – gesprekken met externe deskundigen van buiten de
school – stemde het de onderzoeker op een aantal punten wel tot nadenken. 
Het zette hem ook op het spoor van De Caluwé en daarmee indirect op gebruik
van de leergeschiedenis in een aanvullende ronde. Uit de reacties bleek dat de
externe deskundigen vooral gezien moeten worden als een verzameling indivi-
duen met elk hun eigen interesses en aandachtsgebieden. Er was geen sprake
van een leergeschiedenisteam met een gemeenschappelijk thema. Dit uit zich
in de diversiteit van reacties.
In het derde geval – de leergeschiedenis als materiaal voor een studiedag van
het managementteam onder leiding van De Caluwé – kan op basis van de reac-
ties van de deelnemers worden gezegd dat een aantal nieuwe perspectieven is
aangereikt of verder uitgewerkt. Zo is de impact van de fusie op directieleden
van de kleinste fusiepartner scherper naar voren gebracht.
Op basis van de reacties van betrokkenen kan niet gezegd worden dat het een
duidelijk aanwijsbare bijdrage heeft geleverd aan het collectief leren van het
managementteam. Het materiaal leverde veel stof op voor goed en noodzake-
lijk gesprek – wat ongetwijfeld ook leereffecten heeft – doch uit de directe reac-
ties van betrokkenen valt niet af te leiden dat de methode leergeschiedenis als
bijzondere bijdrage aan collectief leren is ervaren.

Het heeft naar het oordeel van de onderzoeker wel bijgedragen aan zijn leren
en onderzoek. Het heeft wel bijgedragen aan het totale onderzoeksresultaat:
een enkele keer leverde het een nieuw gezichtspunt op, in andere gevallen
bevestigde het uitkomsten van het interview. Het heeft vermoedelijk ook een
beperkt aantal medewerkers geholpen om meer zicht te krijgen op wat zich
doorgaans aan de waarneming van docenten onttrekt: het geheel van de ont-
wikkelingen op school en hun onderlinge samenhang. Het bood docenten de
gelegenheid deze ontwikkelingen te zien door de ogen van de schoolleider.

De conclusie van De Caluwé naar aanleiding van de studiedag is treffend: niet
iedereen is een groendrukdenker en niet iedereen voelt zich aangesproken
door de methode leergeschiedenis.
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3 . 5 Het  vervo lg  

De zoektocht heeft een niet geheel bevredigend resultaat. Bovendien gaat het
proces van professionalisering voort en slaat een nieuwe weg in. 
Hoe kan ik meer boven tafel krijgen? Hoe loopt het proces door? Om deze vra-
gen te beantwoorden moet ik verder gaan, op een andere manier verder gaan. 
Tot nu toe is veel bezien vanuit de optiek van ‘boven af’, vanuit de leidinggeven-
de(n). Wat vinden docenten ervan? Besloten wordt het rechtstreeks te vragen
aan alle docenten die bij het proces betrokken zijn. Te vragen naar hun ervarin-
gen met en hun ideeën over professionalisering.
De rector besluit dit zelf te gaan doen. In de volgende hoofdstukken (4, 5, en 6)
wordt hiervan verslag gedaan.
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4 Onderzoek naar de bevordering van
de professionaliteit van docenten
door middel van een schoolbreed
intervisieproject

4.1 In le id ing  en  v raagste l l ing

In hoofdstuk 2 is uiteengezet wat wij onder professionaliteit en professionali-
sering verstaan. De vraag die in dit proefschrift centraal staat, luidt hoe de pro-
fessionaliteit van docenten kan worden bevorderd. Hoe leren zij om te gaan
met ontwikkelingen die zich in en rond het (voortgezet) onderwijs voordoen?
Dit is een (continu) leerproces en de vraag luidt vervolgens hoe de directie bin-
nen de school het leren van docenten kan bevorderen.
Een eerste poging hiertoe was het schoolbreed intervisieproject waaraan alle
docenten hebben deelgenomen en leden van het directieteam nauw bij betrok-
ken waren.

In dit hoofdstuk staat het intervisieproject centraal. De hoofdvraag luidt: in
hoeverre heeft het schoolbrede intervisieproject effect gehad op het didactisch
handelen van de docenten? We letten daarbij op de aansturing (in de vorm van
leiding en begeleiding) van het project. Actoren in dit verband zijn: directie,
coördinatoren en begeleiders. Ook stellen we de vraag of er verschillen in reac-
ties zijn waar te nemen tussen groepen docenten. De veronderstelling is, op
basis van ervaringen in de school, dat dit het geval zal zijn.

4.2 Methode

Om antwoord te krijgen op de vraag hoe de professionaliteit van docenten
schoolbreed bevorderd kan worden, is gebruik gemaakt van een interview. De
respondenten waren docenten en leden van het directieteam.
Alleen zij die vanaf het begin van de cursus 1997/1998 in dienst waren, zijn
uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek omdat op dat moment het
schoolbrede intervisieproject feitelijk van start is gegaan. Van deze groep is een
aantal docenten uit dienst getreden voordat de interviews werden afgenomen.
De personeelsleden die op 26 juni 2002 (het moment dat het eerste interview
werd afgenomen) niet meer in dienst waren, zijn niet geïnterviewd. De totale
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groep die voor het interview is uitgenodigd, telde 88 leden: vier van hen
bedankten voor de uitnodiging, 84 gaven eraan gehoor. Dit is een respons van
95%. Van de vier medewerkers (docenten) die de uitnodiging voor een inter-
view afsloegen, deden drie dit schriftelijk en één mondeling. Als redenen wer-
den opgegeven: het niet herinnerd willen worden aan een periode die niet als
prettig werd ervaren en de behoefte om met rust gelaten te worden. De
rector/onderzoeker respecteerde deze afwijzingen van de uitnodiging. Het
betrof twee vrouwen en twee mannen. Hun werkterrein bestreek alle drie de
sectoren (één was werkzaam in de sector basisvorming, één in de sector vmbo
en twee waren werkzaam in de sector tweede fase). 
De interviews zijn afgenomen in de periode 26 juni 2002 tot 23 januari 2004.
De gesprekken vonden plaats in een tussenuur of aan het eind van de lessen
van een dag. In sommige gevallen vond het interview in verschillende sessies
plaats. Als het niet lukte het interview in één keer af te ronden, vond soms het
vervolg nog dezelfde dag plaats, maar ook dat lukte niet altijd. Dan werd een
nieuwe afspraak op een andere dag gemaakt. Van de 84 interviews werden er
62 in één keer afgerond, 20 vroegen twee zittingen en twee vonden gespreid
over drie tijdstippen plaats.

De hoofdmoot van de gesprekken werd gehouden in 2003: 70 interviews. In
2002 werden 14 interviews afgenomen. In januari 2004 waren er alleen ver-
volggesprekken. Alle gesprekken waren onder schooltijd. Zij hadden een duur
die varieerde van 40 minuten tot ongeveer anderhalf uur. In een enkel geval
duurde het gesprek langer.
De interviews maakten onderdeel uit van een groter interview. Hierover wordt
in vervolghoofdstukken verslag gedaan.

De interviews werden afgenomen door de rector. Dit houdt in dat het feitelijke
interview kon leiden tot gesprekken over onderwerpen die niet direct betrek-
king hebben op de vragen als zodanig. Het is in die situaties heel natuurlijk dat
het interview overgaat in een gesprek. Het is dan gekunsteld en onnatuurlijk
dit gesprek af te kappen door te verwijzen naar het kader en de aard van het
samenzijn, namelijk een interview in het kader van een wetenschappelijk
onderzoek.
Daar waar het interview te nadrukkelijk een gesprek werd over onderwerpen
die buiten de sfeer van het onderzoek lagen naar het oordeel van beide
gesprekspartners, is hiervan geen verslag gedaan.

Dat het interview is afgenomen door de rector is een punt dat nadere toelich-
ting behoeft. De vraag is of hiermee de objectiviteit en daarmee ook de
betrouwbaarheid van het onderzoek niet ter discussie staan.
Er zijn twee redenen om deze vraag te stellen. De ene is dat er een (werk)rela-
tie bestaat tussen de rector en de docent waardoor de laatste zich geremd kan
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voelen te zeggen wat hij denkt of ervaart. Antwoorden kunnen daardoor
‘gekleurd’ zijn (bijvoorbeeld in een sociaal wenselijke richting). Dit gevaar kan
niet vermeden worden, zeker niet wanneer het – zoals hier – om mondelinge
interviews gaat met individuele docenten, maar er kan wel rekening mee
gehouden worden bij de opzet en afname van het interview. 

Er zou nog een tweede reden genoemd kunnen worden om te twijfelen aan de
betrouwbaarheid, namelijk voor zover de rector ook optreedt als beoordelaar en
dus ook degene is die de antwoorden verwerkt en interpreteert.

Wat het eerste punt betreft – de werkrelatie tussen rector en ondervraagde
docenten – zijn er verschillende maatregelen getroffen om dit gevaar te mini-
maliseren. Een belangrijk aspect van de in dit onderzoek gebruikte inter-
viewmethode is het planmatige karakter ervan. 
Hierin onderscheidt het interview zich van een gesprek. Het interview zoals dat
hier is gebruikt, bestaat uit een aantal vragen die van tevoren zijn opgesteld met
het doel bepaalde informatie te verkrijgen. Er is sprake van een gestructureerd
interview. 
Zowel de vragen als de volgorde waarin deze werden gesteld, lagen vast. Het
gehanteerde interviewschema is vooraf voorgelegd aan een drietal deskundi-
gen van buiten de school. Er is vooraf geen try-out geweest. 

In dit onderzoek naar de effecten van het schoolbrede intervisieproject zijn
open vragen gesteld. Hiervoor is gekozen om zelfs maar de suggestie te vermij-
den dat de rector/onderzoeker bepaalde antwoorden in de mond zou willen leg-
gen. Om deze reden is er ook niet echt doorgevraagd. Als doorvraagtechniek is
wel gebruik gemaakt van zwijgen, teneinde de geïnterviewde gelegenheid te
geven rustig na te denken en een gepast antwoord te formuleren. 
In enkele gevallen is een vraag niet gesteld, omdat er in een eerder antwoord al
op is ingegaan of vanwege de aard van het gesprek op dat moment. Dit zijn ech-
ter uitzonderingsgevallen.

Voor open vragen is ook gekozen vanuit de veronderstelling dat de geïnter-
viewde dan vrijer en spontaner zal reageren dan bij gesloten vragen. Hij zal eer-
der geneigd zijn een persoonlijker mening, opvatting of gevoelen te uiten. Hier
staat tegenover dat de reacties op open vragen moeilijker zijn te verwerken. 
Om de gewenste objectiviteit en de daarmee samenhangende betrouwbaarheid
van het onderzoek zo goed mogelijk te benaderen, is in deze studie ernaar
gestreefd de interviewsituatie zo veel mogelijk te standaardiseren om een zo
groot mogelijke objectiviteit te verkrijgen. Hiertoe is een aantal maatregelen
getroffen:
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• de introductie en instructies aan het begin van het interview waren voor alle
deelnemers aan het onderzoek gelijk;

• het interviewschema werd strak gevolgd, zodat steeds dezelfde vragen in
dezelfde volgorde werden gesteld;

• het interview werd door een en dezelfde persoon afgenomen;
• de omstandigheden waren steeds zo veel mogelijk gelijk: de afname vond

plaats in dezelfde ruimte, zonder taperecorder, in een face-to-face contact
(zonder aanwezigheid van andere personen), waarbij rekening is gehouden
met het lesrooster;

• van elk interview werd een schriftelijk verslag gemaakt. 

Hierna gaan we nader in op de rol van de rector als beoordelaar. Hij is degene
die het interview heeft afgenomen en de antwoorden heeft verwerkt en geïnter-
preteerd.
Teneinde zo veel mogelijk te voorkómen dat hierin ongewenste factoren een rol
spelen, heeft de rector/onderzoeker een conceptverslag gemaakt aan de hand
van de aantekeningen die hij tijdens het interview maakte. Dit was zo veel als
mogelijk letterlijk opschrijven op de voorgedrukte interviewformulieren van
wat werd gezegd. Daartoe werd het gesprek ook wel onderbroken. Het concept-
verslag is vervolgens aan alle deelnemers ter fiattering voorgelegd. Op deze
wijze is getracht vertekening bij de verwoording en vastlegging van wat gezegd
is te voorkomen. 
Verreweg de meeste reacties waren marginaal en niet inhoudelijk. Eén deelne-
mer heeft niet gereageerd op het conceptverslag. Het gesprek vond plaats tegen
de zomervakantie en tegen het einde van het dienstverband. Andere werk-
zaamheden, een zomervakantie en een verhuizing, kunnen redenen zijn om
niet op herhaald verzoek tot verificatie van het verslag in te gaan. 

Nadat de verslagen zijn vastgesteld, heeft de onderzoeker na bestudering ervan
antwoordcategorieën geformuleerd. Deze zijn dus niet a-priori, maar a-posteri-
ori geconstrueerd. Ze zijn gebaseerd op het soort antwoorden dat de respon-
denten zoal geven. Het gebruik van antwoordcategorieën maakt het ook moge-
lijk verschillende antwoorden en ook antwoorden op verschillende vragen met
elkaar te vergelijken.
In de praktijk wordt vaak aanbevolen het aantal categorieën niet te groot te
nemen (Emans, 1990). In deze studie is ervoor gekozen het aantal categorieën
te variëren van vier tot zes.

Het interview is erop gericht de mening of ervaring van de ondervraagde colle-
ga te vernemen over het intervisieproject.
Van belang is dat de verwerking en interpretatie van de meningen en opvattin-
gen zo objectief mogelijk plaatsvinden. Het gebruik van antwoordcategorieën
kan hierbij behulpzaam zijn.
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De Groot (1962) heeft er al op gewezen dat de objectiviteit van een beoorde-
lingsprocedure kan worden vastgesteld door met twee (of meer) onafhankelij-
ke beoordelaars te werken. Het criterium voor objectiviteit is dan de mate waar-
in de beoordelingen van de verschillende beoordelaars overeen komen. De
Groot spreekt in dit verband van het intersubjectiviteitcriterium.

Ook ’t Hart et al. (1998) gebruiken als criterium de mate waarin de beide beoor-
delaars overeenstemmen ten aanzien van de vraag in welke categorie de ver-
schillende antwoorden geplaatst moeten worden.
Om deze mate van overeenstemming te kunnen vaststellen, heeft de onderzoe-
ker een onafhankelijke deskundige (emeritus hoogleraar sociale wetenschap-
pen) gevraagd de antwoorden eveneens te categoriseren. De antwoordcatego-
rieën die door de onderzoeker zijn opgesteld, zijn vooraf besproken met de
tweede beoordelaar in termen van duidelijkheid en bruikbaarheid.
Uitkomst van dit overleg leverde enkele aanpassingen op. In een aantal geval-
len heeft dit geleid tot clustering van categorieën en in een enkel geval tot het
maken van een geheel nieuw indelingssysteem.

In deze studie is in het geval er sprake is van elkaar uitsluitende categorieën
voor de intersubjectiviteit een ondergrens gehanteerd van 80%. Is de score
lager, dan wordt er vanuit gegaan dat er onvoldoende overeenstemming is tus-
sen de beoordelaars.
Deze eis is enigszins arbitrair. In het geval van objectieve (studie)toetsen of
prestatietesten wordt 100% consensus nagestreefd. Bij open interviews, waar
de antwoordcategorieën achteraf worden vastgesteld, zal die norm zelden wor-
den gehaald. 
Indien de antwoordalternatieven elkaar wederzijds uitsluiten en de beoorde-
laars één van de gegeven alternatieven moeten aankruisen (forced choice) dan
wordt in sommige handboeken (zie Smith, Nolen-Hoeksema, Frederickson &
Loftus, 2003) een correlatiecoëfficiënt van .90 bepleit. Dit is in deze studie ver-
taald in een 80% criterium.
Het categorieënsysteem wordt als voldoende intersubjectief beschouwd als in
ten minste 80% van de gevallen eenzelfde oordeel wordt gegeven door twee
onafhankelijk opererende beoordelaars. Deze eis geldt alleen voor die vragen
waarbij slechts één antwoordcategorie mag worden aangekruist. Voor de ene
meervoudige keuzevraag die in het onderzoek is opgenomen, geldt deze eis
niet. 
Om de intersubjectiviteit te kunnen vaststellen wordt per vraag geteld hoe vaak
de antwoorden tot eenzelfde antwoordcategorie worden gerekend door de
beide beoordelaars. Dit aantal wordt hier de score genoemd. Deze kan dus per
vraag variëren van 0 tot en met 84 (het totale aantal deelnemers aan het inter-
view).
In figuur 4.1 is de vragenlijst opgenomen.
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Vraag 1: Wat vond je destijds van het intervisieproject?

Vraag 2: Heeft het je lesgeven veranderd?

Vraag 3: Denk je dat de verandering blijvend is?

Vraag 4: Wat heb je er zelf van geleerd?

Vraag 5: Denk je dat collega’s ervan geleerd hebben?

Vraag 6: Denk je dat de school erdoor veranderd is?

Vraag 7: Denk je dat de school ervan geleerd heeft?

Vraag 8: Hoe kijk je nu terug op het proces?

Figuur 4.1 Vragenlijst interview intervisieproject

Voor zeven van de acht vragen uit deze lijst geldt dat de antwoordalternatieven
elkaar uitsluiten en dat deze uitputtend zijn. Dit houdt in dat elk antwoord in
één van de gegeven antwoordalternatieven geplaatst kan en moet worden door
de beoordelaars. Voor vraag 4 geldt dat er voor elk antwoord meerdere ant-
woordalternatieven mogelijk zijn. De beoordelaar kan hier dus kiezen uit één
of meer alternatieven. 

4.3 Resu l ta ten

Bij de beschrijving van het resultaat van ons onderzoek wordt onderscheid
gemaakt in weergave van
– ‘harde’ gegevens: een statistische analyse (4.3.1)
– ‘zachte’gegevens: een kwalitatieve analyse (4.3.2)

4.3 . 1 Een stat i s t i sche  analyse

Representativiteit

Om enig zicht te krijgen op de aard en samenstelling van de groep geïnter-
viewden zijn hieronder enkele gegevens van de deelnemers aan de interviews
vermeld. 
Van het totale aantal deelnemers van 84 is 60 man en 24 vrouw. 
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In tabel 4.1 is te zien hoe de verdeling van de respondenten over de schoolsec-
toren is.

Tabel 4.1 Deelnemers aan het interview

Man Vrouw Totaal

Basisvorming 13 7 20

Vmbo 13 12 25

Tweede fase 34 5 39

Totaal 60 24 84

Deze gegevens betreffen docenten die voor 1 augustus 1997 in dienst zijn
getreden (het begin van het intervisieproject) én nog in dienst waren in de tijd
dat het interview is afgenomen (2002/2003). Tussen 1997 en 2003 zijn er
mutaties in het personeelsbestand opgetreden.
In tabel 4.2 zijn zowel de gegevens van de deelnemers aan het interview over
het intervisieproject als van het totale personeelsbestand (van directie en onder-
wijsgevend personeel) in de cursus 2002/2003 samengenomen (in de vorm
van percentages) om onderlinge vergelijking mogelijk te maken.

Tabel 4.2 De gegevens van deelnemers aan het interview over het schoolbrede

intervisieproject en van het personeelsbestand in 2002/2003, uitgedrukt

in percentages.

Man Vrouw

Onderzoek Totaal Onderzoek Totaal

Basisvorming 15.5 14 8 26

Vmbo 15.5 10 14 15

Tweede fase 40.5 29 6 6

Op basis van een Chi-kwadraat toets is gebleken dat er een significant verschil
is tussen de steekproef en het totale personeelsbestand (χ2 = 17.3; df = 2; p <
.001).
Gesteld kan worden dat in de steekproef (ten opzichte van het totaal) vrouwen
in de sector basisvorming zijn ondervertegenwoordigd en mannen in sector
tweede fase oververtegenwoordigd. 

Bij de vergelijking van de interviewgegevens (onderzoek) met die van de popu-
latie (totaal) dient rekening te worden gehouden met het feit dat de steekproef
is gebaseerd op de periode vanaf 1997 (en daarvoor) en het totaal op de gege-
vens over 2002 en 2003. 
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In de periode vanaf 1997 is er sprake van personeelsverloop. Dat geldt vooral
voor de categorie vrouwen in de sector basisvorming.
In deze sector worden doorgaans beginnende docenten ingezet, het is ook de
sector waar de meeste parttimers werkzaam zijn. 
Voor de sector tweede fase geldt dat niet. Bijna allen die in 1997 in deze sector
werkzaam waren, hebben nog deel kunnen nemen aan de interviewronde rond
2003. Dit geldt – in iets mindere mate – ook voor de deelnemers uit de sector
vmbo.

In hoeverre de afwijking in samenstelling tussen de groep geïnterviewden en
de totale populatie van invloed is op de resultaten, zal blijken uit een nadere
analyse van de effecten van zowel gender als de sector waarin het onderwijzend
personeel dat heeft deelgenomen aan het interview. Hierop wordt later in dit
hoofdstuk nader ingegaan. 
Aan bovenstaande vergelijking tussen de groep die deelnam aan het interview
en het totale personeelsbestand (directie en onderwijzend personeel) in de
periode waarin de interviews zijn afgenomen, dient niet meer waarde toege-
kend te worden dan dat een beeld verkregen wordt hoe de groep geïnter-
viewden zich verhoudt tot het grote geheel waarvan ze deel uit maakt.
Belangrijk uit oogpunt van representativiteit is het gegeven dat 95 % van dege-
nen die in aanmerking kwamen op het moment dat de interviews werden afge-
nomen, daadwerkelijk heeft meegedaan.

Reacties op het interventieproject

In onderstaande tabel zijn de scores weergeven van de acht eerder vermelde
vragen. Met uitzondering van vraag 4 gaat het hierbij om vragen waarbij slechts
één antwoordcategorie gekozen kan worden. 

Tabel 4.3 Scores per vraag en bijbehorende percentages

Vraag Score Percentage15 

1 67 80%

2 68 84%

3 74 89%

4 56 67%

5 72 87%

6 71 85%

7 73 88%

8 72 92%

15 Bij sommige vragen is er in één of enkele gevallen sprake van ‘uitval’ (non-respons). Bij de bere-

kening van de percentages is hiermee rekening gehouden. 
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De enige vraag die niet aan de gestelde intersubjectiviteitnorm van 80 % vol-
doet, is vraag 4 waarbij meerdere antwoordcategorieën gebruikt kunnen wor-
den. 
In het hierna volgende zullen we de resultaten van het interview bespreken. Dit
gebeurt per vraag.

Vraag 1: Wat vond jij destijds van het intervisieproject?

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat.

Tabel 4.4 Scores per antwoordcategorie bij vraag 1

Antwoordcategorie Score

Positief 30

Negatief 16

Ambigu 21

Totaal 67

Met behulp van een Chi-kwadraat-toets is nagegaan of de verschillen die er tus-
sen de antwoordalternatieven bestaan, al dan niet toevallig zijn.
Dit is wel het geval (χ2 = 4.45; df = 2; p> .10). De scores wijken niet significant
af van wat op basis van toeval verwacht mag worden. Dit betekent dat de
meningen verspreid waren ten aanzien van de vraag wat men destijds vond van
het intervisieproject.

Vraag 2: Heeft het je lesgeven veranderd?

Tabel 4.5 geeft de resultaten weer.

Tabel 4.5 Scores per antwoordcategorie bij vraag 2

Antwoordcategorie Score

Ja 36

Nee 19

Nauwelijks 10

Weet niet 3

Totaal 68

Hier is wel sprake van significantie (χ2 = 33.38; df = 3; p < .0001). De scores wij-
ken af van wat op toeval verwacht mag worden. Dit kan ten dele worden ver-
klaard door het feit dat één alternatief (‘weet niet’) zeer weinig is gebruikt door
de respondenten. Maar als we dit buiten beschouwing laten dan is de Chi-kwa-
draat nog steeds significant (χ2 = 17.33; df = 2; p <.001). 
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Uit de antwoorden blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten die in de
analyse zijn betrokken (53%), van oordeel is dat het lesgeven is veranderd, 28%
nee zegt en 15% aangeeft dat er weinig veranderd is.
Nemen we de laatste antwoordcategorieën bij elkaar dan kan worden gesteld
dat 47% van de respondenten te kennen geeft weinig of niets te hebben
geleerd. Met andere woorden: ongeveer de helft is positief en de andere helft is
negatief.

Vraag 3: Denk je dat deze verandering blijvend is?

Inhoudelijk is deze vraag duidelijk gerelateerd aan de vorige (vraag 2). Ze is te
zien als een vervolgvraag. Vandaar ook de antwoordcategorie ‘niet van toepas-
sing’ (n.v.t.). Indien bij de vorige vraag met ‘nee’ is geantwoord, is nu n.v.t. van
toepassing.
In onderstaande tabel zien we dat de score voor de categorie ‘n.v.t.’ hoger is dan
de score ‘nee’ uit de vorige vraag. Er zijn nog andere redenen waarbij ‘n.v.t.’ kan
gelden.

Tabel 4.6 Scores per antwoordcategorie bij vraag 3

Antwoordcategorie Score

N.v.t. 20

Ja 50

Nee 1

Weet niet 3

Totaal 74

Als we er rekening mee houden dat deze vraag niet van toepassing is op de res-
pondenten die de vorige vraag (vraag 2) met ‘nee’ of ‘weet niet’ hebben beant-
woord, dan kunnen we constateren dat vrijwel alle respondenten die bij vraag
2 gezegd hebben van intervisie geleerd te hebben, hoe weinig dan ook, bij deze
vraag melden dat het effect blijvend zal zijn.

Vraag 4: Wat heb je er zelf van geleerd?

In tabel 4.7 zijn de scores vermeld. 
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Tabel 4.7 Scores per antwoordcategorie bij vraag 4

Antwoordcategorie Score 

Bewustwording 37

Werkvormen 26

Intervisie 11

Niets 10

Totaal 82

Zoals opgemerkt is dit een vraag waar meerdere antwoordcategorieën gebruikt
kunnen worden door de beoordelaars. Op grond van de gegevens van tabel 7
mag worden geconcludeerd dat door de respondenten ‘bewustwording’ het
vaakst wordt genoemd als antwoord op de vraag wat je er zelf van hebt geleerd.
Ook ‘werkvormen’ worden relatief vaak vermeld. Een minderheid (12%) zegt
niets te hebben geleerd, eenzelfde percentage zegt: ‘intervisie’.

Vraag 5: Denk je dat collega’s er van geleerd hebben?

In onderstaande tabel zijn de gegevens weergeven

Tabel 4.8 Scores per antwoordcategorie bij vraag 5

Antwoordcategorie Score

Ja 43

Nee 2

Sommigen 15

Weet niet 12

Totaal 72

Op basis van de Chi-kwadraat- toets kan worden geconcludeerd dat de verde-
ling van de scores significant afwijkt van een random-verdeling (χ2 = 43.5; df =
3; p < .0001).
Verreweg de meeste respondenten denken dat de collegae van de intervisie
hebben geleerd. Opmerkelijk is dat een aantal respondenten deze opvatting
heeft geuit, terwijl ze bij vraag 2 te kennen hebben gegeven er zelf niet of nau-
welijks baat bij te hebben gehad.

Vraag 6: Denk je dat de school erdoor veranderd is?

Bij deze vraag zijn vier elkaar uitsluitende antwoordcategorieën geformuleerd.
De resultaten zijn samengevat in tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Scores per antwoordcategorie bij vraag 6

Antwoordcategorie Score

Ja (positief) 52

Nee 6

Ambigu 6

Weet niet 6

Ja negatief 1

Totaal 71

Ook hier is de Chi-kwadraat significant (χ2 = 80.8; df = 4; p < .0001). 
Een ruime meerderheid van de respondenten beantwoordt met ‘ja’ (75%).
Opmerkelijk is dat van de 53 respondenten die met ‘ja’ hebben geantwoord, er
slechts één is die spreekt van een negatieve verandering; alle overige 52 respon-
denten spreken van een verbetering. Dit sluit aan bij de reactie op de volgende
vraag. 
Slechts 8% antwoordt met ‘nee’; de overige 17% geeft aan het niet te weten of
geeft een ambigu antwoord in de trant van ja, maar of enerzijds, anderzijds.

Vraag 7: Denk je dat de school ervan geleerd heeft?

De resultaten zijn vermeld in onderstaande tabel 4.10

Tabel 4.10 Scores per antwoordcategorie bij vraag 7

Antwoordcategorie Score

Ja 50

Nee 4

Weet niet 12

Hoop het 7 

Totaal 73

Evenals bij de vorige vraag is ook hier Chi-kwadraat significant (χ2 = 75.3; df =
3; p < .0001).
Een ruime meerderheid van de respondenten (68%) beantwoordt deze vraag
met ‘ja’. Dit is enigszins vergelijkbaar met het percentage dat op de vorige vraag
positief heeft gereageerd. Slechts 5% van de respondenten zegt dat dit niet het
geval is. De overige 26% weet het niet of zegt het te hopen.

Vraag 8: Hoe kijk je er nu op terug?

Deze vraag heeft drie antwoordcategorieën. De resultaten per categorie zijn
vermeld in tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Scores per antwoordcategorie bij vraag 8

Antwoordcategorie Score

Positief 34

Negatief 10

Ambigu 33

totaal 77

Wederom is de Chi-kwadraat significant (χ2 = 14.4; df = 2; p < .01). 
44% van de respondenten die in de analyse zijn betrokken, heeft de vraag met
‘ja’ beantwoord. Hetzelfde percentage heeft een antwoord gegeven dat volgens
de beide beoordelaars past binnen de brede categorie ‘ambigu’. Slechts 13 %
heeft ‘negatief’ gereageerd.
Dit betekent dat niet overtuigend kan worden geconcludeerd dat de schoolbre-
de intervisie een succes is geweest. Ook al beantwoorden 34 van de 77 respon-
denten deze vraag positief, toch kan niet anders worden geconcludeerd dat de
meningen verdeeld zijn en voor een belangrijk deel ambigu. Zuylen (1999)
kwam in zijn onderzoek tot eenzelfde uitkomst (zie bijlage 2).

Meer informatie over de vraag in hoeverre de schoolbrede intervisie effectief is
geweest, kan worden verkregen door de resultaten van vraag 1 te vergelijken
met die van vraag 8. In het eerste geval wordt gevraagd hoe men in het begin
tegen het project aankeek; in het laatste geval luidt de vraag wat men er achter-
af van vond.
De vraag is dus in hoeverre de opinie gewijzigd is als gevolg van de ervaringen
die zijn opgedaan met het project. 
Om deze vraag te beantwoorden zijn de resultaten van respectievelijk tabel 4 en
11 samengevoegd in onderstaande 3 x 3 matrix, waarbij op de rijen de gegevens
van vraag 1 en in de kolommen de gegevens van vraag 8 vermeld zijn.

Tabel 4.12 Een 3 × 3 matrix met op de rijen de gegevens van vraag 1 en in de

kolommen die van vraag 8

vraag 8

positief negatief ambigu

positief 20 0 6

vraag 1 negatief 1 8 6

ambigu 6 0 13

Passen we op de gegevens van tabel 4.12 een Chi-kwadraat-toets toe, dan blijkt
dat er sprake is van een significant effect: χ2 = 37.0; df = 2; p < .0001. 
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Geconcludeerd kan worden dat de opinies van de respondenten zijn veranderd.
Echter, de veranderingen zijn in een aantal gevallen negatief en in andere
gevallen positief. 68% van de respondenten verandert niet van mening. Van de
overige 32% verandert 10% van positief naar ambigu; maar ook verandert 10%
van negatief naar ambigu en 12% verandert van ambigu of negatief naar posi-
tief. Er is niemand die van positief of ambigu aan het eind van het proces ver-
anderd is naar negatief. 
Per saldo veranderen dus meer mensen in een positieve richting dan in een
negatieve, maar het gaat hier om een betrekkelijk klein aantal, te weinig om
van een grote verandering in waardering te kunnen spreken.

Ten slotte vermelden we hier dat ook is gekeken naar persoonskenmerken van
de deelnemers. In het bijzonder is nagegaan of de resultaten samenhangen
met leeftijd, geslacht, opleiding en sector waarin docenten werkzaam zijn. De
resultaten zijn opgenomen in bijlage 1. Statistische analyses met behulp van de
Chi-kwadraat-toets tonen aan dat geen van de variabelen een significant effect
sorteert.

4.3 .2 Een kwal i tat ieve  analyse

In het voorafgaande hebben we ons gericht op enkele hoofdlijnen zoals die uit
de (statistische) analyse van de via het interview verkregen gegevens tot uiting
zijn gekomen. Het ging hierbij om betrekkelijk ‘harde’ gegevens, waarover
consensus bestond bij de twee onafhankelijke beoordelaars. 
Naast de conclusies die uit die analyses zijn getrokken, heeft het interview ook
een grote hoeveelheid ‘zachte’ gegevens opgeleverd: individuele uitingen, die
betrekking hebben op oordelen, meningen, opvattingen, gevoelens, emoties,
attitudes, belevingen en ervaringen. Deze gegevens kunnen het beeld dat uit de
statistische analyses naar voren is gekomen, aanvullen, verduidelijken, verfij-
nen, nuanceren, verdiepen en verrijken. Echter door alle individuele reacties
weer te geven zouden we snel in de situatie terecht komen van de vele bomen
waardoor we het bos niet meer kunnen zien.

Een manier om de uitingen op een transparante wijze samen te vatten en te
beschrijven is aangereikt door De Caluwé &Vermaak (2001) en De Caluwé, Kor,
Weggeman & Wijnen (2002) in de vorm van wat zij aanduiden als ‘de land-
kaart’.
De landkaart is een middel om een veranderingsproces te beschrijven. Het
intervisieproject is te zien als de start van een veranderingsproces. In de kwali-
tatieve analyse bezien we de door docenten gegeven antwoorden in het hiervoor
beschreven interview in het perspectief van een veranderingsproces.
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In het kort komt deze benadering erop neer dat bij de beschrijving van een ver-
anderingsproces achtereenvolgens aandacht besteed zou moeten worden aan:
• de historie; wat is de aanleiding tot de voorgestelde verandering?
• de uitkomsten; wat wordt beoogd met de verandering? Welke opbrengsten

worden nagestreefd?
• de actoren; wie heeft welke rol gespeeld? Wie heeft of hebben het initiatief

genomen tot het veranderingsproces? 
• de fasen; vaak worden de fasen beschreven in termen van diagnose, veran-

deringsstrategie, interventieplan en uitvoering.
• communicatie; veranderen is mensenwerk en gebeurt grotendeels op basis

van overleg en communicatie.
• de sturing; hoe en door wie wordt het veranderingsproces begeleid en

bewaakt?

De landkaart biedt in dit verband een kader om een gepland veranderingspro-
ces te benoemen en om erover te kunnen communiceren.

In het hierna volgende zullen we een beeld van de reacties weergeven, die aan-
geven hoe er over elk van deze aspecten van het veranderingsproces wordt
gedacht door docenten en leden van het directieteam.
De bedoeling is dat op deze wijze een beeld geschapen wordt van hoe mensen
de interventies hebben ervaren en beleefd en wat hun persoonlijke reacties
waren.
Per onderdeel van het proces zullen we enkele hoofdlijnen destilleren, zodat
uiteindelijk een genuanceerd beeld ontstaat in aanvulling op wat uit de kwanti-
tatieve gegevens naar voren is gekomen.

Historie

Over de historie en in het bijzonder over de aanleiding voor de destijds voorge-
stelde veranderingen zijn weinig opmerkingen gemaakt door de docenten. Wel
weten sommigen zich te herinneren dat het vooral het bestuur is geweest dat
veranderingen wilde invoeren. Deze hadden in hoofdzaak betrekking op de
wijze waarop de school zou moeten worden aangestuurd door de schoolleiding. 
Wanneer gevraagd wordt naar de rol van het bestuur dan valt uit reacties op te
maken dat het vooral geschort heeft aan de communicatie. Deze was blijkbaar
verre van optimaal. Een typerende reactie is de volgende.
Op de vraag of het bestuur de veranderingen wilde, reageerde een docent met:
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‘Daar is het personeel zich niet van bewust geweest. (…). Het was beter

geweest als het bestuur vooraf een gesprek had gehad met het personeel en

daarna bij jou (de rector) was gekomen met een opdracht, dan hadden wij er

anders tegen aangekeken.’(52)16

Een andere docent reageerde als volgt:

‘Het bestuur heeft de school anders ingeschat dan de werkelijkheid was. Het

is aan ons nooit gevraagd waar we behoefte aan hadden.’ (26)

De rol van de schoolleiding voorafgaand aan het intervisieproject, voor zover
die uit de reacties van docenten naar voren kwam, wordt gezien als tamelijk ‘op
afstand’. Het lijkt erop alsof de schoolleiding en docenten onafhankelijk van
elkaar opereerden, elk op een eigen, min of meer van elkaar gescheiden werk-
terrein.
Een aantal docenten omschreef de schoolleiding in termen van: behoudend,
gemoedelijk, toegankelijk en ‘op de winkel passend’.

‘Jarenlang hadden we een directie die op de winkel paste. Dat was voor ons

gemakkelijk. Nu moesten we ineens aan het werk. Dat was best lastig, dat

waren we niet gewend (…) Het personeel snakte helemaal niet naar onder-

wijskundig leiderschap van de directie.’ (26)

Twee ‘historische’ feiten dienen hier te worden genoemd, omdat zij aanleiding
geweest zouden kunnen zijn voor onderwijsvernieuwing.
De ene is de invoering van de tweede fase voortgezet onderwijs. Dit was een
ingrijpende door de overheid opgelegde verandering, die het onderwijs niet
onberoerd heeft gelaten.
Een ander feit is dat er binnen de gemeente waar het KWC is gevestigd, nog
een tweede school voor voortgezet onderwijs (Lek en Linge) is gekomen, die als
een geduchte concurrent kan worden beschouwd.
Opmerkelijk is dat de docenten in hun reacties niet aangeven dat deze histori-
sche gegevens werden beschouwd als reden om te veranderen. 
De tweede fase werd eerder als een organisatorische verandering gezien dan
als onderwijskundige (zoals dat door de overheid was bedoeld). Ook de aanwe-
zigheid van een concurrent werd nauwelijks genoemd als aanleiding om de
kwaliteit van het eigen onderwijs te verbeteren. Onderstaande reactie is veel-
zeggend:

16 Tussen de haakjes staat het nummer van de respondent, zoals dat voorkomt in het archief van

de onderzoeker.
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‘We zagen wel bij Lek en Linge dat daar via een bepaald systeem werd

gewerkt, maar wij dachten dat krijgen wij niet voor elkaar, dat veranderen wij

toch niet meer… En toen moest het ineens toch. Wij moesten zelf aan het

werk, terwijl we er niet om gevraagd hadden. (…) Iedereen zag de tweede fase

aankomen. Men was er doodsbenauwd voor.’ (26)

De Caluwé & Vermaak (2001) en De Caluwé et al. (2002) beschouwen de his-
torie en in het bijzonder de context en de aanleiding als belangrijke ‘brandstof’
om veranderingen tot stand te brengen. Opmerkelijk is dus dat de docenten in
hun reacties op het op veranderingen gerichte intervisieproject hieraan nauwe-
lijks aandacht besteden. Over nut en noodzaak wordt uiteenlopend gedacht,
maar meestal los van de redenen om te veranderen, los van de context waarin
de veranderingen dienen te worden geplaatst.

Uitkomsten 

De belangrijkste beoogde uitkomst was verbetering van het didactisch hande-
len. Het intervisieproject was erop gericht docenten zich meer bewust te doen
zijn van de noodzaak kritisch te staan tegenover hun wijze van lesgeven, meer
open te staan voor suggesties van collega’s en meer samen te werken met
elkaar om zodoende het didactisch handelen te verbeteren.
Op individueel niveau waren de reacties zeer bevredigend. Veel docenten gaven
te kennen dat zij zich meer bewust zijn geworden van hun wijze van lesgeven
en dat deze ook veranderd is en dat de veranderingen naar hun oordeel blijvend
zijn.
De reacties wijzen erop dat het project ook een positief effect heeft gehad op de
school als geheel. Het is zichtbaar dat er met meer openheid gesproken wordt
over het onderwijs, zowel in formele als in informele overlegvormen. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden die aangeven dat bewustwording, open-
heid en samenwerking door het intervisieproject zijn verbeterd:

‘Ik vond het een goed idee. Heel goed, alleen al het nuchtere feit de deuren

van lokalen open te zetten.’ (39)

‘Waardevol, want het deed wat aan de positie van docent als koning in zijn

eigen rijk. Het samenwerken, leren van en met elkaar was een goede zaak.’

(19)

‘Deuren zijn open gegaan, er kwam meer overleg.’ (16)
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‘De openheid die je ermee kreeg. Meer dan voorheen. Ook dat de tongen in

beweging kwamen. Men ging over onderwijs spreken. Mensen gingen zich

achter de oren krabben: wat doe ik? Wat wil ik met mijn vak? Het stagege-

voel. Ik denk dat in die tijd een aantal lessen heel goed voorbereid is.’ (83)

‘Ik ben bewuster bezig, bereid mijn lessen anders voor. (…) De deuren zijn

opengegaan. Dat was ik niet gewend. Dat is heel prettig.’ (7)

Gesteld kan worden dat degenen die positief hebben gereageerd, gewezen heb-
ben op bewustwording, samenwerking en openheid. Dit waren inderdaad de
belangrijkste doelen van de intervisie.

We weten uit de analyses van de antwoorden (zie 4.3) dat niet iedereen positief
reageerde op de vraag wat hij van het intervisieproject vond.
Er waren ook meer negatief gekleurde reacties, waarbij vooral gewezen werd op
de strakke sturing en planning, de lesuitval, de administratieve last en het moe-
ten noemen van drie verbeterpunten. Dit laatste werd ronduit kinderachtig
gevonden.

Wat het ‘openbreken’ van de beslotenheid van het klaslokaal betreft – één
docent spreekt letterlijk van ‘het breekijzer’ om mensen uit ‘vastgeroeste
wegen weg te halen’ (17) – en het min of meer dwingen tot openheid, collegiaal
overleg en samenwerking, kan worden opgemerkt dat sommige docenten dit
zien als ‘inbreuk op de privacy’ en zelfs als bedreigend. Hun reacties zijn soms
heel emotioneel:

‘Ik zag er gigantisch tegenop. Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Je bent

niet gewend dat er iemand in je klas komt, ja stagiaires… Je bent eigen baas.’

(26)

‘Vreselijk. Nachtmerries van gehad (…). Ik ben iemand die iets goed probeert

te doen. Maar dat moet dan wel uit mezelf komen (…).’ (50)

‘Ik ben niet iemand die graag op de vingers gekeken wordt. Je doet het toch

anders als je “beloerd” wordt. Waar ik voel dat ik mezelf niet ben, ben ik

anders. En ik ga minder functioneren. Ik bleef het griezelig vinden.’ (92)

Als we de vele reacties over het project samenvatten dan kan ten aanzien van de
uitkomsten worden gezegd:
– bij ongeveer de helft van de docenten is in korte tijd de lesinrichting aan-

zienlijk en ingrijpend veranderd;
– het denken en spreken over onderwijs zijn door het project bevorderd;
– het overleg en de samenwerking met directe collega’s zijn verbeterd;
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– er is meer openheid ontstaan voor verandering zowel in de vorm van verbe-
tering als van vernieuwing;

– er is (een begin van) cultuur- en klimaatsverandering binnen de school ont-
staan;

– de verhouding tussen directie en docenten is veranderd; er is geleidelijk aan
meer begrip en waardering ontstaan voor het initiatief om de professionali-
teit aan te pakken.

Actoren

Als voornaamste actoren kunnen gezien worden: de directie, de coördinatoren,
de externe begeleider, de interne begeleider en de collega’s. 
De directie, in het bijzonder de rector, kan gezien worden als initiatiefnemer en
regisseur van het project.
De interne begeleider had een beperkte trekkersrol. De externe begeleider had
weliswaar de rol van trekker, maar ook die van regisseur en uitvoerder. Samen
vormden de rector, de interne en de externe begeleider in feite het projectteam
van het intervisieproject.
Gezegd kan worden dat deze drie leden van het team elkaar in de beeldvorming
hebben versterkt. Hun optreden bood weinig ruimte voor het niet meedoen
aan het intervisieproject. Bij de rol van overige leden van de directie wordt door
een aantal docenten vraagtekens gezet. Stonden zij wel achter het project?
Opereerde de directie wel als een eenheid? De coördinatoren hebben geen rol
van betekenis gespeeld, terwijl zij – door de rector – verondersteld werden zich
in te zetten voor de communicatie alsmede voor het bevorderen van draagvlak. 

Omdat het management uitdrukkelijk getracht heeft alle docenten bij het inter-
visieproces te betrekken, ontstond er binnen de groep van docenten hier en
daar weerstand tegen de voorgestelde maatregelen.
Eerder hebben we er al op gewezen dat er grote individuele verschillen waren
ten aanzien van de motivatie en het enthousiasme om aan het project deel te
nemen. Dat er weerstand was en bij enkele docenten ook is blijven bestaan, is
onmiskenbaar.
Voor een deel is het ongenoegen gericht op het management. Soms liepen de
emoties zo hoog op dat persoonsgerichte kritiek werd geuit. In het ene geval
moest de rector het ontgelden en in andere gevallen de interne of de externe
begeleider.

Aangezien de rector de persoon is die het interview heeft afgenomen en ook
degene is met wie men ook na het project te maken heeft, is het mogelijk niet
verwonderlijk dat de negatieve of meer kritische opmerkingen vaker gericht
werden aan het adres van de externe begeleider dan aan het adres van de rector.
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De externe begeleider was niet alleen de – van buiten – komende, maar vooral
ook de gaande man in het project. Het vinden van een zondebok (scapegoating)
in de figuur van de externe begeleider kwam inderdaad vaker voor dan dat de
rector als zodanig werd aangeduid. 

Vanwege de strakke aanpak moesten de leden van het projectteam het nogal
eens ontgelden. Dit neemt niet weg dat verreweg de meeste docenten wel van
mening zijn dat als het nodig is een verandering schoolbreed in te voeren, het
verplicht stellen, een strakke sturing en een duidelijke organisatie onvermijde-
lijk zijn. Alternatieven hiervoor werden nauwelijks aangedragen. 

Over de rol van de directie (inclusief het projectteam) in het proces gaven de
beide beoordelaars 143 keer een gelijk oordeel: 63 keer werd een positieve kwa-
lificatie gegeven, 30 keer een ambigue en 50 keer een negatieve.
In de als ambigue gekwalificeerde reacties klinkt het dilemma door van ener-
zijds begrip en waardering voor het initiatief en de durf. Anderzijds worden
vooral de angst en de weerstand genoemd als ongewenste gevolgen.
Het dilemma kan geduid worden op de bekende schaal van ratio en emotie.
Rationeel is er veel voor en niet zo veel tegen in te brengen, maar emotioneel
gebeurt er van alles. 

‘Gevoelsmatig: waar bemoeit de directie zich mee? Ik geef hier al jaren les en

heb nooit klachten gehad. Rationeel: natuurlijk moet je ook volledig zorgen

dat het onderwijs bij de tijd blijft en initiatief tonen. Daar was voor die tijd

nooit zo veel van terecht gekomen op onderwijskundig gebied. (…).’ (54)

‘(…) gemengde gevoelens. Vanuit wetenschappelijk oogpunt en van de lera-

renopleiding wist ik dat het rendement hoog kon zijn als mensen in je les

komen. Aan de andere kant: het blijft wel griezelig.’ (61)

Een interessante reactie met betrekking tot deelname van iedereen is dat bij
aanvang van het project niet inzichtelijk is gemaakt in hoeverre intervisie erop
gericht was het goede in het didactisch handelen van de individuele docent te
verbeteren. Iedereen moest immers meedoen, terwijl niet iedereen in gelijke
mate zijn wijze van lesgeven hoeft te verbeteren of te veranderen. Er zijn ook
docenten die zonder intervisie al goed zijn in hun didactisch handelen.

Over de rol van collega’s wordt verschillend geoordeeld. Bij mensen van wie de
reactie door de beide beoordelaars als positief is geduid, is de blik vaak gericht
op het kleine groepje docenten met wie intervisie is gepleegd. Een veel voorko-
mende en illustratieve reactie is dan:
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‘Met wie ik samenwerk: positief en prettig.’ (4)

Als gelet wordt op gedrag van collega’s buiten de kleine groep dan is de volgen-
de reactie illustratief:

‘Negatief gedrag van enkele “opinionleaders” met te grote gevolgen.’ (7)

Samengevat kan worden gesteld dat verschillende factoren, zoals de verplichte
deelname, de als strak ervaren sturing en organisatie, de aanvankelijke insteek
om drie verbeterpunten te benoemen, evenals het gedrag van een aantal opini-
onleaders de beeldvorming rond het project negatief hebben gekleurd. Dit
heeft ook het oordeel beïnvloed over wat Caluwé et al. (2002) de regisseurs
onder de actoren noemen. 

Fasen 

De Caluwé et al. (2002) onderscheiden vier verschillende fasen, die zij aandui-
den als: diagnose, veranderingsstrategie, interventieplan en interventie.
Bij de eerste drie fasen – het formuleren van de aanleiding(en) om een gegeven
situatie te verbeteren, het kiezen voor interventie om de situatie te veranderen
en het opstellen van een verbeterplan – zijn de docenten niet of nauwelijks
betrokken. Wel is het hele plan waarvan intervisie een onderdeel uitmaakt in
het voorjaar van 1997 aan een meningspeiling onder het personeel onderwor-
pen alvorens de directie een (voorgenomen) besluit tot invoering nam. Dit is
blijkbaar onvoldoende duidelijk gebeurd. Reacties die deze conclusie verwoor-
den, zijn:

‘Toen het moment daar was dat het bij ons op het bord gelegd werd, vroegen

velen zich af: ‘Hebben wij een keer ja gezegd?’ Dat bleek wel zo te zijn, maar

het leek voor een aantal op een overval. Collega’s hadden de stukken niet gele-

zen of beseften niet waar het over ging. Een aantal collega’s sliep er niet van.’

(58)

‘De schijn werd gewekt dat het personeel inspraak had, maar het was allang

besloten. En dan met hand opsteken, dan krijg je geen goede uitslag. Dat

heeft ook kwaad bloed gezet. De directie had een schriftelijke peiling moeten

houden, een dag of drie erna.’ (42)

Deze reacties wijzen erop – wij herhalen het hier – dat door de manier waarop
het project is geïntroduceerd menig docent zich min of meer overvallen voelde
en het als ‘opgelegd’ en ‘verplichtend’ heeft ervaren.
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Over de vierde fase – de uitvoeringsfase van het intervisieproject – werd opge-
merkt dat deze in het begin erg strak was georganiseerd. Hierop was veel kri-
tiek, die zich in een aantal gevallen uitte in de vorm van weerstand. 
Een belangrijk punt van de kritiek werd als volgt omschreven. Het hele inter-
ventietraject is strak gepland. Echter, het kan niet voorkómen worden dat zich
onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen, waardoor van de planning
moet worden afgeweken. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot lesuitval
en/of het niet door laten gaan van geplande lesobservaties. Dit wordt in reacties
gezien als een nadeel van de (te) strakke planning.
In een latere fase heeft de directie de teugels enigszins laten vieren; het project
werd ‘geflexibiliseerd’.
Docenten mochten zelf partners uitzoeken met wie overlegd en samengewerkt
werd en ook mochten zij zelf bepalen wanneer zij lesobservaties deden.
De reactie zijn divers. De één ziet dit als een bevestiging dat het dwingend
opleggen van een strakke planning en participatie inderdaad niet werkt; de
ander ziet het als een teken van vertrouwen van het management dat de inter-
visie aanslaat en dat men zelfstandig verder kan werken aan de in gang gezette
verbeteringen.

Communicatie 

De Caluwé et al. (2002) presenteren een hele lijst met onderwerpen waarover
gecommuniceerd zou moeten worden als het gaat om het invoeren van een ver-
anderingstraject.
Enkele onderwerpen, hier toegespitst op het schoolbrede intervisieproject, zijn:

– aantonen van de noodzaak om te veranderen
– organiseren van de deelname van docenten
– organiseren van feedback
– organiseren van overleg
– verschaffen van informatie (via gesprekken, spreekuur, nieuwsbrieven)

Opmerkelijk is dat er over deze formele communicatievormen en – kanalen
betrekkelijk weinig wordt gezegd door docenten. Wel over de informele en dat
gebeurt veelal in de vorm van gemopper. Tekenend is wat één van de coördina-
toren opmerkt:

‘Er waren mensen die de gewenste antwoorden gaven in formele gesprekken,

functioneringsgesprekken. Bij de koffietafel spraken zij anders. Formele

gesprekken waren gestructureerder. Ze bevorderen het professionele gesprek.

De koffietafel is goed om stoom af te blazen. Dat mag ook, maar je moet er

geen beleid op maken.’ (24)
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Dat het project veel stof tot gesprek gaf, is duidelijk: gesprek over onderwijs in
het algemeen en lesinrichting in het bijzonder. Eerder is al opgemerkt dat er
veel ten goede is veranderd door het project. Maar er is in de informele bijeen-
komsten, zoals aan de koffietafel en in de wandelgangen, blijkbaar ook gemop-
perd. Dit betrof de strakke sturing en de organisatie van het project.

Sturing

De Caluwé et al. (2002) hebben erop gewezen dat een veranderingsproces valt
of staat met de wijze waarop het wordt gestuurd. We hebben gezien dat dit
aspect van het proces veel aandacht heeft gekregen in de reacties van docenten
en dat de strakke sturing en het verplichtend karakter daarbij vaak als punten
van kritiek naar voren kwamen.
Ook hebben we er eerder op gewezen dat een belangrijk deel van de docenten
– door de als gebrekkig ervaren communicatie en introductie in de beginfasen
van het project – niet overtuigd was van het nut en de noodzaak om te verande-
ren. Maar als die noodzaak er inderdaad is, dan zijn verplichting en strakke stu-
ring ook in hun ogen onvermijdelijk. Een docent formuleert dit als volgt:

‘Dat moet je wel doen, anders krijg je het nooit van de grond. Als mensen zien

dat de harde kern het niet doet, als de categorie twijfelaars dat merkt, doen ze

het ook mooi niet.’ (42) 

Tijdens het interview kwam hier en daar ook ter sprake hoe de docent het zelf
aangepakt zou hebben. Welke alternatieve benadering zou hij hebben voorge-
steld? Vele docenten reageerden met te zeggen dat zij docent zijn en geen lei-
dinggevende en daar dus niet over (willen) nadenken. Een enkeling gaat in op
een concreet punt van kritiek, zoals blijkt uit de volgende reacties:

‘In eerste instantie kleinschaliger … met een groep enthousiaste collega’s die

dan reclame maken … Ik weet niet of dat een goed recept is … het zou een

andere optie kunnen zijn …’ (79)

De meningen over de wijze waarop het project is gestuurd, zijn sterk verdeeld:
van uitgesproken voor en zeer noodzakelijk tot hartgrondig oneens. Het beeld
dat uit de individuele protocollen naar voren komt, verlevendigt en geeft meer
kleur aan de informatie die reeds uit de statistische analyse op basis van de ant-
woorden (zie 4.3.1) naar voren was gekomen.
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4.4 Conc lus ies  

De bedoeling van het schoolbrede intervisieproject is de docent meer bewust te
doen zijn van de rol die hij speelt ten aanzien van de kwaliteit van het onder-
wijs. Zijn wijze van lesgeven, zijn didactisch handelen in de klas zijn mede
bepalend voor hoe de school in haar geheel wordt beoordeeld, door de inspec-
tie, de ouders, de docenten en de leerlingen. Vanuit die gedachte is ingezet op
onderwijsvernieuwing door een schoolbrede aanpak.

4.4 . 1 Profess ional i ser ing van het  pedagogisch-didact i sch
handelen

Een belangrijke conclusie uit ons onderzoek naar de effecten en waardering
van het intervisieproject is dat docenten heel verschillend denken en voelen
over het project en de verschillende elementen van het proces. De gevolgen die
het project heeft op het handelen van docenten, zijn dan ook zeer divers.
Ofschoon over het succes van de schoolbrede intervisie genuanceerd wordt
gedacht door docenten, is een ruime meerderheid van oordeel dat de school is
veranderd. De belangrijkste veranderingen kunnen als volgt worden samenge-
vat: 

• Het intervisieproject heeft een bijdrage geleverd aan de vergroting van
didactische vaardigheden. Dit geldt voor minstens de helft van de docenten,
die bovendien aangegeven dat zij denken dat deze verandering blijvend is.

• Leren en onderwijzen – kerntaken van de school – zijn schoolbreed op de
agenda geplaatst. Centraal hierbij staat: het pedagogisch-didactisch hande-
len. Hierbij moet in de beschouwing worden betrokken dat bij de werving
en selectie van docenten (en dit geldt a fortiori voor de oudere docenten die
al wat langer op school werken) vrijwel uitsluitend is gelet op de vakinhou-
delijke kennis (meestal blijkend uit de bevoegdheid die is verworven) en
niet op didactische vaardigheden.

• De school is veranderd. Binnen het docentencorps is meer openheid te
bespeuren. Er is een grotere openheid voor samenwerking met andere
docenten. 

• Er is een aanzet gegeven tot een cultuurverandering. De verandering is niet
expliciet gemeten. Wij kunnen dus niet exact aangeven waar we ons thans
bevinden in het cultuurveranderingsproces. Met een verwijzing naar Van
Emst (1998) kan wel worden gesteld dat de school is veranderd in de rich-
ting van een professionele cultuur. In het bijzonder zijn het elkaar consul-
teren en het daarbij elkaar aanspreken op professionaliteit toegenomen.

• Over de communicatie – of liever: de gebrekkig ervaren communicatie –
zijn veel opmerkingen gemaakt. In de beleving van veel docenten is er in de
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beginfase te weinig ruimte geweest voor open communicatie. Gecon-
stateerd kan worden dat de officiële kanalen, die er wel degelijk waren,
onvoldoende zijn benut.

• De veranderingen hebben in betrekkelijk korte tijd plaatsgevonden en heb-
ben een duurzaam karakter.

• Er zijn in tegenstelling tot wat werd verwacht geen significante verschillen
in reacties van docenten gevonden die te maken hebben met factoren als
gender, opleiding en sector waarin men werkzaam is.

4.4 .2 Le id ing en bege le id ing b i j  profess ional i ser ing

• Over de door het bestuur gewenste verandering in aansturing door de
schoolleiding is – zo blijkt uit reacties van docenten die zich daar expliciet
over hebben uitgelaten – niet duidelijk gecommuniceerd met het perso-
neel.

• De verandering die het bestuur voor ogen stond, wordt omschreven als van
‘op de winkel passen’ naar onderwijskundig leiderschap. Deze verandering
werd door de schoolleiding vorm gegeven door een strakke aansturing van
een schoolbreed intervisieproject.

• Vanuit de positie van bestuur en management waren er meerdere aanlei-
dingen om een trendbreuk te realiseren door middel van dit project.
Aspecten die beschreven zijn onder het hoofdje ‘historie’ (zie hierboven),
gaven daartoe aanleiding. Historie, complexiteit en tijd gaven hun aanlei-
ding voor strakke planning en sturing van dit omvangrijke en complexe
proces. Niet voor iedere docent was de noodzaak van een trendbreuk duide-
lijk en evenmin dat dit op deze wijze zou moeten plaatsvinden.

• Bij de invulling van de rol van de directie als geheel worden door docenten
vraagtekens gezet: was de directie wel een éénheid? Stonden alle directiele-
den achter het project?

• De coördinatoren fungeerden nog niet als middenmanagers en hebben
geen rol van betekenis gespeeld in de aansturing van het project.

• De strakke sturing inclusief de strakke organisatie zijn het meest discutabe-
le element in het proces gebleken. Uit reacties van docenten blijkt dat er
sprake is van een dilemma: enerzijds bestaat er begrip en waardering voor
de ingevoerde veranderingen en ziet men de noodzaak van een strakke aan-
sturing, anderzijds ziet men ook dat deze weerstand en angst oproept. Het
dilemma kan geduid worden als de spanning tussen ratio en emotie.

• Wat we in het veranderingsproces in het kader van het intervisieproject
zien, is een toenemende inzet van leidinggevenden en – op zijn minst een
belangrijk deel van de – docenten om de cultuur te veranderen in de rich-
ting van een professionele cultuur.
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4 .5 Vervo lg

Indien de in gang gezette professionalisering binnen de context van de school
verder moet worden bevorderd dan zal het vervolgproject aan een aantal
belangrijke randvoorwaarden moeten voldoen.
Uit de resultaten van het interview volgen enkele belangrijke aanwijzingen
voor het vervolgproject. In de eerste plaats kan worden gesteld dat het project
zorgvuldig moet worden geïntroduceerd. De plannen daarvoor moeten in eer-
ste instantie niet ter uitvoering, maar ter discussie worden aangeboden.
Communicatie en overleg zijn noodzakelijk om het risico van tegenwerking en
weerstand te minimaliseren. Dit geldt zeker ook voor het verplicht stellen van
de deelname. 
Uit de interviews komt duidelijk tot uitdrukking dat veel docenten zich hebben
geërgerd of zich aan de andere kant negatief hebben uitgelaten over het ver-
plichtend karakter van de intervisie en de sterke sturing door het projectteam.

Ook kan worden gesteld dat de meningen over nut en noodzaak om externe
begeleiders binnen te halen, sterk uiteenlopen. De externe begeleiding, de ver-
plichting en de strakke sturing werden destijds noodzakelijk geacht omdat het
om een totaal nieuwe en schoolbrede aanpak ging. Het is duidelijk dat het bij
een vervolgproject om een veel kleinschaliger opzet moet gaan. 

Een ander aspect van het intervisieproject waarover het interview duidelijkheid
verschaft, betreft het kijken naar hoe collega-docenten lesgeven. Opmerkelijk is
dat ‘eens een keer kijken bij een docent van een ander vakgebied’ lang niet
altijd als negatief wordt ervaren door de docenten, maar het wordt door hen als
positiever ervaren als ervaringen gedeeld en uitgewisseld worden met collega’s
vanuit hetzelfde vakgebied.

Op grond van deze uitkomsten is voor het vervolg gekozen voor zogenaamde
duo-projecten. Deze voldoen aan alle hier genoemde randvoorwaarden. De ver-
wachting is dat de ervaringen die met deze projecten worden opgedaan en de
resultaten die ermee behaald worden als ‘positieve voorbeelden’ (best practice)
zullen dienen voor de andere docenten die niet aan deze projecten deelnemen.
In hoofdstuk 5 worden opzet, werkwijze en resultaten van de duo-projecten
besproken
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5 Onderzoek naar de professionalise-
ring van docenten door middel van
het duo-project

5.1 In le id ing  en  v raagste l l ing

Uit ons onderzoek over het schoolbrede intervisieproject, zoals dat in H 3 en H
4 is gepresenteerd, blijkt o.a. dat ‘sturing’ in de vorm van verplichte deelname,
strakke organisatie en externe begeleiding aspecten van het veranderingspro-
ces zijn waarover niet alleen verschillend wordt gedacht, maar die ook sterke
emoties opriepen bij een deel van de docenten.
Het duo-project beoogt een vervolgstap te zijn in het veranderingsproces waar-
bij rekening is gehouden met deze bezwaren. Het project vond plaats op vrij-
willige basis. Aanvankelijk is gebruik gemaakt van een externe begeleider
(dezelfde als bij het intervisieproject). Gaandeweg is overgegaan op zelfsturing
waarbij de begeleiding veranderde in een vorm van coördinatie en stimulering
door een van de deelnemers zelf.
Kenmerkend voor het duo-project is dat er in paren wordt gewerkt, waarbij de
deelnemers vrij waren in de keuze van hun samenwerkingspartner. In onder-
ling overleg werd bepaald welk aspect van het didactisch handelen verbeterd
diende te worden. Het gaat hierbij om zaken als het verbeteren van de spreek-
vaardigheid of de leesvaardigheid van leerlingen, het omgaan met poëzie, het
leren stellen van vragen over de stof door de leerling.

De voornaamste onderzoeksvraag is in hoeverre het duo-project (de zelf geko-
zen aspecten van) het pedagogisch-didactisch handelen van docenten bevor-
dert. Deelvragen in dit verband zijn: Wat zijn motieven van docenten om aan
dit project deel te nemen? Is er een verband te leggen met hun houding t.o.v.
het intervisieproject? Wat zijn overwegingen bij de keuze van een partner?
Welke omstandigheden zijn van belang? Welke rol is weggelegd voor leiding en
begeleiding? Welke rol spelen collega’s? Wat levert het project op? Wat is de
kracht van het project?

Hieraan vooraf gaat de vraag waarom docenten na een intensieve periode van
het schoolbrede intervisieproject niet deelnemen aan een duo-project? Wat zijn
hun overwegingen? In de beantwoording van de vragen wordt soms verwezen
naar andere bestaande professionaliseringsprojecten. 
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In figuur 5.1 is een beknopt overzicht van in interviews genoemde projecten
opgenomen.

BPS

BPS staat voor Bèta Profielen in de tweede fase. Het is een samenwerkingsproject van

de Universiteit van Utrecht met een drietal scholen voor voortgezet onderwijs, waaron-

der het KWC (Leenders, 2003). 

Het project beoogt vergroting van de samenhang (organisatorisch en inhoudelijk) bin-

nen de exacte vakken in de bovenbouw van het havo/vwo. De samenhang wordt ver-

groot door docenten te laten samenwerken. Op het KWC is ervoor gekozen dit te doen

door leerlingen een miniprofielwerkstuk te laten maken. Hierbij zijn twee exacte vak-

ken betrokken. Dit project startte in 1999. Inmiddels is het project vast onderdeel van

het curriculum en derhalve in 2001 als project beëindigd. Het project is geïnitieerd

door een van de docenten exacte vakken.

LOBO

LOBO staat voor het project Leerlijn Onderzoekende houding in de Bètavakken

Onderbouw.

Dit project is te zien als een vervolg op het BPS project. Het is gestart in 2001. Het

richt zich op klas 1 en 2 van het havo/vwo. Het is in 2004 vervolgd met een soortgelijk

project in klas 3 van het havo/vwo. In een ‘discourse community’ werken bètadocen-

ten van een school en een groep vakdidactici/onderzoekers samen rond de vraag hoe

zij de onderzoekende houding van leerlingen kunnen bevorderen. De bedoeling was

ook een krachtige leeromgeving voor docenten te creëren.

Teamvaardig

Onder de naam Teamvaardig is in 2003 op initiatief van een teruggetreden coördina-

tor (die zich daardoor geconfronteerd zag met de uitdaging meer en uitsluitend lessen

te gaan geven) een cursus gestart onder leiding van het IVLOS.

Aanvankelijk was deze cursus bedoeld voor docenten van het profiel economie en

maatschappij uit de bovenbouw van het havo/vwo, maar is later uitgebreid met ande-

re docenten uit de bovenbouw. De cursus is gericht op het leren omgaan met verschil-

lende werkvormen. In 2004 is naar een soortgelijke cursus gezocht en is deze gevon-

den bij het CPS. 

Inmiddels doen aan deze laatste cursus 36 docenten mee (verdeeld over twee groe-

pen).

Activerende didactiek

Met de naam activerende didactiek wordt gedoeld op een aantal, meestal kortlopende

trainingen, doorgaans gegeven door een trainer van het APS. Deze zijn veelal gericht

op vergroting van de didactische vaardigheden van docenten in de onderbouw van het

havo/vwo.
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Leerwerkhuis

Na een voorbereiding van een jaar is in 2003 in het vmbo een project gestart onder lei-

ding van een van de eigen docenten onder de naam leerwerkhuis.

Kort gezegd is de bedoeling het onderwijs voor leerlingen van het vmbo levensecht te

laten zijn. Daartoe wordt als het even kan de leeromgeving gezocht buiten de school.

Binnen de school worden levensechte situaties gesimuleerd. De verschillende vakken

zijn gegroepeerd in een vijftal clusters. De traditioneel opgeleide vakdocenten werken

in een cluster van vakken nauw samen. Als onderwijsvorm wordt veel gewerkt met pro-

jecten. Alle docenten van het vmbo zijn hierbij betrokken.

Figuur 5.1 Overzicht van andere professionaliseringsprojecten die in interviews

genoemd worden

5 .2 Methode

Van de 84 deelnemers die aan het in hoofdstuk 4 beschreven onderzoek heb-
ben deelgenomen, zijn er 67 die niet hebben meegedaan aan het duo-project.
Drie van hen zijn als leden van de directie vrijgesteld van lestaken. Zij hebben
derhalve niet deelgenomen. Aan de resterende groep van 64 docenten is
gevraagd naar de reden(en) waarom zij niet meededen. Dit is gedaan in de
vorm van een interview, hier aangeduid als interview 1.
De overige 17 docenten die wel hebben aangegeven mee te doen, is gevraagd
naar hun motieven. Tevens is gevraagd naar de voorwaarden en omstandighe-
den die een rol hebben gespeeld bij hun keus tot deelname.
Ook is gevraagd naar de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de keuze
van de partner. Deze vragen maakten deel uit van interview 2.
De procedure die is gevolgd bij de afname van het interview en de verwerking
van de gegevens is dezelfde als die welke beschreven is in het vorige hoofdstuk.

5 .3 Resu l ta ten  

5 .3 . 1 Interv iew 1

Het interview bestond uit de volgende vijf vragen. Deze zijn in onderstaande
figuur 5.2 opgenomen.
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Vraag 1: Weet je van het bestaan van het project af?

Vraag 2: Wat weet je er van?

Vraag 3: Waarom heb je besloten niet mee te doen?

Vraag 4: Ben je van plan volgend jaar mee te doen?

Vraag 5: (Indien vraag 4 met ‘nee’ is beantwoord) Waarom niet?

Figuur 5.2 Vragen van interview 1

Voor elk van deze vragen zijn (elkaar uitsluitende) antwoordcategorieën gefor-
muleerd. De beoordelaars waren dezelfde personen die ook in het in hoofdstuk
4 besproken onderzoek als zodanig functioneerden. Gebleken is dat alle vragen
voldoen aan de in hoofdstuk 4 gehanteerde objectiviteitnorm van 80 %. 

In onderstaande tabel zijn de scores van de vijf vragen weergegeven.

Tabel 5.1 Scores van de vragen en bijbehorende percentages

Vraag Score Percentage 17

1 64 100%

2 51 80%

3 58 91%

4 64 100%

5 41 85%

Ten aanzien van de eerste vraag (Weet je van het bestaan van het project af?) bleek
dit bij alle docenten het geval te zijn. 

Uit de antwoorden op de tweede vraag (Wat weet je ervan af?) blijkt dat 40% van
de deelnemers aan het interview aangeeft er al veel van te weten, de overige
60% weet er blijkbaar weinig of zelfs in het geheel niets van af. 

De derde vraag (Waarom doe je niet mee?) levert een gevarieerd beeld op, zoals
blijkt uit onderstaande tabel.

17 Bij sommige vragen is er in één of enkele gevallen sprake van ‘uitval’ (non respons). Bij de bere-

kening van de percentages is hiermee rekening gehouden. 
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Tabel 5.2 Scores per antwoordcategorie bij vraag 3

Antwoordcategorie Score

Onderbouw 6

Denken 6

Tijd 13

Collega 9

Anders 24

Totaal 58

Deze antwoordcategorieën behoeven de volgende toelichting. 

Onderbouw: deze categorie wordt gebruikt als er gedacht wordt dat het
duo-project vooral of uitsluitend bedoeld is voor de onder-
bouw;

Denken: er is niet over (na)gedacht;
Tijd: er is geen tijd beschikbaar of men heeft het te druk;
Collega: men kan geen samenwerkingspartner kan vinden;
Anders: men doet iets in dezelfde sfeer (LOBO, BPS, Teamvaardig,

Activerende  didactiek of een andere vorm van professiona-
lisering) of men heeft  persoonlijke redenen.

Met behulp van de Chi-kwadraat-toets is nagegaan of verdeling van de scores al
dan niet toevallig is. Dit is niet het geval (χ2 = 19.40; df = 4; p<.001).

Er worden verschillende redenen genoemd om niet aan het duo-project deel te
nemen. Tijdgebrek scoort hoog. De rubriek ‘anders’ heeft echter de hoogste
score. Dit verdient nader onderzoek. We komen hier nog op terug.

Vraag 4: Ben je van plan om volgend jaar mee te doen?

Tabel 5.3 Scores per antwoordcategorie bij vraag 4

Antwoordcategorie Score

Ja 1

Misschien 12

Nee 51

Totaal 64

Er zijn veel docenten (80%) die aangeven ook volgend jaar niet mee te zullen
doen aan het project. Later in dit hoofdstuk gaan we na of degenen die ‘ja’ of
‘misschien’ hebben geantwoord, hun voornemens gestand hebben gedaan. 
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Aan degenen die de vorige vraag met ‘nee’ hebben beantwoord, is gevraagd
waarom zij niet mee zullen doen. De redenen hiervoor zijn de volgende (zie
tabel 4): 

Tabel 5.4 Scores per antwoordcategorie bij vraag 5

Antwoordcategorie Score

Tijd 4

Collega 2

Anders 24

Vertrek 11

Totaal 41

Met behulp van de Chi-kwadraat- toets is nagegaan of de verdeling van de sco-
res op toeval berust. Dit is niet het geval (χ2 = 28.95; df = 3; p<.001).

De betekenis van de antwoordcategorieën is voor zover van toepassing gelijk
aan die welke bij vraag 3 is beschreven.
Twee antwoordcategorieën springen er uit: 11 docenten geven aan de school te
zullen verlaten; 24 geven uiteenlopende redenen op. Hierop komen we later in
het hoofdstuk terug. 

Op basis van bovenstaande uitkomsten van de interviews kan een aantal con-
clusies worden getrokken.
Het is evident dat iedereen aangeeft bekend te zijn met het duo-project.
Gebleken is dat 40% van de docenten zegt veel van het duo-project te weten, de
overige 60% weet weinig tot niets van het project af. 
Om een indruk te krijgen van wat hier onder ‘veel’ wordt verstaan, volgt een
aantal voorbeelden van antwoorden die door de beide beoordelaars als ‘veel’
zijn beschouwd.

‘In tweetallen een onderwerp aanpakken…uitgeroosterd zijn…bij elkaar in de

klas komen…je krijgt er tijd voor.’ (2)

‘Twee docenten die samen iets gaan doen. Het is een positievere formule dan

die van intervisie, want het beperkt zich tot twee docenten en dat overlegt

gemakkelijker. Het is ook minder bedreigend, want je kiest zelf je maatje. Je

ontmoet elkaar veel meer, als er iets fout gaat, kan je het gemakkelijker “com-

penseren” . Het is goed dat er tijd voor gegeven wordt. Wellicht is het een idee

een jongere te koppelen aan een oudere docent.’ (15)

Voorbeelden van antwoorden die als ‘weinig’ zijn beoordeeld (de docent geeft
aan de beoordelaars de indruk weinig van het duo-project af te weten):
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‘Heel weinig. Wel dat je er uren voor krijgt.’ (5)

‘Twee docenten in eenzelfde jaarlaag werken samen…ze beïnvloeden elkaar

positief.’ Weet je ook dat ze samen iets concreet doen? Zo vraagt de intervie-

wer verder. ‘Neen, dat weet ik niet.’ (14)

De antwoorden op de vragen 3 en 5 geven inzicht in de vraag wat docenten
weerhoudt om aan het duo-project deel te nemen. Om een beeld te geven van
de redenen die docenten opgeven om niet deel te nemen, volgen hier voor
vraag 3 (Waarom doe je niet mee?) per antwoordcategorie twee voorbeelden van
wat gezegd is:

– onderbouw:
‘Ik geef les in de onderbouw. Nooit over gedacht…’(26)

‘Nee, het is me nooit gevraagd en het beperkt zich toch tot de onderbouw en

die heb ik niet.’ (63)

– denken:
‘Nooit over gedacht…’(55)

‘Omdat ik er nog niet over nagedacht heb om er een invulling aan te geven.

Je kunt er een invulling aan geven: ik heb nog zo veel uren in te vullen of van-

uit een projectje, bijvoorbeeld die ene les waar ik het over had, uitbouwen.

Misschien nog meer vakoverstijgend denken. Ik zie niet de noodzaak ervan in

voor mezelf. Wel de mogelijkheden.’ (70)

– tijd:
‘Ja, omdat het mij niet persoonlijk gevraagd is. En puur praktisch…ik heb een

aantal taken gedaan die veel tijd in beslag namen.’(81)

‘Mijn tijd is op.’ (82)

– collega:
‘Ik zit in een eenmanssectie.’ (73)

‘Het punt is…wij zijn een los zand sectie. T3 (theoretische leerweg vmbo) en

examengroepen draai ik alleen. In de tweede zou het kunnen.’ (74)

Uit tabel 5.4 blijkt dat de meest gebruikte antwoordcategorie ‘anders’ is. Nadere
analyse van de reacties die door beide beoordelaars in deze categorie zijn
ondergebracht, leert dat van de 24 antwoorden er 12 betrekking hebben op
deelname aan activiteiten die verwant zijn aan het duo-project; bij zes antwoor-
den wordt gewezen op persoonlijke factoren die samenwerken in de weg staan. 
De overige zes zijn divers: betrokkenen geven te weinig les (3x), één vertrekt
over twee jaar, één denkt dat er veel vergaderingen aan verbonden zijn en één
doet niet mee vanwege het promotieonderzoek dat erbij hoort.

Het grootste aantal keren wordt dus genoemd dat men reeds bij een andere,
aan het duo-project verwante professionaliseringsactiviteit is betrokken.
Voorbeelden hiervan zijn: 
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‘Nee…het is maar net hoe je het ziet. Twee jaar geleden zaten F. en ik nog

naast elkaar in het lokaal. Nu loopt het door elkaar heen. Er is wel degelijk

een stevige samenwerking. Onze vakken zijn volledig geïntegreerd.’ (96)

‘Ik werk al samen bij CKV1, met handvaardigheid en Nederlands. Ik ben al

veel vakoverstijgend bezig. Ik heb vorig jaar met R. meegedaan in de vormge-

ving van het bundeltje Poëzie. En je moet dan weer vergaderen, het hele

bureaucratische spreekt me niet zo aan. Oh ja…ik heb ook samengewerkt met

H. met betrekking tot vragen over een Franse tekst. We hebben een excursie

samen met geschiedenis.’ (95)

Voorbeelden van aanduidingen van meer persoonlijke factoren zijn:

‘Daar ben ik toch te individualistisch voor.’ (92)

‘Het zou mij niet aanstaan. Ik ben een soort Einzelgänger. In de tweede

plaats moet je het wel heel goed afstemmen. Je moet wel twee heel gelijk

gestemde mensen hebben (…).’ (49)

Over het promotieonderzoek wordt opgemerkt:

‘Bij de introductie is het fout gegaan. Op die beginvergadering was de externe

begeleider er en jij. Hij deed het woord. Ik was er. Ik voelde er heel veel voor

samen met C. Tijdens die vergadering bleek dat het moest dienen als onder-

steuning voor jouw promotie. Op dat moment schoot me dat helemaal in het

verkeerde keelgat.’

De interviewer vraagt door: Ik herinner me dat nog goed. Wat was het pre-

cies? ‘Ik had het liever van tevoren geweten…er bleken mensen te zijn die er

wel vanaf wisten…ik wist niet goed wat ik er mee moest.’ (80)

Bij vraag 4 (Ben je van plan volgend jaar mee te doen?) is in één geval expliciet
met ‘ja’ geantwoord en twaalf keer met ‘misschien’.
Uit de gegevens die beschikbaar zijn over de deelname aan duo-projecten, kan
worden afgeleid dat de docent die aanvankelijk met ‘ja’ heeft geantwoord toch
niet heeft deelgenomen. Als reden hiervoor worden opgegeven de gewijzigde
persoonlijke omstandigheden.

Van de twaalf personen die met ‘misschien’ antwoordden, zijn er twee daad-
werkelijk met een duo-project begonnen. De één is de persoon die in het begin
enthousiast was, maar afhaakte vanwege het bijbehorende promotieonderzoek.
De ander is iemand die aanvankelijk opgaf ‘Einzelgänger’ te zijn, maar met
behulp van anderen ‘stevig aan zichzelf heeft gewerkt’ en daarna de stap zette
om samen te gaan werken. Van de overige tien is een klein aantal dat naar het
oordeel van de rector/onderzoeker wel een meer informele vorm van samen-
werking met een collega heeft, die vergelijkbaar is met een duo-project. Het
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merendeel heeft twijfel niet omgezet in actie in de vorm van deelname aan een
duo-project.

Ten aanzien van vraag 4 (Ben je van plan volgend jaar mee te doen?) lijkt het erop
dat mensen in de loop van de tijd veranderen van mening, houding en gedrag
ten opzichte van het project. Als het antwoord op vraag 4 luidt ‘misschien’ dan
blijkt in de praktijk dat het jaar erop in 80% van gevallen toch niet wordt deel-
genomen en dat dus het antwoord eigenlijk ‘nee’ had moeten zijn. 

Op grond van het bovenstaande kan samenvattend worden geconcludeerd dat
de reden(en) om (uiteindelijk) niet mee te doen
– niet gelegen zijn in onbekendheid met het bestaan van het project;
– divers zijn;
– buiten de persoon van de docent kunnen liggen (er is geen collega te vinden);
– binnen de persoon kunnen liggen (de betrokkene is individualistisch/solis-

tisch ingesteld of men heeft er gewoonweg niet aan gedacht om te partici-
peren);

– op een misperceptie kunnen berusten: men denkt dat het project uitslui-
tend voor het onderbouwproject bestemd is;

– er in een aantal gevallen op duiden dat men bezig is met (of de voorkeur
geeft aan) andere ‘professionaliseringsactiviteiten’.

5 .3 .2 Interv iew 2  

De voornaamste onderzoeksvraag, die in het navolgende centraal staat, is: In
hoeverre bevordert het duo-project (zelf gekozen aspecten van) het didactisch
handelen van docenten?
Zoals vermeld in 5.2 hebben 17 docenten, die aan het in hoofdstuk 4 besproken
onderzoek hebben deelgenomen, aangegeven te zullen participeren in het duo-
project. 
Naast deze 17 zijn er ook 11 die niet hebben deelgenomen (omdat zij later in
dienst zijn getreden) aan het vorig onderzoek, maar die wel hebben besloten te
participeren in het duo-project. Dit houdt in dat er in totaal 28 deelnemers zijn.
Allen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor een interview over het
duo-project. 18

18 In één geval is een duo-project kort na de start mislukt. De ene deelnemer ervan volstond in de

beantwoording door met enige hem kenmerkende terughoudendheid aan te geven dat het pro-

ject mislukt was en voor het overige af te zien van de beantwoording van de 23 vragen. Voor zijn

partner in het project bleek de omstandigheid van het voortijdig afbreken geen reden om de vra-

gen niet te beantwoorden. Dit resulteert erin dat feitelijk van de 28 interviews er één in de cate-

gorie non respons valt. 
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Van de 17 deelnemers, die ook aan het schoolbrede intervisie project hebben
deelgenomen, is nagegaan wat hun houding is ten opzichte van dit project. De
reacties bleken zeer divers te zijn. De een was positief, de ander negatief of
ambigu. Het is dus geen groep met een uitgesproken houding.
Er is daarom geen bezwaar tegen om de beide subgroepen (de groep van 17, die
wel heeft meegedaan met het intervisieproject en de groep van 11, die niet heeft
meegedaan) als één groep te beschouwen.
Van de totale groep van 28 deelnemers is nagegaan hoe deze is samengesteld.
Dit blijkt uit onderstaande tabel.

Tabel 5.5 Overzicht van deelnemers aan het interview over het duo-project bezien

vanuit gender en sector waarin men werkzaam is

Man Vrouw Totaal

Basisvorming 5 11 16

Vmbo 2 3 5 

Tweede fase 4 3 7

Totaal 11 17 28

Bij de duo-projecten doen verhoudingsgewijs meer vrouwen dan mannen mee,
terwijl er op de school meer mannen dan vrouwen werkzaam zijn. De meeste
docenten die deelnemen aan een duo-project, zijn werkzaam in de sector basis-
vorming. 

Voor wat de verdeling over de leeftijden betreft, is gekeken naar de verdeling
onder en boven de 45 jaar. Gebleken is dat er 12 docenten jonger en 16 ouder
zijn.

Aan de deelnemers van het duo-project zijn 23 vragen gesteld. 
De vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
– aanleiding en motieven
– voorwaarden en omstandigheden
– partnerkeuze
– begeleiding 
– collega’s
– opbrengsten
– kracht van het project

Aanleiding en motieven

De reacties op de vraag naar de motieven om deel te nemen aan het duo-project
(Waarom heb je ingetekend op het duo-project?) kunnen worden gerubriceerd in
een viertal categorieën. Een antwoord kan tot meerdere categorieën worden
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gerekend. De antwoordcategorieën en de scores zijn weergegeven in onder-
staande tabel.

Tabel 5.6 Aanleiding en motieven om deel te nemen aan het duo-project

Antwoordcategorie Score

Onvrede/ wens van de betrokkene zelf 15

Uitgenodigd of aangestoken door anderen 9

Veranderde omstandigheden 6

De faciliteiten 4

Totaal 34

Bij de eerste categorie is het motief onvrede met een bestaande situatie en/of
een wens tot verandering. Deze is te situeren in de persoon zelf. De
onvrede/wens kan gericht zijn op puur persoonlijke aspecten. De onvrede kan
ook te maken hebben met het vak. Een derde mogelijkheid brengt andere per-
sonen in beeld. We geven van elk een voorbeeld.

‘(…) Ik zat toen een beetje in een dip. Ik zag het als mogelijkheid om dat te

doorbreken.’ (3)

‘(…) Ik wilde spreekvaardigheid aanpakken en zag nu de mogelijkheid om dat

te doen.’ (1)

‘De wens om meer vooruit te denken en meer samen te doen. Wij zijn te veel

met het eigen vak bezig, terwijl er zo veel overlap is. Het plaatsen van het vak

in een groter perspectief, dan wordt het voor leerlingen interessanter. Samen

kun je meer. Het was een goede voortzetting van het intervisieproject.’ 

(4)

Bij de tweede categorie wordt gewezen op de rol van anderen: de latere duo-
partner of op het enthousiasme van hen die bijvoorbeeld al met een project
bezig zijn.

‘Mijn collega A. stimuleerde me heel erg. (…)’ (2)

‘Ik heb het eerste jaar meegedaan. Er was toen erg weinig inschrijving, vanwe-

ge de ervaringen met het intervisieproject. De toenmalige bedenker en interne

begeleider van het duo-project, F., heeft erop aangedrongen. Om F. ben ik

mee gaan doen. (…)’ (25)

‘De aanleiding was een enthousiast verhaal van A. en W. op een sectorverga-

dering.(…)’ (33)

Er wordt ook gewezen op (verandering van) omstandigheden.
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‘Ik moest voor mijn studie een afstudeeronderwerp hebben. (…)’ (1)

‘Indertijd, in 2001, met R., omdat er gymnasiumbrugklassen kwamen. En we

ieder zo’n klas kregen. Er moest iets nieuws gemaakt worden.’ (90)

‘(…) Ook de invoering van het 75-minutenrooster noopt tot meer vaardighe-

den, meer afwisseling in vaardigheden en werkvormen. J. had hetzelfde idee.

(…)’ (33)

Soms zijn het gewoon de aantrekkelijke faciliteiten, die docenten doen beslui-
ten om mee te doen.

‘Het voornaamste motief zijn de uren. We doen al zo veel voor de school. En

er is nog een tweede reden: dat ik zo ontzettend graag een onderbouwklas wil.

Ik geef altijd aan de bovenbouw les, terwijl ik er niet voor betaald krijg. Een

onderbouwklas kost gewoon veel minder tijd.’ (60)

‘ Nou dat is heel opportuun. Ik deed het al voor het er was. Ik denk aan het

samenwerken met B. Ik stop heel veel tijd in mijn lessen. En dan kom je ont-

zettend veel tijd te kort. Dit was een manier om er tijd voor te krijgen.’ (71)

Het zijn dus niet altijd verheven motieven om mee te doen als wel gewoon ele-
mentair ervaren problemen/ omstandigheden, die noodzaken en/of verleiden
om in te stappen in dit project. Het is soms een voortzetting van reeds bestaan-
de samenwerking.

‘Ik had geen hemelbestormende plannen.’ (32) ‘We hadden geen idee wat we

wilden gaan doen met de tijd. Toen we de uren hadden, gingen we bedenken

wat we wilden. Dat hadden we binnen vijf minuten rond.’ (60)

‘Het uitgangspunt was niet zozeer “ik wil veranderen, want dit bevalt me nu

niet”. Het was meer het leuker maken, aantrekkelijker maken van het tekst-

begrip.’ (78)

Anderen hadden vooraf meer ideeën over wat ze wilden aanpakken, verbeteren
of vernieuwen in het eigen vak of samen met andere vakken.

‘Ik wilde de leerlingen Frans laten spreken en begrijpen (luisteren en spreken

dus).’ (1)

‘De zelfwerkzaamheid van leerlingen vergroten.’ (25)

‘Een beetje doorbreken van het vaste patroon: uitleggen, bespreken, boek vol-

gen. Meer creatieve elementen, zoeken naar speelse elementen die je in taal

kan hebben.’ (37)

‘Meer praktijkgericht maken.’(48) 

‘B. en ik vonden eigenlijk dat het niveau van het fictie-(lees)dossier aan de

lage kant is. Ik vond het echt treurig, beneden peil!’(91)

‘We hebben een project natuurwetenschappenfilosofie in klas 1 en een project
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klassieke biologie -moderne biologie (Linnaeus en Darwin) in klas 2. Het is

een project in de gymnasiumklassen. (…)’ (18)

‘Een vakoverstijgend project eigen omgeving.’ (10)

Zaken die genoemd en aangepakt worden, hebben dus betrekking op elemen-
ten van het eigen vak (grotere plaats voor spreekvaardigheid), op andere vakken
(samen een project doen) en vooral op didactische aanpak (meer variatie in
werkvormen en meer accent op vaardigheden).

De conclusies die getrokken kunnen worden naar aanleiding van vragen over
aanleiding en motieven om in te stappen in het duo-project zijn:
– de motieven zijn in ongeveer de helft van de gevallen te vinden in en rond

de persoon zelf (wens, behoefte);
– in ongeveer de helft van de gevallen zijn motieven te herleiden tot omstan-

digheden buiten de persoon (werkomstandigheden die prikkelen; collega’s
die uitnodigen);

– in een aantal gevallen vormt wijziging in werkomstandigheden aanleiding
om in te stappen in het project;

– in de meeste gevallen weten de deelnemers wat ze willen aanpakken, zij het
dat het aan het begin nog tamelijk vaag en diffuus is.

Voorwaarden en omstandigheden
De tweede vraagstelling betreft de voorwaarden en omstandigheden. Hierbij
werden de volgende zaken genoemd. Ook hier geldt dat een aantal responden-
ten meerdere aspecten noemt.
Het aspect ‘parallelklassen’ (het is nodig dat de duo-partners in parallelklassen
lesgeven) wordt weliswaar een aantal keren genoemd, maar wordt in onder-
staande samenvatting niet meegenomen. Het is een intrinsiek onderdeel van
de formule van het duo-project en daardoor overbodig als voorwaarde.
We geven in onderstaande tabel de genoemde aspecten en het aantal keren dat
ze genoemd worden.

Tabel 5.7 Aspecten van omstandigheden rond het duo-project 

Antwoordcategorie Score

Tijd 14

Overlegmoment 11

Rooster 12

Budget 4

Materiaal 5

Lokaal 3

Totaal 49
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We merken hierbij op dat de eerste twee aspecten – tijd en gemeenschappelijk
overlegmoment – het vaakst worden genoemd. In slechts drie gevallen worden
ze beide genoemd door een en dezelfde persoon. Dat betekent dat door 22 van
de 27 respondenten deze aspecten zijn vermeld.

‘Het feit dat er extra tijd voor gegeven wordt, vind ik goed. Het stimuleert.

Het wordt duidelijk toegejuicht door de schoolleiding. En ik stel het op prijs

dat A. (interne begeleider) vraagt hoe het gaat. Het gevoel dat het breed

wordt gedragen (…).’ (39). 

Een gemeenschappelijk overlegmoment kan worden gezien als een verbijzon-
dering van het aspect tijd. Het wordt zeer gewenst dat er een gemeenschappe-
lijk moment (ingeroosterd) is voor overleg. In een aantal gevallen wordt dit
node gemist.

‘Je zou eigenlijk allebei een uur vrijgeroosterd moeten zijn. We konden elkaar

nauwelijks bereiken. R. heeft BAPO. Vooral periode twee en drie waren voor

mij te vol. Het bleek heel lastig om afspraken te maken. Ik miste het feed-

backmoment.’ (17)

Het element tijd speelt niet alleen een rol bij de keuze al of niet aan het project
deel te nemen. Het keert met regelmaat terug in de loop van het jaar. Oorzaken
liggen in (veranderingen in) de privé-sfeer of in (veranderingen) in de organi-
satie van het schoolprogramma.

‘Je merkt dat je, als je in een periode zit met veel andere bezigheden – J. is nu

druk bezig met de nieuwe brugklassen, ik ben thuis druk met aanpassingen

aan mijn huis – je minder overleg hebt. Dan heb je de neiging om op je oude

manier verder te gaan.’ (33)

‘Het rooster werd gewijzigd, waardoor we niet meer naast elkaar in het roos-

ter stonden en ook niet meer naast elkaar in de grote zaal. Dat was jammer,

een handicap.’ (66)

Dat er rekening gehouden wordt met roosterwensen die voortkomen uit het
duo-project, wordt door iets minder dan de helft van de deelnemers genoemd.
Daarnaast zijn het voorwaarden van materiële aard (geld, benodigdheden en
een eigen lokaal).

‘Op dezelfde dag op school zijn met je partner. Je moet elkaar tegenkomen.

En de lesuren naast elkaar in het rooster. Niet te veel je lokaal uitgejaagd wor-

den. Dit met het oog op je materiaal, anders sjouw je je gek. Ik zit nu vrij veel

in C6. Dat is ideaal.’ (90)
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Deze zaken – voorwaarden om optimaal te kunnen werken – spelen natuurlijk
ook bij docenten die niet deelnemen aan het duo-project. In het interview
komen ze naar voren als zaken die gewenst of noodzakelijk worden geacht en
in de meeste gevallen ook gehonoreerd worden. De drie (genoemde) aspecten
van het verzamelbegrip ‘materieel’ worden door 12 verschillende docenten
genoemd (niemand noemt er meer dan een).

Overigens zegt een beperkt aantal docenten expliciet dat een aantal aspecten in
de voorwaardelijke sfeer voor hen niet van groot belang is.

‘Dat je tijd krijgt, is wel terecht, maar geen echt punt van overweging geweest.

Ik ben geen tijdschrijver. Roosterfaciliteiten zijn niet nodig.’ Daarentegen is

het wel goed ‘dat je kunt declareren wat nodig is. Ook fijn dat je een excursie

kunt regelen.’ (18)

‘We hebben geen roosterfaciliteiten gevraagd. We prikken zelf wel overlegmo-

menten, doordat J. als coördinator minder lesgeeft, is dat ook niet zo moei-

lijk.’ (Is tijd belangrijk voor jou? Zo vraagt de interviewer expliciet door) ‘Het

is mooi meegenomen, maar ook zonder dat zou ik het wel graag voortzetten.’

(33)

Deze reacties zijn uitzondering.

De antwoorden op de vraag naar voorwaarden en omstandigheden kunnen als
volgt worden samengevat:
– de belangrijkste voorwaarde is bij de meeste deelnemers compensatie in

tijd en het vinden van overlegtijd;
– belangrijk zijn voor bijna de helft van de deelnemers roosterfaciliteiten;
– belangrijk zijn voor eveneens ongeveer de helft van de deelnemers aspecten

van materiële aard (middelen en werkruimte).

Partnerkeuze

De derde vraagstelling betreft de vraag naar de motieven van de partnerkeuze.
Er kunnen per persoon meerdere motieven worden genoemd. Deze vraag
levert een aantal reacties op, die zich laten onderscheiden in de volgende cate-
gorieën:
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Tabel 5.8 Motieven voor de partnerkeuze in het duo-project

Antwoordcategorie Score

Het goed met elkaar kunnen vinden 9

Eerdere ervaringen 4

Geen ervaringen 2

Praktische overwegingen 6

Toevalligheden 7

Totaal 28

Voor sommigen is een eerdere ervaring of het gevoel dat het ‘klikt’ bepalend of
zelfs noodzakelijk.

‘We kunnen goed met elkaar overweg. We hadden al meer samen gedaan op

het gebied van excursie en een studiereis.’ (1)

‘Vanuit de vakken, aardrijkskunde en biologie. Op persoonlijk vlak kunnen we

het goed met elkaar vinden.’ (4)

‘We klikten gewoon. D. vindt ook niet dat grammatica zo belangrijk is. (…)

De persoon om mee te werken is bepalend. Het moet toch klikken (…).’ (41)

Voor een enkeling is het juist ontbreken van eerdere ervaringen met samen-
werken met de duo-partner juist reden elkaar eens beter te leren kennen.

‘Het kwam zo ter sprake…ik wilde haar beter leren kennen.’ (32)

‘Omdat we nog nooit eerder samen een klas hebben gehad. We wilden al

jaren iets samen doen, daarom hebben we gekozen voor het duo-project: dat

koppelt ons aan elkaar.’(60)

In bijna de helft van de gevallen liggen er doorgaans overwegingen van prakti-
sche of toevallige aard aan de samenwerking ten grondslag. 

‘Er was geen alternatief. Hij kwam vers van de opleiding, is enthousiast. Het

bevalt heel goed.’ (27)

‘ (…)We zijn de enige twee buitenlanders in de sectie die Engels geven. Samen

spreken we altijd Engels. Onze manier van denken is anders dan die van de

anderen (…).’ (34)

‘Ik was op zoek naar iemand. En J. kon.’ (38)

‘Puur praktisch. Wij doen samen de eindexamenklassen (…).’ (39)

Als conclusies voor de vraag wat bepalend is voor de keuze van een partner in
het duo-project kan het volgende opgemerkt worden:
– in bijna de helft van de gevallen zijn eerdere ervaringen met elkaar of het

gevoel dat het ‘klikt’ bepalend;
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– in bijna de helft van de gevallen zijn het praktische en/of toevallige facto-
ren, die ten grondslag liggen aan deze vorm van samenwerking.

Begeleiding

De vierde vraagstelling heeft betrekking op de begeleiding. In het begin was de
coördinator van de brugklassen degene die het project begeleidde. Later werd
zijn rol in het duo-project overgenomen door een van de deelnemers aan het
project.
De antwoorden op de vraag hoe de deelnemers de rol van de interne begeleider
waardeerden, kunnen als volgt worden samengevat. Per persoon kunnen meer-
dere antwoorden worden gegeven.

Tabel 5.9 Aspecten van de begeleiding

Antwoordcategorie Score

Stimuleren 5

Op gang helpen 7

Bewaken van afspraken 5

Vraagbaak zijn onderweg 3

Zorg dragen voor evaluatie 4

Organiseren en regelen 4

Totaal 28

Hoe noodzakelijk is de rol?

In onderstaande tabel zijn weergegeven de antwoorden op bovengenoemde
vraag.

Tabel 5.10 Meningen over de noodzakelijkheid van de begeleidingsrol

Antwoordcategorie Score

Noodzakelijk/erg belangrijk 5

(Heel) prettig 10

Niet echt nodig 9

Totaal 24

We geven enkele reacties die als noodzakelijk, belangrijk of prettig geduid zijn.

‘Vooral in het begin: bewaker van de afspraken, denkt mee op praktisch

gebied, op het gebied van afspraken. Stimulerend. We hebben drie keer over-

legd in de loop van het jaar.’ (4)

‘Zij zorgt dat je op gang blijft. Stimuleert de uitleg in de KWC-post en in onze
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onderbouwvergaderingen. Zo word je gedwongen bij te blijven, voort te gaan.’

(10)

‘Met haar hebben we een paar keer een gesprek gehad. Vooral in de beginfa-

se is dat heel prettig. Ze zette ons op het spoor, geeft aan waar we aan moe-

ten denken. In het begin is dat zeker nodig. En bij het evalueren waarschijnlijk

ook wel.’ (27)

‘Die moet er zijn. Die uren moeten niet als cadeautje ervaren worden. Ze

moet een presentatie stimuleren aan het eind van het jaar, de school in.

Enthousiasme naar buiten brengen.’ (60)

Daarnaast staat een aantal andere reacties die onder de noemer ‘niet echt
nodig’ gebracht zijn.

‘Ik geloof niet dat het verzandt als het er niet is, maar of het noodzakelijk is?

Daar heb ik mijn vragen bij. Het is goed om met iemand die niet in het pro-

ject zit, dingen door te nemen. Ze kan tips geven over hoe het bij andere duo’s

gaat.’ (37)

‘Voor ons niet direct zo groot geweest. Dat ligt ook aan J. en mij…twee zelf-

standige dames.’ (43)

‘Zelf heb ik er weinig mee te maken gehad…het loopt toch wel. Er moet

iemand zijn die dingen kan regelen of bij wie je kunt zeggen dat het niet goed

gaat.’ (48)

Stimuleren, op gang helpen, processen bewaken, organiseren van o.a. geza-
menlijke bijeenkomsten, dat zijn taken die zoal genoemd en positief gewaar-
deerd worden.
Een derde van de deelnemers kan het ook zonder begeleiding af. Zo’n rol van
begeleider is goed, maar is niet voor iedereen even nodig, zo kan de conclusie
luiden.
Een andere gevolgtrekking is dat in dit project, dat zich kenmerkt door vrijwil-
ligheid en zelfgekozen samenwerking, toch een zekere behoefte aan (externe)
sturing wordt geuit. De begeleidingsbehoefte en het enthousiasme uiten zich
niet alleen in de vraag naar stimulans, maar ook in de behoefte aan sturing
(procesbewaking, verantwoording).

In het begin was er ook een rol voor een externe begeleider weggelegd. Dit was
in een aantal gevallen dezelfde persoon als die welke bij het schoolbrede inter-
visieproject betrokken was. In de andere gevallen was dit een collega van hem.
Gaandeweg is deze rol uit het duo-project verdwenen.
Aangezien niet alle deelnemers aan het project op hetzelfde moment zijn
begonnen, kunnen alleen de mensen die in het begin al meededen uit eigen
ervaring iets over hun rol zeggen.
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Op de vraag Is er behoefte aan externe begeleiding? zijn de volgende antwoorden
geregistreerd.

Tabel 5.11 De behoefte aan externe begeleiding

Antwoordcategorie Score

In het begin nodig 2

Nee, niet echt 21

Misschien later 4

Totaal 27

Een duo wijst erop dat bij de start de externe begeleider een belangrijke rol
heeft vervuld.

‘Hij hielp bij het maken van keuzes voor wat we precies wilden aanpakken.

Zonder hem zou het een chaos geworden zijn.’ (1)

‘Hij heeft ons in het begin op het goede spoor gezet. In het begin hebben we

met hem veel gebrainstormd, waarbij hij ons behoed heeft te veel te doen.’ (3)

Anderen die ook de ervaring van het eerste uur kennen, reageren divers. De
een benoemt nauwkeurig waaraan hij behoefte had.

‘Luisteren. Onze behoefte werd door de externe begeleider gehoord en geana-

lyseerd. Ze spiegelde en hielp bij het reflecteren. Ze fungeerde als zeef, als

trechter…van heel breed naar een concreet probleem dat we konden aanpak-

ken. Ze liet ons dingen bedenken en bracht daarbij haar eigen expertise in.’

(25)

Een ander uit diezelfde periode.

‘Daar is heel weinig van blijven hangen. Ik kan me dat niet goed herinneren.

Vast hebben we er op dat moment wel wat aan gehad…maar eh…het is wel

jammer dat het weer zo’n tijd geleden is.’ (78)

De meeste docenten wijzen erop dat de school veel in huis heeft en dat ze voor-
lopig nog wel vooruit kunnen. Wellicht, zo merken enkele docenten op, komt
er later een moment dat er behoefte is aan nieuwe input.

‘Ik heb er wel aan gedacht. Op het Koning Willem I in Den Bosch zijn ze er

ook mee bezig. In Leiden zit er een prof op. Maar ik dacht: laat ik het eerst zelf

maar eens uitproberen en ontwikkelen. Anders moet je instappen in iets dat

er al is.’ (17)
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‘Daar hebben we nu geen behoefte aan. Wellicht na een paar jaar als je nieu-

we impulsen zou willen hebben.’ (27)

‘Nee, we zijn heel ver. Wie zou ons moeten begeleiden? Wel zou ik wel eens

naar een studiemiddag willen om me te verdiepen. Het is leuk om uit te wis-

selen met scholen. En niet met een externe begeleider.’ (86)

‘Geen behoefte aan. Toen ook al niet hoor. We gaan gewoon aan het werk. Er

zit genoeg know how in de school, hè.’ (90)

De reacties wijzen erop dat op dit moment weinig of geen behoefte aan externe
begeleiding is. Er worden enkele positieve ervaringen over het begin van het
project gemeld.
Op dit moment zijn er zo veel ideeën en is er zo veel kennis in huis dat er geen
behoefte is aan externe begeleiding. De mogelijkheid wordt open gehouden dat
er later wel verlangen kan ontstaan naar nieuwe, externe input.

Ten aanzien van begeleiding is ook gevraagd naar de rol van de schoolleiding
en coördinatoren. Hun rollen worden verschillend beoordeeld. Bij de vraag
naar de rol van de schoolleiding wordt gewezen op de volgende aspecten. Per
persoon kunnen meerdere aspecten genoemd worden.

Tabel 5.12 Aspecten van de rol van de schoolleiding

Antwoordcategorie Score

Goed idee 3

Faciliteiten 15

Belangstelling en stimulans 7

Merk er weinig van 7

Totaal 32

De door de schoolleiding aangeboden faciliteiten worden in bijna de helft van
de reacties genoemd en als positief gewaardeerd.

‘Ik heb het idee dat jullie achter ons staan en blij zijn dat het gebeurt.’ (27)

‘Jullie hebben ons de mogelijkheden gegeven. En dat is één van de voorwaar-

den.’ (41)

‘Heel prettig dat we uren krijgen en dat de schoolleiding er zelf enthousiast

over is…anders loop je vast…bijvoorbeeld als lesuitval niet mag. Die rol is wel

belangrijk. Je krijgt de vrijheid om je eigen project te doen.’ (48)

Door een drietal personen wordt expliciet de rol van de rector onderscheiden
van die van de rest van de schoolleiding.
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‘Leuk, dat de rector geïnteresseerd is hoe het verloopt. Niet zozeer in de resul-

taten als wel in de vraag of wij ervan leren. Als wij er maar van leren vindt hij

het al leuk en goed. Verder heb ik van belangstelling van de directie niet veel

gemerkt.’ (1)

‘Jij bent de enige die met enige regelmaat in het verhaal opduikt, een gezon-

de nieuwsgierigheid.’ (18)

‘Zeer positief. Stimulerend. Uitdagend ook wel. Nu moet ik er wel bij zeggen

dat ik het over jou heb. Vanuit de sector directie is geen belangstelling

getoond. Ik weet niet eens of het bekend is.’ (39)

Een viertal keren wordt ook het promotieonderzoek genoemd in de vraag naar
de rol van de directie.

‘Daar heb ik niet zo’n zicht op…ik weet van je promotieonderzoek en dat het

gefaciliteerd wordt.’ (33)

‘Het enige wat ik wel moeilijk vind, is dat jij erop promoveert. Ik gun het je wel

hoor. Maar ik verbaas me erover dat je er tijd voor hebt. Ik heb ooit zelf ook

wel willen promoveren. En nu ga jij promoveren op iets wat ik leuk vind (…).’

(60)

‘Het wordt als mogelijkheid aangedragen…Wat ik ervan hoor is tot meerdere

eer en glorie van…Niet wat ik zelf ervaar. Ik vind het een goed middel.’ (66)

‘Heeft die een rol dan…? Ik weet dat jij erop promoveert…En dat daarom

sommige mensen niet meedoen en anderen dat niet erg vinden…Ik denk wel

dat er een rol zou kunnen zijn. Coachen, leiding geven…individueel en in

groepjes…stimuleren…delen, op de juiste manier bevragen en de mensen de

erkenning te geven voor wat ze doen. Onderwijskundig leiderschap en het per-

soonlijk leiderschap. ‘(71)

Ten aanzien van de coördinatoren wordt door 21 docenten opgemerkt dat ze
niet zo veel merken van hun rol in het duo-project.
Zeven noemen een van de coördinatoren bij naam omdat deze voor hen een
uitzondering vormt. Dit is of de coördinator van het eerste uur, degene die het
project mede heeft bedacht of het is de coördinator van de afdeling waarin de
docent werkzaam is.

‘Coördinator F. was indertijd ook heel enthousiast. M., een andere coördina-

tor, toont ook wel belangstelling. Verder merk ik er niets van.’ (10)

‘E. is superenthousiast. Ze vraagt regelmatig.’ (48)

‘M. is van alles op de hoogte. In samenwerking met haar is die excursie er

gekomen. Dat is heel belangrijk.’ (51)

Voor het overige luiden de reacties ‘niet’ (71), ‘niets van gemerkt’ (41), ‘vol-

gens mij is die er niet’ (98) of opmerkingen van gelijke strekking.
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De conclusie op de vraag naar de rol van schoolleiding en coördinatoren is dat
de door de deelnemers aan het project waargenomen rol beperkt is. Het feit dat
het project er is en wordt gefaciliteerd, wordt op het conto van de schoolleiding
geschreven. Daar waar belangstelling wordt getoond, wordt dit opgemerkt en
gewaardeerd. Voor een groot deel lijkt het erop dat de rol van genoemde partij-
en beperkt van aard is. Ook in dit project wordt aan coördinatoren – uitzonde-
ring daargelaten – geen grote rol toegeschreven.

De rol van collega’s

De vijfde onderzoeksvraag heeft betrekking op de rol van de collega’s in het
project.

De vraag naar hun rol is in algemene woorden gesteld. De reacties kunnen in
de volgende rubrieken worden ondergebracht. Hierin valt de volgende onder-
scheiding op te merken: collega’s binnen de sectie, collega’s van verwante sec-
ties en collega’s van een ander duo-project: 

Tabel 5.13 De rol van collega’s in het project

Antwoordcategorie Score

Binnen de sectie 9

Verwante secties 2

Van een ander duo-project 1

Totaal 12

‘De collega’s in de sectie zijn welwillend. De twee uit de onderbouw gaan vol-

gend jaar ook meedoen. Dat stimuleert enorm, want het brengt de spreek-

vaardigheid op hoger peil. Je moet wel op een goede manier kunnen delen,

anders vorm je een aparte groep. Dat is niet leuk.’ (1)

En een van de collega’s uit deze sectie, die inderdaad het volgende jaar mee is
gaan doen: 

‘Binnen de sectie absoluut stimulerend. We zijn leuk op elkaar afgestemd.

Ondersteunend. Vooral de dames van de onderbouw. Ik vraag me af of de

dames van de bovenbouw wel weten wat we in de onderbouw doen.’ (98)

‘Niet iedereen is er precies van op de hoogte. Als het ter sprake kwam, is men

toch wel geïnteresseerd…vakcollega’s, maar ook wel daarbuiten.’ (37)

Verder wordt een paar keer een opmerking in algemene bewoordingen
gemaakt, die niet verder te adresseren is:
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‘Ze zijn belangstellend.’ (4)

‘Gelijk enthousiast.’ (34)

Uit negen antwoorden valt op te maken dat er geen (grote) rol wordt toege-
schreven aan collega’s.

‘Het heeft niet direct invloed op wat wij doen.’ (10)

‘Daar merk ik niks van.’ (25)

‘Weinig contact mee.’ (32)

Dit leidt tot de voorzichtige conclusie dat collega’s geen grote rol spelen bij het
duo-project. Soms is er binnen een sectie sprake van een stimulerende rol van
collega’s. Het is de vraag in hoeverre de kennis over het project voldoende
wordt gedeeld om erop te kunnen reageren.
De conclusie is voorzichtig omdat de vraag te open is gesteld om precies te kun-
nen achterhalen op welk deel van de collega’s het antwoord betrekking heeft.

Opbrengsten

De zesde onderzoeksvraag betreft de opbrengsten.
Er is een aantal vragen gesteld naar de opbrengsten van het project.
De antwoorden op de vraag Wat heb je geleerd zijn niet eenvoudig onder één of
meer noemers te brengen.
De meeste reacties duiden op aspecten van samenwerken (samen kun je meer
dan je vooraf bedenkt). Veertien (van de 27) reacties zijn hieronder te rekenen.

‘Dat je samen dingen kunt bereiken. Je kunt meer dan je denkt. Maar je hebt

daar wel zoiets als een duo-project voor nodig. ‘Los’, alleen, wordt het aan-

pakken van spreekvaardigheid niets.’ (1)

‘Hoe je poëzie toegankelijk kan maken. Hoe belangrijk samenwerken is.’ (38)

‘Heel veel. Samenwerken op een redelijk professionele manier. Dat dit voor

kinderen heel erg belangrijk is. Dat leerlingen het heel erg leuk vinden. Dat je

minder vast zit aan je boek. Dat je op een andere manier tegen je stof aan-

kijkt. Veel docenten zitten vast aan het boek.’ (86)

‘Je gaat kritischer naar je eigen werk kijken. Er wordt ook naar gekeken. Goed

samenwerken. Je hoeft niet alles zelf te doen. Je ontdekt dat de een snel en

goed kan organiseren. De BADO, dat doet C. Ik heb de excursie gedaan. Niet

iedereen hoeft alles te doen: inzetten op competenties.’ (90)

Uit deze reacties blijkt dat ook (andere) aspecten die met die samenwerking
zijn verbonden, concreet worden genoemd als vrucht van de coöperatie.
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In vier reacties worden alleen aspecten genoemd als verdieping van de eigen
vakkennis en/of vergroting van het didactische repertoire, zonder de samen-
werking als leermoment ook te benoemen. 
Vier reacties duiden op de verwondering dat kinderen meer blijken te kunnen
dan gedacht. Het project bevordert de creativiteit, bij zowel leerlingen als
docenten. In één reactie wordt als leerervaring aangegeven hoe nodig het is
goede afspraken te maken. En één geïnterviewde geeft aan zelf niet echt iets
nieuws te hebben geleerd.

Een vervolgvraag over de bereikte verandering geeft meer informatie. De leer-
ervaringen betreffen zowel het individu (de betrokken docent), de naaste colle-
ga, leerlingen, de sectie en collega’s in ruimer verband. We geven een paar
illustratieve reacties.

‘Het is geen verandering. Het is verrijking. Verrijking van mezelf. Je voelt dat

je iets bereikt hebt. Bottom line. Je weet meer, je voelt je machtiger in je vak,

in wat je doet.’ (41)

‘Nou, ik denk in mijn hele proces dat ik opener geworden ben, niet meer zo

bang als er iemand op mijn vingers kijkt. Dan heb ik daar geen last meer van.

Grappig dat je nu ziet dat dingen met elkaar samenhangen.’ (51)

Op de vraag Heeft de verandering alleen betrekking op jou of ook op anderen? wordt
geantwoord:

‘In die zin bij M. (de duo-partner) ook wel, een stukje uitbreiding dat mensen

in de lerarenkamer zien dat wij gewoon leuk bezig zijn.’ (51)

De veranderingen die het gevolg zijn van het samenwerken in het duo-project,
beïnvloeden het eigen lesgeven, maar ook de samenwerking met collega’s in
bredere zin. Docenten hebben een maatje gevonden en voelen zich sterker in
een overleg in grotere verbanden.

‘(…) ook het contact met M. (de duo-partner) is erdoor verbeterd en ook met

anderen in het duo-project.’ (27)

‘J. wordt volgend jaar sectievoorzitter en dan kan dit soort dingen een plek krij-

gen in het overleg, zodat er meer wordt uitgewisseld en uitgeprobeerd.’ (43)

‘Je bent enthousiast, je praat erover. Binnen de sectie wordt erover gepraat.

Mensen pakken ideeën op, maar ze moeten wel zelf dingen bedenken in hun

lessen. Daar willen we ze wel bij helpen, maar ze moeten het zelf doen. We

krijgen veel reacties van leerlingen en ouders.’ (86)

‘Ik denk dat het een positieve uitstraling heeft. Als anderen zien dat het werkt,

een meerwaarde heeft, zullen zij ook nadenken of dat niets voor hen is. Ik

denk dat het een soort olievlekwerking heeft…Het is wat opener geworden
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allemaal. Ik weet niet of het alleen mij opvalt…meer openheid, meer discus-

sie…ook het gemak waarmee je bij elkaar in de klas komt, is toegenomen.’

(90)

Er is gevraagd waar de ‘kick’ van het samenwerken zit. Hierbij is door de inter-
viewer een onderscheid gemaakt in een vijftal fasen van samenwerking. Een
persoon kan meerdere fasen noemen. 

Tabel 5.14 Fasen van samenwerking in het project

Antwoordcategorie Score

Uitwisselen van ervaringen vooraf aan het project 0

Samen plannen maken 11

Samen plannen uitvoeren 21

Reflectie op de uitvoering 2

Delen van de resultaten met anderen 2

Totaal 35

De meeste reacties wijzen het samen (concrete) plannen maken en vooral het
uitvoeren van de gemaakte plannen aan als mooie momenten. En daarbinnen
zijn vooral de reacties van leerlingen heel stimulerend. Als positief wordt erva-
ren dat vooraf bedachte ideeën ook blijken te werken.

‘De kick was er bij mij toen de dichtbundel klaar was. Toen was ik zo trots op

mijn klas. Het overleg met J. is wel leuk, maar geeft geen kick. Dat deed de

dichtbundel wel.’ (38)

‘De kick was er vooral toen de resultaten van de kinderen kwamen. Als geheel

is het eigenlijk vanzelf gegaan. Het programma geeft meer ruimte. N. heeft

het literaire gedeelte uitgeplozen. Ik ben meer van de creatieve ideeën. Het

vloeide heel soepel in elkaar over…Het was heel aanvullend.’ (39)

‘Uitwerken is echt kicken. En wat je terugkrijgt van de leerlingen. Plannen

maken en bedenken vind ik moeilijk. Ik heb iets in mijn hoofd, maar ik weet

niet precies wat.’ (41)

‘De uitvoering van het project, dat ik zie hoe leerlingen ermee bezig zijn. Voor

mij is het belangrijk dat leerlingen er iets aan hebben. Evaluatie achteraf

hoort erbij, doe je altijd. Praten met collega’s gaat vanzelf. Je bent zo enthou-

siast, je kunt het toch niet voor je houden. En ze vragen aan je omdat leerlin-

gen er in de klas ook enthousiast over praten.’ (48) 

Ten aanzien van de opbrengsten is een aantal meer specifieke vragen gesteld.
Deze worden hieronder besproken.
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Hebben de leerervaringen een blijvend karakter?

Deze vraag wordt in de meeste gevallen éénduidig en positief beantwoord.

Tabel 5.15 Het duurzaam karakter van de leerervaringen

Antwoordcategorie Score

Ja 23

Weet niet of niet van toepassing 3

Totaal 26

Leidt de ervaring opgedaan in het project tot werkgerelateerde trots?

Werkleren kan leiden tot werkgerelateerde trots. Is dit ook hier het geval?

Tabel 5.16 Werkgerelateerde trots ten gevolge van het duo-project

Antwoordcategorie Score

Ja 18

Wel goed gevoel 5

Nee 3

Totaal 26

Positieve reacties zijn als volgt onder woorden gebracht.

‘Ja, door het duo-project zit ik nog in het onderwijs.’ (3)

‘Ja, maar niet als mijlpaal waar ik op ga zitten. De voorpret geeft voldoe-

ning…de waardering voor elkaars werk…het enthousiasme van leerlingen…’

(18)

‘Ja, waarom niet? Ik ben nog lang niet tevreden, maar ook wel trots.’ (27)

‘Ik ben ontzettend trots op de klas.’ Ook op je zelf? ‘Dat gevoel heb ik er niet

bij gehad…het is gewoon je werk. Ik vind het wel leuk.’ (38)

‘Nou, niet zozeer een trots gevoel. Het is leuk om te zien dat leerlingen er toch

enthousiast mee bezig kunnen zijn. En dat er een eindresultaat in de vorm

van een klein bundeltje is.’ (37)

Wil je anderen laten weten wat je gedaan hebt?

Deze vraag is in verreweg de meeste gevallen bevestigend beantwoord.
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Tabel 5.17 De wil om anderen te laten delen in het resultaat van het project

Antwoordcategorie Score

Ja 21

Nee 5

Totaal 26

In de meeste gevallen geven de ja-zeggers aan hun ervaringen ook daadwerke-
lijk gedeeld te hebben met anderen. Dat kan zijn door middel van een artikel in
de KWC-post en/of de BADO of door middel van een presentatie op een sectie-
of sectorvergadering.

‘Ja, dat is ook gebeurd op de sectorvergadering van april/mei 2002. Dit lever-

de gelijk een aanmelding voor een nieuw duo op.’ (1)

‘Dat hebben we al gedaan…op die middag met andere duo’s…in de KWC-

post…in de BADO…en de rest van onze sectie ziet dat we er wel bij varen.’

(90)

De nee-zeggers wijzen op schroom of angst om voor een grote groep op te tre-
den.

‘Ik heb angst om een groep collega’s iets te vertellen.’ (4)

‘Daar ben ik niet zo goed in…nee, dat is een minder goede eigenschap.’ (10)

Uit de antwoorden op bovenstaande vragen over de opbrengsten van het duo-
project kan worden geconcludeerd dat:
– de leerervaringen divers zijn: ze hebben betrekking op de persoon zelf (zelf-

kennis), andere collega’s, leerlingen, het samenwerken met collega’s, het
vak, andere vakken, het omgaan met leerstof en het proces van onderwijzen
en leren;

– de leerervaringen als blijvend worden beschouwd;
– de meeste vreugde wordt ontleend aan het doen, het uitvoeren van een pro-

ject;
– de reacties van leerlingen een krachtige stimulans zijn voor dit soort leer-

processen;
– het werken in het kader van het duo-project tot positieve gevoelens leidt;
– deze positieve gevoelens op diverse manieren worden gedeeld met ande-

ren.
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De kracht van het project

De zevende en laatste onderzoeksvraag heeft betrekking op de kracht van het
project. 
De vraag is gesteld of deelnemers doorgaan.  Dit is alleen bij uitzondering niet
het geval. Vier deelnemers geven aan dat het project wat hen betreft geen ver-
volg krijgt. In een geval liggen daar privé-redenen aan ten grondslag (wijziging
in de gezinsomstandigheden). In de drie andere gevallen vindt er wijziging in
werkomstandigheden plaats, die leidt tot voortzetting van professionalisering
op een andere wijze in de vorm van een specialistische cursus (decaan, reme-
dial teacher).
Het project wordt door de deelnemers als een krachtig middel tot samenwer-
ken, verbeteren of vernieuwen ervaren, zo blijkt uit het voorafgaande. De
kracht van het project is gelegen in diverse aspecten.

Het duo-karakter, het samenwerken met een collega wordt als krachtig ervaren.
Op de vraag Denk je dat je dit ook alleen had weten te bereiken? zijn de reacties als
volgt.

Tabel 5.18 Resultaten ook zonder duo-project?

Antwoordcategorie Score

Nee 11

Misschien 6

Ja 7

Totaal 24

De reacties op deze vraag zijn bij de nee-zeggers stellig.

‘Nee, beslist niet.’ (1)

‘Nee, ik heb een maat naast me nodig.’ (18)

‘Nee, absoluut niet.’ (25)

De categorie die onder de noemer ‘misschien’ is gebracht, is minder stellig,
maar lijkt de theoretische mogelijkheid niet uit te sluiten.

‘Moeilijker. Met z’n tweeën komen de ideeën makkelijker.’ (27)

‘Moeilijk denk ik…ik vind het leuk om samen te werken: inspirerend. Ik weet

niet of ik er voor mezelf ook zo voor was gaan zitten.’ (33)

‘Misschien wel, maar ik vind…Maar misschien niet op hetzelfde niveau. Als je

goed nadenkt, kan het misschien wel, maar dan is het niet altijd leuk. Een

duo-project is gewoon leuk!’ ( 38)

‘Moeilijk, ik wil niet zeggen dat het niet mogelijk is. Dat hangt sterk van de
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persoon af. Alleen kost het meer tijd. En je komt sneller in een situatie om het

op te geven. Als je iemand hebt die je respecteert, die van je houdt, krijg je

ondersteuning van iemand. Het duo-project is gerichter dan andere en eerde-

re samenwerking.’ (41)

‘Ja en nee. Ik neig toch meer naar nee. Met z’n tweeën zie je meer, je vult

elkaar aan, je levert kritiek.’ (98)

In de categorie ‘ja’ maken allen een, soms stevig, voorbehoud.

‘Ja, ik denk het wel. Dat je er samen mee bezig bent, zorgt wel voor een

bepaalde drijfveer. Je stimuleert elkaar toch wel. Je houdt elkaar fris. Het is

anders dan dat je het alleen doet.’ (37)

‘Achteraf kun je zulke dingen ook wel alleen. Als je het alleen doet, is het

enger. Zo’n project is wel groot…En dan is de kans aanwezig dat het halver-

wege spaak loopt. Het kan best, maar het is een stuk moeilijker.’ (48)

‘Als ik gewild had wel, maar als je iets samen doet, stimuleert het. Het heeft

alles te maken met motivatie. (…) Je moet alleen heel sterk in je schoenen

staan en genoeg zelfkritiek hebben. Maar dat geldt voor alles in je leven.’ (51)

Op de vraag Denk je dat je dit ook op een andere manier had gekund? komen de
volgende reacties.

Tabel 5.19 Had het ook anders gekund?

Antwoordcategorie Score

Nee 1

Weet ik niet 6

Ja, maar 19

Totaal 26

De ene neezegger:

‘Neen, dit is de ideale manier. Het gaat om het zelf doen, zelf ervaren: brand

je maar aan de warme kachel.’ (25)

Degenen wier antwoord onder de categorie ‘ja, maar’ is gebracht, geven veelal
aan dat het (natuurlijk; ongetwijfeld) ook op een andere manier zou moeten
kunnen, maar: 

‘Ja, vast wel: doch dit is wel een leuke manier.’ (1)

‘Je kunt wel van alles bedenken, maar dan was het misschien niet zo leuk

geworden.’ (27)

‘Ja, ik denk het wel. Maar hoe? Dit is wel een goede vorm. Je moet de groep
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niet groter maken. Het is wel essentieel dat je dingen doorspreekt met elkaar.’

(31)

‘Het zou ook met een iets grotere groep, bijvoorbeeld met z’n vieren, hebben

gekund. Dan zijn de randvoorwaarden weer belangrijk…overlegtijd.’ (33)

‘Ja, via een hechte samenwerking. Of je het nu duo-project noemt of niet.

Mensen in het onderwijs moeten samenwerken, ze hebben veel kennis en

ervaring.’ (41)

‘Ik denk het wel, maar je moet de groep niet te groot maken. Dan is het moei-

lijk één plan te volgen. Met z’n tweeën blijft het overzichtelijk, dat is wel lek-

ker handig.’ (78)

Om de kracht van het duo-project compleet in beeld te krijgen, kijken we nog-
maals naar antwoorden op de beginvraag. 
We lichten uit de reacties karakteristieke fragmenten die gebouwd zijn rond
typerende werkwoorden die in eenzelfde semantische ruimte gesitueerd zijn,
namelijk werkwoorden die wijzen op kracht, impact, effect:

‘A. stimuleerde me heel erg.’ (3)

‘Samen kun je meer.’ (4)

‘Je versterkt elkaar. Je hebt steun aan elkaar. Je ontwikkelt je beter. Je vangt

samen de frustraties op. Je lost elkaar af.’ (10)

‘Een collega daarin meenemen.’ (17)

‘Het is heel prettig nog directer contact met je collega te hebben. Je geeft nieu-

we ideeën, inspireert…je kunt beter bezig zijn dan praten…je ziet verschillen in

aanpak.’ (27)

‘Je vult elkaar aan, je bedenkt meer. Samen ben je voor elkaar een stok ach-

ter de deur.’ (33)

‘Overleggen met een collega over hoe je dingen aanpakt. Het houdt je scherp.

Het is leuk om te doen.’ (38)

‘Met elkaar krijg je meer ideeën en kom je tot meer…om nieuwe dingen te

proberen, die je anders niet zo snel doet.’ (78)

‘Je krijgt dingen scherper. Je hebt een klankbord.’ (90)

‘We vullen elkaar heel goed aan.’(91)

Een andere reactie wijst op het aspect betrokkenheid, dat ontstaat door het
eigen initiatief en de eigen keuze:

‘Een gouden greep, want het initiatief ligt bij de docent…dat geeft betrokken-

heid. Je geeft iets van beloning, een beetje tijd. Je mag zelf kiezen met wie. Er

zijn geen beperkingen. Je mag ermee doorgaan.’ (25)

Het eigen karakter van het project is de samenwerking in de praktijk van alle
dag. Dat stimuleert en versterkt de deelnemers.
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De kracht van het duo-project is wat de vorm betreft gelegen in het kleinscha-
lig karakter ervan. Hierdoor worden organisatorische belemmeringen, die aan
samenwerking kunnen kleven (overlegmogelijkheden), beperkt tot een mini-
mum.
Wat de inhoud betreft, is de keuze geheel aan de deelnemers. Hierdoor is het
geheel iets van henzelf. Dit geldt evenzeer voor de wijze van aanpak, het
moment en de plaats. Dus het ‘wat’, ‘hoe’, ‘wanneer’ en ‘waar’ worden geheel
door de deelnemers zelf bepaald. Begeleiding kan beperkt worden tot een mini-
mum. 
Het accent in deze vorm van professionalisering ligt geheel op het doen, samen
doen. De actie vindt plaats in het dagelijkse werk. De leeromgeving valt samen
met de werkomgeving.
De terugkoppeling vindt direct plaats in de vorm van reacties van leerlingen (en
iets minder direct van ouders en collega’s). Externe bemoeienis is van belang
voorzover het gaat om faciliteren en het tonen van belangstelling.

5 .4 Conc lus ies

5 .4 . 1 Profess ional i ser ing van het  pedagogisch-didact i sch
handelen 

De vraag in hoeverre zelfsturing, zoals vormgegeven in het duo-project, van invloed
is op het didactisch handelen van de docenten, kan op basis van de interviewgege-
vens op verschillende manieren worden beantwoord.

De voornaamste conclusie is dat het duo-project een zinvolle bijdrage levert aan
de gewenste professionalisering van docenten. Deelnemers zijn enthousiast.
Ze blijven enthousiast. Uitval is beperkt en wordt doorgaans gelegitimeerd van-
uit omstandigheden die noch met de deelnemende persoon noch met het pro-
ject zelf te maken hebben. De effecten worden door de deelnemers als duur-
zaam beoordeeld.

Als we letten op de vraag waarom docenten niet deelnemen aan dit succesvolle
project zijn er diverse redenen genoemd. Het is in ieder geval geen onbekend-
heid met het bestaan van het project. Wel kan ten aanzien van een aanzienlijk
deel van de docenten gegronde twijfel bestaan over echte kennis van aard en
inhoud van het project.
Redenen om niet deel te nemen liggen deels binnen de persoon (geen behoef-
te, solist), deels buiten de persoon (geen maatje). In een behoorlijk aantal geval-
len is sprake van misperceptie. Ten slotte geeft een aantal docenten aan deel te
nemen aan een vergelijkbare activiteit van professionalisering. Dit kan zijn in
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de vorm van een ander project, het kan ook een informele vorm van samenwer-
king met een collega betreffen.

Met betrekking tot de deelnemers aan het duo-project is geen eenduidig ver-
band gevonden tussen deelname hieraan en houding ten opzichte van het voor-
gaande intervisieproject.

Aan het duo-project doen meer vrouwen dan mannen mee. Voor wat de sector
betreft, blijkt dat de meeste deelnemers werkzaam zijn in de basisvorming.
Wat de vakgroep betreft, zien we dat de meeste deelnemers werkzaam zijn in
de talen.

De motieven om mee te doen met het project zijn in ongeveer de helft van de
gevallen te situeren binnen de persoon van de deelnemer. Ook ongeveer voor
de helft zijn motieven meer te plaatsen buiten de persoon.
Eenzelfde verhouding kwamen we op het spoor met betrekking tot partnerkeu-
ze. In de ene helft van de gevallen was er sprake van een bewuste keuze. In de
andere helft werd de keuze min of meer door toevallige omstandigheden
bepaald.

Door de meeste deelnemers wordt tijd als belangrijke factor genoemd voor
voorwaarden en omstandigheden. Roosterfaciliteiten en materiële omstandig-
heden worden elk door ongeveer de helft als belangrijke voorwaarden
genoemd.

De kracht van het project is gelegen in:
– de eigen keuze;
– samenwerken;
– leren door doen;
– leer- en werkomgeving vallen samen;
– de dagelijkse praktijk vormt de leerinhoud en de leeromgeving;
– de directe terugkoppeling in de vorm van reactie van leerlingen;
– het kleinschalige karakter en de beperking van hetgeen als ‘overhead’ kan

worden genoemd.

Naast het positieve en de kracht van het duo-project kan ook worden gewezen
op een aantal aspecten die een en ander nuanceren. Het aantal deelnemers,
hoewel gestaag groeiend, is beperkt, ondanks het enthousiasme van hen die
deelnemen. Dit is voor een belangrijk deel te verklaren uit de rol van andere
projecten van professionalisering, die in de tussentijd – formeel of informeel –
plaatsvinden.
Een tweede aspect dat genoemd kan worden, is dat het effect van het project
niet eenvoudig scherp is te meten of anderszins vast te stellen. De belangrijk-
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ste graadmeters zijn het enthousiasme van de deelnemers zelf en de reacties
van leerlingen (en ouders). Dit zijn voorwaar niet de minste indicatoren. De
leereffecten worden vooral deels in algemene, deels in persoonlijke termen van
redelijk abstracte aard omschreven.

5 .4 .2 Le id ing en bege le id ing b i j  profess ional i ser ing

Kenmerk van het project, zo zagen we eerder, is de vrijwilligheid en keuzevrij-
heid van zaken als de samenwerkingspartner, de inhoud van het project, alsook
wanneer en hoe en waar het project wordt uitgevoerd. Het gaat hier dus om de
wie-, wat-, wanneer-, waar- en hoe-vragen. 

Ondanks het vrijwillig karakter van het project is er niettemin sprake van enige
externe sturing. Het betreft leiding en begeleiding door het managementteam
en begeleiders van het project. Dit nam verschillende vormen aan zoals luiste-
ren, stimuleren, belangstelling tonen en als klankbord fungeren. Daarnaast
oefende de leiding ook invloed uit op het proces door het verstrekken van faci-
liteiten, bijvoorbeeld in de vorm van compensatie in tijd en het beschikbaar
stellen van materialen. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat positief is gereageerd op de wijze
waarop het managementteam en de begeleiders hebben gefunctioneerd, zij het
dat er meer belangstelling getoond had mogen worden.
Dit geldt ook voor de collega’s. Aanvankelijk was er sprake van meer externe
begeleiding, ook in de persoon van een externe begeleider. Deze rol bleek in die
fase erg belangrijk. Daarna is deze rol min of meer overgenomen door een
interne begeleider. Deze speelt in alle fasen van het proces een rol, zij het niet
voor ieder duo in gelijke mate.
Het kan ook opvallend worden genoemd – in een project dat gekenmerkt wordt
door vrijwilligheid en zelfsturing – dat door ongeveer de helft van de deelne-
mers een rol voor een ondersteuner als gewenst of noodzakelijk wordt geacht.
Niet alleen als stimulans en coördinator (regelen en organiseren), maar ook als
procesbewaker.

5 . 5 Vervo lg

Nadat we in zowel dit hoofdstuk als in het vorige onze onderzoeksvragen
onderzocht hebben door beschrijving van twee professionaliseringprojecten,
gaan we in het volgende hoofdstuk 6 aan de hand van enkele open vragen na
hoe wordt gedacht over professionalisering en de rol van de schoolleiding bij
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professionalisering van docenten. Daarmee sluiten we ons onderzoek door
middel van interviews af.
In het daarop volgende hoofdstuk 7 zullen de resultaten van zowel de leerge-
schiedenis als van de drie uitgevoerde deelonderzoeken in onderlinge samen-
hang worden besproken. De resultaten zullen worden bezien in het licht van
wat over professionalisering binnen het (voortgezet) onderwijs bekend is van-
uit de literatuur.
Bovendien zal worden ingegaan op de praktische relevantie van zowel de leer-
geschiedenis als de drie deelonderzoeken.
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6 Onderzoek naar de 
professionalisering gezien door 
de ogen van docenten

6.1 In le id ing  en  v raagste l l ing

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 hebben we getracht antwoord te vinden op de
vraag op welke wijze het didactisch handelen van docenten kan worden verbe-
terd.
Via een schoolbreed intervisieproject is geprobeerd het didactisch handelen
van de docenten te bevorderen. Eerst is met behulp van de methode ‘leerge-
schiedenis’ getracht te achterhalen wat de uitwerking van dit project is geweest.
Daarna zijn op grond van een interview zowel factoren gesignaleerd die een
positieve uitwerking hebben op het didactisch handelen alsook factoren die
hierop een remmende of negatieve invloed hebben.
In het bijzonder het verplichtend karakter van het project en de strakke organi-
satie werden door docenten verschillend gewaardeerd. Een aantal van hen zag
deze als belemmerend en waardeerde deze factoren negatief.
In hoofdstuk 5 is het zogenaamde duo-project beschreven waarin met deze fac-
toren rekening is gehouden. Zo is deelname niet verplicht gesteld en zijn
docenten ook vrijgelaten in de keuze van de samenwerkingspartner. 
De uitkomsten van dit project geven aan dat door paarsgewijs samen te werken
de eerder gesignaleerde nadelen ondervangen zijn en dat dit een positieve uit-
werking heeft op het didactisch handelen.

In dit hoofdstuk 6 ligt de nadruk op de vraag hoe de docenten nu, na een aan-
tal jaren waarin ervaring is opgedaan met de genoemde projecten, aankijken
tegen de professionalisering. Wat helpt hen? Wat belemmert hen? Wat ver-
wachten zij aan leiding en begeleiding?

6.2 Methode

Evenals in de eerder besproken onderzoeken is ook in dit onderzoek gebruik
gemaakt van de open interviewmethode. Aan de deelnemende docenten is een
aantal vragen voorgelegd die een meer evaluerend karakter hebben. Zo is
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gevraagd wat zij zelf zouden doen (of juist niet ) als het gaat om de bevordering
van de professionalisering. 

De vragen zijn beoordeeld op grond van inhoudanalyses (content analyses). Op
deze manier is per vraag een aantal antwoordcategorieën of rubrieken
gemaakt, waardoor de resultaten op een systematische en overzichtelijke wijze
kunnen worden besproken. Zo kan worden weergegeven hoe vaak een bepaald
antwoord gegeven wordt door de docenten. Verderop in het hoofdstuk zullen
de vragen en de reacties van de docenten nader worden besproken.

Aan dit vierde interview hebben in totaal 94 docenten deelgenomen. Dit waren
zowel de deelnemers aan het interview over het intervisieproject als zij die ook
hebben meegedaan aan het interview over het duo-project.

De vragen die gesteld zijn, staan vermeld in onderstaande figuur 6.1.

Vraag 1: Wat zou je zelf doen met betrekking tot professionalisering van docenten?

Vraag 2: Wat zou je vooral niet doen?

Vraag 3: Denk je dat je nog iets kunt leren op het gebied van je pedagogisch-didactisch

handelen?

Vraag 4: Wat is er in het lesgeven van de docent (pedagogisch-didactisch) de afgelo-

pen vijf jaar veranderd?

Vraag 5: Waaraan is die verandering vooral te danken?

Figuur 6.1 Vragen over professionalisering in interview 

6.3 Resu l ta ten  

Het resultaat van dit deel van het onderzoek wordt beschreven door middel van
inhoudsanalyses van antwoorden op vragen die betrekking hebben op
– professionalisering van docenten en de rol van leidinggevenden daarbij,

hier weergegeven als interview (6.3.1)
– het interview als onderzoeksmethode (6.3.2)
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6.3 . 1  Interv iew 

De eerste vraag, die aan de docenten is voorgelegd, luidt: Wat zou je zelf doen
met betrekking tot professionalisering van docenten?

Gebleken is dat het vaakst genoemd werd: het aanbieden van cursussen en/of
workshops. Hierbij wordt zowel gedacht aan interne als externe cursussen,
waarbij er een lichte voorkeur wordt uitgesproken voor de eerste mogelijkheid
(deze wordt 17 van de 29 keer genoemd).
Uit de antwoorden die zijn gegeven, blijkt dat er een duidelijke voorkeur
bestaat voor een kleinschalige opzet. Tevens wordt een aantal keren de opmer-
king gemaakt dat de projecten vooral praktisch van aard moeten zijn.

Een antwoord dat ook betrekkelijk vaak wordt genoemd, is het peilen van de
behoefte, bijvoorbeeld via een gesprek of een enquête. Dit resultaat is consis-
tent met wat eerder is gevonden bij het schoolbrede intervisieproject. Daar
werd als ‘klacht’ geuit dat het project top-down ingevoerd werd zonder inspraak
en zonder behoeftepeiling.
Dit resultaat sluit ook enigszins aan bij een andere reactie die door de docenten
wordt gegeven, namelijk dat de motivatie van hen bevorderd zou moeten wor-
den. Hierbij wordt gedacht aan het creëren van omstandigheden die docenten
verleiden tot leren.
Als de omstandigheden niet als gunstig ervaren worden, daalt de belangstel-
ling voor professionalisering.
Dit blijkt ook uit hoofdstuk 5, waarin het om het duo-project gaat waarbij de
deelname niet verplicht was. Minder dan 20 % van de docenten bleek over een
periode van vier jaar bereid te zijn deel te nemen aan het project.
Opmerkelijk is voorts dat docenten enerzijds wel meer vrijheid wensen, maar
dat houdt anderzijds blijkbaar geen pleidooi in voor vrijblijvendheid. Maar
liefst 17 keer werd door hen gezegd dat er eisen gesteld moeten worden met
betrekking tot professionalisering. Uit hun antwoorden kan worden opge-
maakt dat een belangrijke reden om niet deel te nemen aan een vorm van pro-
fessionalisering is gelegen in het feit dat er (te) weinig faciliteiten tegenover
deelname staan. Hierbij wordt vooral gedacht aan de factor tijd (compensatie).
Geld speelt geen rol. Deze factor wordt althans bijna niet genoemd. Dat kan te
maken hebben met het materiële budget dat de school ter beschikking stelt.

Naast de hierboven vermelde reacties worden ook allerlei andere aspecten
genoemd waarmee rekening gehouden zou moeten worden als het om verbe-
tering van het didactisch handelen gaat. 
Zo worden aangegeven: ruimte geven voor experimenten, intervisie, samen-
werking stimuleren, informeren, plan maken en teambuilding. Een aantal
docenten (13) zegt dat zij er moeite mee zouden hebben zelf een verbeterproject
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te bedenken en uit te voeren. Deze moeite blijkt vooral te zitten in hun houding
ten opzichte van professionalisering, zeker met betrekking tot professionalise-
ring op didactisch gebied. Dit wordt op uiteenlopende manieren verwoord,
zoals blijkt uit onderstaande citaten:

‘De vraag is: Hoe interpreteer je professionalisering. Ik heb het idee dat jij dat

anders doet dan ik. Jouw professionalisering gaat over leraar zijn. Ik zie mezelf

als natuurkundige, die toevallig in het onderwijs is geraakt. Nu heb jij een

opleiding en geef je toevallig natuurkunde. Dat is ook de reden dat ik me meer

in de bovenbouw thuis voel, daar ben ik meer vakmatig bezig dan in de onder-

bouw. (…) Je zit zo ontzettend vast aan het tijdschema van de studiewijzer

dat je jezelf niet durft veroorloven een paar dagen op cursus te gaan. Zo wordt

nu een cursus aangeboden “Nieuwe beeldtechnieken in de medische sector”.

Ik heb me daar nog niet voor opgegeven. Die cursus zou ik leuk kunnen

gebruiken in mijn lessen. Dat spreekt mij meer aan dan een cursus didactische

ontwikkeling.’ (30)

‘Professionalisering…ik sta nu zelf zo’n 30 jaar voor de klas…het vak scheikun-

de verandert niet. Bij professionalisering gaat het nu om de didactische vorm.

Maar dat houdt op een gegeven moment op. Nadat je de vastgeroeste deuren

open hebt gegooid, moet je niet blijven schreeuwen om het beter te doen. En

waarom ik dat vind: het kan een zekere verkramping veroorzaken.’ (63)

‘Kijk, alle collega’s worden geacht zelfstandig te zijn…en dat je geacht wordt

een heleboel verantwoordelijkheid te nemen en te krijgen…En of dat zo is? Ik

vind het lastig, heel erg lastig. Een professional werkt zelfstandig en dat zijn

we niet. Je moet een heel goede balans zien te vinden waar je als schoolleiding

de verantwoordelijkheid neemt en waar je die laat…’ (80)

‘(…) De houding van docenten is niet zo professioneel. Lang niet alle docen-

ten kunnen ruimte aan. En dan bedoel ik met professioneel niet alleen het vak

dat ze gestudeerd hebben, maar ook op leerlingbegeleiding, gedrag, houding

in de klas…lang niet iedereen is overtuigd dat hij of zij geschoold moet wor-

den.(…)’ (7)

De tweede vraag luidt: Wat je zelf vooral niet zou doen? Verreweg het vaakst (ca
60%) wordt genoemd het verplicht stellen van de deelname. Hiertoe worden
ook gerekend het top-down karakter en het zonder draagvlak organiseren van
een project. 
Daarnaast worden in ongeveer 10% van de gevallen de grootschaligheid en het
uniforme karakter van een dergelijk project als ongewenst genoemd. De overi-
ge reacties hebben betrekking op vergaderen/ praten, te veel projecten na
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elkaar, dure externe cursussen, onveiligheid creëren, te veel (of onmogelijke)
randvoorwaarden stellen.

Uit de vele reacties op deze twee vragen blijkt dat er sprake is van dilemma’s
waarvan de meest in het oog springende zijn: vrijwilligheid – verplicht en
extern – intern.
Deze illustreren de voorgeschiedenis van en de context waarbinnen de vragen
door de docenten zijn geïnterpreteerd.
Ten aanzien van het dilemma vrijheid versus verplichting kiezen de meeste
docenten op deze school voor professionalisering op basis van vrijwilligheid en
niet voor verplichte vormen van professionalisering. Dit betekent echter niet
dat vrijheid alle ruimte moet krijgen. Uit de antwoorden komt naar voren dat
men voor wat de inhoud betreft, kiest voor vrijheid. Maar er zullen ook allerlei
eisen en regels moeten worden gesteld om het project goed te laten verlopen.
Deze hebben vooral betrekking op het proces en de wijze van verantwoording.
Dat hier inderdaad sprake is van een dilemma kan worden geïllustreerd aan de
hand van het volgende citaat:

Op de vraag: Wat zou jij doen? werd als volgt gereageerd:

‘Naar leidinggevenden toegaan en hun vragen om in functioneringsgesprek-

ken aan de orde te stellen wat de docent heeft gedaan. En van elke scholing

een verslag maken en in het personeelsdossier bewaren. De directie en leiding-

gevenden moeten er veel meer bovenop zitten.’

Op de vervolgvraag: Wat zou jij vooral niet doen antwoordt dezelfde docent:

‘Niet dwingen om naar nascholing te gaan. Iedereen is verplicht…nee, nou

spreek ik mezelf tegen…moet overtuigd worden om iets te doen aan professi-

onalisering … maar de totale workload in de gaten houden…bekijken of alle

vergaderingen wel nuttig zijn.’ (42)

Een andere docent merkt in dit verband op:

‘Verplicht stellen. Docenten hebben over ’t algemeen gemeen dat ze eigenwijs

zijn. Dus als je zegt dat het moet, zeggen ze allemaal: “Dit niet”.’ (60)

Voor wat het tweede dilemma betreft, extern versus intern, is duidelijk dat
docenten enerzijds aangeven voorstander te zijn van interne arrangementen,
die verzorgd worden door eigen mensen (collega’s), maar anderzijds onderken-
nen zij ook het belang van externe oriëntatie en ondersteuning.
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De volgende voorbeelden illustreren dit dilemma: 

‘Het voordeel van buiten is dat je contacten hebt met mensen van buiten.

Soms zijn die waardevoller dan de cursus zelf. Ik heb de neiging om te zeggen

af en toe buiten de school kijken is niet verkeerd. Of je moet met een paar

scholen in de regio gezamenlijk iets organiseren. Ik heb een tijdje in een net-

werk rond Utrecht gezeten rond de invoering van de tweede fase. Dat was wel

positief.’ (54)

‘Ik denk dat je het meeste leert van je collega’s. Wat ik op cursussen hoor, weet

ik eigenlijk wel. Samenwerking is de grondslag van professionalisering.

Maatjes, collegiale consultatie. Dat kan je als school stimuleren. Niet zo zeer

organiseren, maar stimuleren. Je moet je personeel goed kennen.’ (60)

Is een externe begeleider nodig?

Een reactie, die een aantal keren door docenten gegeven wordt, luidt:

‘Zeker in het begin. Je wilt mensen enthousiast maken. Je hebt een impuls

nodig. Maar het hoeft niet per se. Laat mensen zelf zoeken, een vakdidacticus

bijvoorbeeld.’ (6).

Dat geldt ook voor de volgende reactie:

‘Ik ben niet zo gecharmeerd van onderwijskundigen. Met in mijn achterhoofd:

het zijn mensen die het zelf niet gered hebben en dan ons vertellen hoe het

zou moeten.’ (63)

Ten slotte merken we op dat de meeste docenten de context kiezen voor klein-
schalige professionaliseringsarrangementen.
Hierbij valt op dat er een duidelijke voorkeur is voor maatwerk, voor arrange-
menten die aansluiten bij de eigen behoeften. De voorkeur gaat uit naar een
bottom-up en niet naar een top-down benadering.

De derde vraag is of de docent denkt nog iets te kunnen leren op het gebied van
pedagogisch-didactisch handelen. Een ruime meerderheid (83%) zegt ja.
Degenen die nee zeggen, variëren van een uitgesproken ‘nee’ tot ‘niet zo’, ‘niet
echt’, ‘het zal best’. Soms werd een toelichting gegeven in de vorm van ‘gezien
mijn leeftijd’.

Vraag 4 luidt: Wat is er in het lesgeven van de docent (pedagogisch-didactisch) de
afgelopen vijf jaar veranderd?
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Verreweg de meeste antwoorden hebben betrekking op de didactiek (75%).
Hierbij wordt gewezen op het gebruik van verschillende werkvormen en meer
in het bijzonder op het zelfstandig leren werken door leerlingen. Ook het toe-
passen van het 1/2 NC principe (zie ook hoofdstuk 3) wordt vaak genoemd.
Naast de didactiek is ook de pedagogiek aangegeven. Hierbij gaat het dan voor-
al om zaken als het leggen van meer verantwoordelijkheid bij en het geven van
meer vrijheid aan leerlingen en meer rekening houden met de behoeften van
en verschillen tussen leerlingen.
Een ander aspect betreft het zelf(bewustzijn). Aangegeven wordt dat docenten
zichzelf ervaren als meer ontspannen, zekerder van hun zaak, bewuster en ook
vriendelijker naar de leerlingen. Slechts enkelen (7%) antwoordden op deze
vraag met ‘niet’ of ‘nauwelijks’. Twee van hen gaven aan dat ze al vernieuwend
bezig waren en daarmee gewoon verder zijn gegaan.

De laatste vraag (5) was: Waaraan is de verandering vooral te danken?
74 % van de ondervraagde docenten noemde de school als de voornaamste
bron van de verandering. Daarbij werden diverse aspecten genoemd.
Hieronder volgen de voornaamste in volgorde van de frequentie waarmee zij
zijn genoemd:

– Intervisieproject
– Schoolontwikkeling/schoolklimaat
– Veranderende leerlingen
– (Gesprekken met) collega’s
– Nieuwe methode

Naast de school geeft 30% van de docenten te kennen dat de bron van verande-
ring in henzelf ligt. Genoemd worden het karakter, de ontwikkeling die zij heb-
ben doorgemaakt en de leeftijd. Een aantal keren werd ook de therapie
genoemd die zij hebben ondergaan. Ook de ervaring en hun eigen kinderen
werden aangegeven als bron van verandering. Veranderingen vinden ook hun
oorzaak in onderwijsontwikkelingen in het algemeen (15%) en in maatschap-
pelijke ontwikkelingen (4%).

6.3 .2 . Het  interv iew als  onderzoeksmethode

Ter afsluiting van het onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het didac-
tisch handelen van docenten, is gevraagd hoe zij terugkijken op het onderzoek
door middel van het interview. 
De voornaamste conclusie hiervan is dat zij dit belangrijk hebben gevonden,
het waardevol voor de verhoudingen is en ook een belangrijke leerervaring
geweest is voor de deelnemers. Het is te zien als een belangrijke interventie.
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Op de vraag hoe er op het totale interview wordt teruggekeken, antwoordt nage-
noeg iedereen positief. Er is niemand die een opmerking gemaakt heeft die als
negatief valt te kwalificeren. Wel zijn er nuanceringen in de positieve reacties
waar te nemen. 

– Sommigen noemen het feit dat er gelegenheid was tot het spuien van
gedachten of het aangaan van gesprek. En dat is als goed ervaren.

‘Ik heb zo veel gepraat. Dat had ik niet gedacht. Heel veel op school weet ik

niet. Ik geef les. Ik ben er voor de leerlingen. Wat kan ik nou zeggen? Ik ben

verbaasd dat ik zo veel gepraat heb. Ook omdat je me op m’n gemak stelt.

Relaxed.’ (41)

– Enkelen wijzen op het open karakter van het interview (‘Ik ben eerlijk
geweest’, ‘Ik heb kunnen zeggen wat ik wilde’).

‘Leuk, moeilijk om meteen bepaalde dingen te formuleren. Leuk om er eens

over na te denken. En het was een open gesprek. Ik heb hier lekker gezeten.’

(77)

‘Open, voldoende ruimte om mijn ei kwijt te kunnen.’ (81)

– Sommigen vinden het fijn dat het gestructureerde vragen waren.

‘Ik was vooraf bezorgd dat het open was. Ik ben blij dat het gestructureerd

was. Ik vond het een leuk onderwerp en een leuk gesprek.’ (1)

‘Goud. Ik denk dat dit vaker had gemogen. Niet alleen met jou, maar heel

gestructureerd…(…).’ (55)

– Enkelen geven aan dat ze hopen dat de interviewer/rector/onderzoeker er
iets aan heeft of ervan leert.

‘Ik hoop dat jij er veel aan hebt gehad. Als ik jou kan helpen om nog beter te

functioneren, dan ben ik blij. We moeten het met elkáár doen.’ (46)

‘Ik vond er heel goede vragen bij zitten…Ook naar mezelf toe, die betrekking

hadden op mijzelf, ook naar jullie, directie, toe..goed. Ik hoop dat je er wat

aan hebt.’ (91)

– Sommigen wijzen erop dat het gesprek hen zelf tot nadenken stemt.

‘Leuk, leerzaam…en vooral het laatste stuk, toen ging het over mezelf…Ik

merkte dat ik dacht: oh, daar ga ik weer van…hoe moet ik dat zeggen…Nu

gaat het weer over je eigen ontwikkeling…Ik merkte dat ik meer tegen mezelf
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zat te praten dan tegen jou…Ik vertelde mezelf wat en daar was jij bij…Je

vraagt heel open…’ (64)

‘We hebben wel een aardig gesprek gehad, zo over een aantal zaken die zo

gebeurd zijn. Goed om een aantal zaken op een rijtje te zetten. We leven bij

de wet van de dag. Een evaluatie op zijn tijd. Het is goed om het eens onder

woorden te brengen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe collega’s dat proces hebben

meegemaakt. Hoe keek je er toen tegenaan en hoe nu. Het is ook boeiend

voor mezelf: het dwingt je tot nadenken.’ (70)

– Enkelen geven aan dat het goed is de ontwikkelingen in de school nog eens
de revue te laten passeren.

‘Viel mij mee. Ik stond niet te trappelen. Het is leuk, een heel werk. Het is

goed om terug te kijken naar de laatste jaren. Gesprekken zijn goed. Je krijgt

zo een aardige inkijk in de hele school.’ (36)

De interviewvorm heeft voor- en nadelen. Als voordeel ten opzichte van bijvoor-
beeld de enquête wordt genoemd:

‘Als je mij nu een enquêteformulier had gegeven dan had je grote kans gehad

dat ik het niet ingevuld had. Ik heb behoefte aan sparren.’ (39)

Als nadeel is ervaren dat een interview in het kader van wetenschappelijk
onderzoek onvoldoende ruimte voor gesprek biedt:

‘Goede vragen die prikkelen tot reflectie. Ben erg benieuwd naar de uiteinde-

lijke resultaten. Wat “gesprek” betreft, vind ik het jammer dat het eigenlijk zo

eenzijdig was. Meer vraag en antwoord dan dialoog. Ik begrijp dat dit in het

kader van het onderzoek zo nodig is. Wellicht in de toekomst nog eens ver-

der?’ (71)

6.4 Conc lus ies  

6.4 .1 Profess ional i ser ing van het  pedagogisch-didact i sch
handelen

Hoe kijken na een aantal jaren docenten aan tegen professionalisering waarin
ervaring is opgedaan met een tweetal projecten binnen de school.
Wat helpt? Wat belemmert? 

Wat opvalt, is dat er in de beantwoording van de vragen duidelijk twee dilem-
ma’s spelen, waarvan er één betrekking heeft op de sturing van het leerproces
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en het ander op de plaats ervan. Het eerstgenoemde komt in 6.4.2 aan de orde,
het laatstgenoemde vermelden we hier.
Opmerkelijk is dat er bij de ondervraagde docenten een voorkeur bestaat voor
interne activiteiten. In het verleden was het de praktijk dat zij externe cursus-
sen volgden, meestal in het kader van bij- en/of nascholing. Docenten waren
dit gewend. Het feit dat zij nu de voorkeur geven aan een intern traject, zegt
iets over de externe cursussen (vaak niet relevant, niet praktisch geacht) alsook
over de door de school georganiseerde aanpak.
Ondanks de voorkeur voor praktische cursussen of workshops in de school
heeft een aantal ook een goede herinnering aan externe scholing en wordt als
voornaamste voordeel hiervan genoemd het opdoen van externe contacten.
De verbeteringen die docenten ervaren op basis van de professionaliseringsac-
tiviteiten die door de school zijn geëntameerd, liggen niet alleen op het vlak van
het didactisch handelen, maar hebben ook betrekking op de docent zelf en/of
op de relatie van docent-leerling.
Het gaat hier om zaken als het zelfbewustzijn van de docent, persoonlijke groei
en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen docent en leerling en het
pedagogisch klimaat. Het betreft hier dus aspecten die liggen op het terrein van
de psychologie en agogiek evenals op dat van de pedagogiek.
Een aantal docenten merkt op dat er ook sprake is van verbetering van hun
didactisch handelen door factoren die worden toegeschreven aan eigen ontwik-
keling en groei door gewijzigde omstandigheden in de privé-situatie. Een
ruime meerderheid van docenten is van mening dat hun didactisch handelen
nog verder kan worden verbeterd, zij zien graag professionaliseringsactivitei-
ten die zijn afgestemd op hun persoonlijke behoeften.

6.4 .2 Le id ing en bege le id ing b i j  profess ional i ser ing

Het tweede dilemma dat is ervaren, betreft de vraag hoe vrijwillig professiona-
lisering dient te zijn. De meeste docenten geven te kennen niet gelukkig te zijn
met verplichte deelname aan een professionaliseringsactiviteit. Vrijwillige par-
ticipatie geniet een duidelijke voorkeur. Uit de reacties blijkt dat zij weliswaar
opteren voor vrijwillige deelname, doch dit houdt niet hetzelfde in als vrijblij-
vendheid. 
Enige sturing en begeleiding zijn gewenst – en is volgens een aantal zelfs
noodzakelijk – om te bevorderen dat zij daadwerkelijk deel nemen aan profes-
sionaliseringsactiviteiten. Ook met betrekking tot de voortgang en het bereiken
van resultaten dienen in de ogen van docenten duidelijke eisen en regels te
worden gesteld.
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6.4 .3 De gebruikte  methode:  het  interv iew

Ten aanzien van de in de hoofdstukken 4, 5 en 6 beschreven methode van het
interview kan worden geconcludeerd dat mensen verschillen in de waardering
hiervoor. Over het algemeen kan op basis van de reacties geconcludeerd wor-
den dat docenten het gebruik van deze methode duidelijk positief hebben
gewaardeerd. Zij voelden zich serieus genomen. Het bood gelegenheid om te
spuien. Het is voor een aantal een persoonlijke leerervaring geweest en is erva-
ren als moment van reflectie. 
Dit geldt zeker ook voor de onderzoeker. Hij beleefde plezier aan het afnemen
van de interviews, het bevorderde het plezier in zijn werk in belangrijke mate.
Het is waardevol gevonden in de bevorderingen van de verhoudingen. Het
heeft ook bijgedragen aan het collectieve leren binnen de organisatie: het heeft
bijgedragen aan verhoudingen en aan meer begrip voor verschillende zienswij-
zen. Het gebruik van deze methode is zo te zien als een belangrijke interventie
op zich.

6.5 Vervo lg

In het volgende hoofdstuk 7 zullen we het resultaat van ons praktijkonderzoek
eerst samenvatten. Vervolgens zullen we dit voorleggen aan docenten. En ten
slotte zullen we in hoofdstuk 8 de resultaten in verband brengen met de gege-
vens uit de literatuur die we in hoofdstuk 2 hebben gevonden.
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7 De resultaten van de verschillende
onderzoeken geïntegreerd, 
samengevat en besproken

We kunnen nu op basis van ons praktijkonderzoek zoals beschreven in de
hoofdstukken 3 tot en met 6 antwoord geven op onze onderzoeksvraag: wat
bevordert professionalisering van docenten?
Wat zijn – als keerzijde – belemmerende factoren? Wat zegt dit over het lei-
dinggeven van het proces van professionalisering? 

We toetsen het gevonden resultaat bij docenten. Dit uiteindelijke resultaat zul-
len we in het slothoofdstuk 8 in discussie brengen met wat we gevonden heb-
ben in de literatuur en met wat we weten van ervaringen op andere scholen. 

In de paragrafen 7.1-7.3 vatten we de resultaten van onze praktijkonderzoeken
samen. In 7.4 geven we de belangrijkste aspecten van de toetsing van het resul-
taat bij docenten weer. In 7.5 blikken we terug in een korte nabeschouwing op
de toetsing van het resultaat bij docenten.

7 . 1 Pro fess iona l i ser ing  van  het  pedagog isch-d idact isch
hande len  

Bevorderende factoren

De twee in dit onderzoek beschreven projecten betreffen beide vormen van
werkleren (Bolhuis & Simons, 1999). Het zijn vormen van intervisie en van
samenwerkend leren op de werkplek. Uit de reacties van docenten blijkt dat dit
krachtige leeromgevingen zijn. We zetten de belangrijkste aspecten zoals die in
ons onderzoek naar voren zijn gekomen kort op een rij.

• Het bij elkaar in de les kijken, uiteindelijk bij voorkeur bij een collega met
hetzelfde of met een verwant vak, blijkt eye-openend te zijn en leerbevorde-
rend. Het leren wordt nog meer bevorderd als gericht wordt gekeken naar
van tevoren afgesproken aspecten van het pedagogisch-didactisch handelen
en als dit vervolgens gericht wordt nabesproken.
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• Het concreet samenwerken aan verbetering van een zelfgekozen aspect van
het didactisch handelen met een collega met wie deze vorm van samenwer-
king uit vrije keus wordt aangegaan, blijkt een vorm van samenwerkend
leren te zijn, die menig docent veel inspiratie, werkplezier en werkgerela-
teerde trots verschaft.

• De inbreng van externe deskundigen wordt gewaardeerd in de beginfase,
daar waar processen en projecten op de rails gezet worden. Eenmaal op
gang zegt menig docent, zeker hij wie gekozen heeft voor samenwerkend
leren (in de vorm van een duo-project), voorlopig zelf vooruit te kunnen.
Hierbij wordt overigens niet uitgesloten dat op een later moment input van
buiten wenselijk is. Vakgerichte docenten geven sterk de voorkeur aan vak-
didactici boven algemene onderwijskundigen.

• Leren op de werkplek heeft de voorkeur van de meeste docenten. Dit neemt
niet weg dat vakgerichte docenten ook vakgerichte cursussen buiten de
school op prijs stellen.

• De directe terugkoppeling door leerlingen op wat docenten al doende leren
en leerlingen direct laten ervaren, blijkt een belangrijke stimulans te zijn.

• De in dit onderzoek beschreven duo-projecten zijn als kleinschalig te
beschouwen: ze beperken zich in de uitvoering tot twee of hooguit vier per-
sonen. De kleinschaligheid bevordert dat het gemakkelijk organiseerbaar is
en voorkomt dat er veel ruis en ongewenste neveneffecten zijn (zoals lesuit-
val).

• Afstemming op de eigen behoeften van de docent en vrijheid in de vorm
van het zelf kiezen van onderwerp, partner, wijze waarop, plaats waar en
tijdstip waarop (wat, wie, hoe, waar en wanneer) blijken erg belangrijk
gevonden te worden.

• Dit neemt niet weg dat in beide projecten ook de wens of zelfs noodzaak
wordt onderkend eisen te stellen en vrijblijvendheid te voorkomen. Deze
eisen betreffen dan het feit dát er iets aan professionalisering moet worden
gedaan alsook het verantwoorden wat wordt gedaan, evenals hoe de gebo-
den faciliteiten worden benut. 

Als één zaak duidelijk is geworden uit het onderzoek dan is het wel dat docen-
ten verschillen in hun kijk op en in wijze van professionaliseren. Dat geldt zelfs
docenten binnen één organisatie, een gemeenschap met eenzelfde missie en
doelstelling. 

Belemmerende factoren

Uit de reacties van docenten blijkt dat een drietal elementen als belemmerend
is ervaren bij het proces van pedagogisch-didactische vernieuwing.
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Zowel de leergeschiedenis als de interviews laten op diverse plaatsen zien dat
het van groot belang is de beginsituatie van een veranderingsproces, dat gericht
is op vergroting van het didactisch handelen van alle docenten binnen een
school, goed in te schatten. Als dit niet tijdig en goed gebeurt en hierover niet
goed wordt gecommuniceerd, blijft dit meespelen in het vervolg van het proces.
Dat laatste is in dit veranderingsproces duidelijk aan de orde.
De uitgangssituatie op deze school wordt beschreven in termen die duiden op
een gerichtheid op de gloriedagen van weleer waarin leerlingen vanzelf kwa-
men en schoolleiding en docenten duidelijk afgebakende werkterreinen had-
den.
Bij de werving en selectie van nieuw personeel werd door het bestuur van de
grootste van de twee fusiepartners vooral gelet op vakbekwaamheid. Deze
kwam vooral tot uiting in een hoog niveau van opleiding, waarbij een universi-
taire studie de voorkeur had.
Docenten deden ieder voor zich naar eer en geweten wat goed was in hun eigen
ogen: leerlingen zo goed als mogelijk hun eigen vakkennis overdragen. De
schoolleiding bemoeide zich daar niet mee. 
De cultuur is er een die alle trekken van rooddruk en geeldruk vertoont: een
gezellige, vriendschappelijke, ‘losse’ wijze van omgaan met elkaar. Men had
het goed met elkaar. Men was tevreden. Tegelijkertijd weerhield deze wijze van
omgaan mensen ervan elkaar aan te spreken op het gedrag als docent. Dit gold
voor docenten onderling alsook voor de directie naar docenten.
Naast genoemde elementen was er ook sprake van angst, onzekerheid, onvei-
ligheid en gebrek aan durf. Binnen deze cultuur waren er wel personen die ver-
andering nastreefden en bijvoorbeeld de invoering van de basisvorming aan-
grepen om vernieuwing van het onderwijs te realiseren, maar initiatieven tot
verandering kwamen meestal niet echt van de grond (‘we beginnen wel ergens
aan, maar zetten het niet door’). De gerichtheid op het verleden leidde tot wei-
nig veranderingsgezindheid.
De fusie in 1995 was van boven en van buitenaf opgelegd. Docenten hadden er
niet om gevraagd. Er was alleen wel een noodzaak voor de kleinste fusiepartner.
De fusie leidde bij docenten van de grootste fusiepartner tot gevoelens van ver-
zet tegen het bestuur en de schoolleiding. Het bracht ook onzekerheid met zich
mee.
De opkomst van een concurrent ‘om de hoek’ werd wel gezien, doch vormde
evenmin een inspiratiebron van verandering.
In deze tijd verkeerde de school in een leiderschapscrisis waarvan leerlingen en
ouders nauwelijks iets merkten. Dit kan gezien worden als de positieve keerzij-
de van de hiervoor genoemde scheiding van de domeinen en werkterreinen
van schoolleiding en docenten. 

De uitgangssituatie van het veranderingsproces is beschreven als ‘een giganti-
sche klus’: de fusie vroeg om integratie van in verschillende opzichten ongelij-
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ke fusiepartners. Noodzaak tot onderwijskundige vernieuwing leefde bepaald
niet schoolbreed en met beleidsmatig werken met elkaar was geen ervaring. 
Vanwege de komst van de tweede fase (voorgesteld als ingrijpende verandering
op het gebied van onderwijzen en leren) en bovengenoemde beginsituatie is vrij
snel na de komst van een nieuwe rector (1996) begonnen met een schoolbreed
proces van vernieuwing van het onderwijs. Dit vond zijn aangrijpingspunt in de
kern van de zaak, te weten het pedagogisch-didactisch handelen van de docent.
Het proces kenmerkt zich door zo snel als mogelijk direct in te zetten op ver-
groting en verbetering van het didactisch repertoire van docenten. Ieder werd
geacht mee te doen, de schoolleiding spaarde kosten noch moeite om het pro-
ces goed te organiseren en te laten verlopen. 
De beschreven uitgangssituatie maakte dat door een deel van de docenten
(voornamelijk, doch niet uitsluitend te vinden bij de kleinste van de twee voor-
malig fusiepartners) dit proces als noodzakelijk en overwegend goed is ervaren
en door een ander deel (voornamelijk, doch niet uitsluitend te vinden in de
bovenbouw van de grootste van de twee voormalige fusiepartners) als onge-
wenst en niet goed. Het leidde ertoe dat niet ieder zich ontvankelijk opstelde
voor het veranderingsproces. Dit uitte zich in gedrag dat met het woord weer-
stand is geduid. De reactie van de schoolleiding – waarbij het middenmanage-
ment in de beginfase als zodanig ontbrak – kenmerkt zich door strakke sturing
en strakke organisatie.
Voor een aantal docenten is dit te snel gegaan. Zij misten het overzicht over de
procesgang (Hebben we even niet goed opgelet?), mede vanwege hun gericht-
heid op hun primaire taak: lesgeven. En vermoedelijk ook vanwege hun voor-
geschiedenis: de scheiding van werkterreinen van schoolleiding en docenten
alsmede de cultuur van wel ergens aan beginnen, maar niet doorzetten. Deze
docenten misten de voor hen noodzakelijke communicatie bij het begin, voor-
dat het project van start ging. Dit gemis heeft voor een deel van hen hun niet
ontvankelijke houding voor het vernieuwingsproject bepaald.

Een tweede element dat aangevoerd wordt als belemmerend voor een ontvan-
kelijke houding, is het feit dat ingezet is op verbetering. Bij het schoolbreed
intervisieproject werd van iedere docent verwacht dat hij aan de hand van drie
verbeteringsvoorstellen aan de slag ging. Dit leidde bij een aantal tot de vraag:
Doen we het niet goed dan? Dit gevoel blijkt, als het eenmaal ontstaan is, in een
aantal gevallen eerder belemmerend dan positief prikkelend of bevorderend te
werken.

Een derde element dat voor een aantal vakgerichte docenten belemmerend
werkte, was de eenzijdige nadruk op de didactische vaardigheid. Voor hen gaat
het dan om de vorm en niet om de veel belangrijker geachte inhoud.
Vakgerichte docenten zeggen inhoud belangrijker te vinden, ook in professio-
naliseringsprojecten.
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7 .2 Le id ing  en  bege le id ing  b i j  p ro fess iona l i ser ing

Voor leidinggevenden betekent dit dat er een helder zicht dient te zijn op de
aspecten waarop wel en waarop niet wordt gestuurd: wel op het proces, niet (of
beduidend minder) op het product, op de inhoud. Uiteraard kan en mag wor-
den gevraagd dat de professionalisering zich beweegt binnen de kaders van de
doelstellingen en het beleid van de organisatie.
Uit beide beschreven projecten is duidelijk geworden dat daar waar geen spra-
ke is van een ervaren eigen keuze, de sturing van leidinggevenden ‘sterker’
moet zijn dan daar waar dit wel het geval is.
In beide gevallen wordt overigens coachend leiderschap sterk gewaardeerd. Dit
begint heel eenvoudig met weten waar medewerkers mee bezig zijn.
Vervolgens gewoon gaan kijken in de les, bij projecten en excursies. Luisteren,
vragen stellen, stimuleren meedenken en waar nodig en gewenst meedoen:
deze werkwoorden geven in hun eenvoud aan wat docenten vragen van hun lei-
dinggevenden. Dit geldt in alle fasen van het proces: begin, voortgang en afron-
ding.
Daar waar nodig, is voor leidinggevenden een rol weggelegd in de bewaking
van en reflectie op het proces: worden de gekozen doelen bereikt?

Bij de ondersteuning hoort ook dat docenten in staat worden gesteld hun zelf-
gekozen doelen te realiseren. Dit door het beschikbaar stellen van faciliteiten.
Hierbij gaat het om tijd en middelen (ondersteunend materiaal) alsook om
organisatorische aspecten (faciliteiten op het gebied van het rooster) en
arbeidsomstandigheden zoals omvang en inrichting van lokalen.
Ook hier wordt van de leidinggevende verwacht dat hij vraagt naar het daadwer-
kelijk gebruik van de gevraagde faciliteiten en middelen. Daar waar zelfsturing
bij professionalisering niet direct zichtbaar is, wordt van leidinggevenden ver-
wacht dat zij hun medewerkers op het spoor zetten of helpen. Enige druk kan
nodig zijn.
Waar meer externe sturing nodig is, is éénheid van beleid en handelen door lei-
dinggevenden van belang. Externe sturing dient er te allen tijde op gericht te
zijn zichzelf zo veel als mogelijk overbodig te maken. In alle gevallen is tijdige,
duidelijke en zorgvuldige communicatie nodig.

Voor leidinggevenden aan een veranderingsproces is het van groot belang dat
ze weten wat ze willen en waarom dat ze dit willen. Voor hen is het belangrijk
wat ze gedurende het verloop van het proces – willen – zien. Versterken en uit-
lichten van positieve krachten werken beter – voor henzelf en voor hun mede-
werkers – dan een overbelichten van negatieve ontwikkelingen. Dit laatste bete-
kent niet dat deze op hun beloop moeten worden gelaten. Zij dienen op
correcte wijze te worden ingedamd en gekanaliseerd in de richting van de
hoofdstroom van positieve krachten. 
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7 .3 Over  de  gebru ik te  onderzoeksmethoden

In ons onderzoek zijn voornamelijk twee methoden gebruikt: de leergeschiede-
nis en het interview. 

De leergeschiedenis

De methode leergeschiedenis is gebruikt bij drie groepen personen: de grote
groep van bestuur en medewerkers, een beperkt aantal deskundigen van bui-
ten de school en het schoolbrede managementteam, dat een studiedag hield
onder leiding van een externe deskundige.
In het eerste geval – bij bestuur en alle medewerkers – valt op dat de respons
beperkt is gebleven. Dit geldt voor het aantal respondenten: 20 van de in totaal
ongeveer 160 personen die hadden kunnen reageren.
Het betreft ook de aard en inhoud van de reacties: het leverde slechts een
beperkt aantal andere perspectieven op. Van representativiteit is geen sprake.
Het heeft er veel van weg dat de omvang (het is een behoorlijke hoeveelheid
papier) alsook de aard (het is onderdeel van promotieonderzoek) hieraan debet
zijn.
Bovendien blijken veel docenten – zeker als het gewone schoolleven alle aan-
dacht vraagt – niet zo gericht op het lezen en schrijven van stukken die de alge-
mene gang van zaken in de school betreffen. Het lesgeven (inclusief de voor-
en nabereiding) vraagt alle aandacht.
In het tweede geval – gesprekken met externe deskundigen van buiten de
school – stemde het de onderzoeker tot nadenken op een aantal punten. Dit
geldt met name de aandacht die door hen gevraagd werd voor het belang van
goede communicatie in de beginfase van het veranderingsproces, de contract-
fase. Het geldt ook voor de communicatie gedurende het proces: is de dialoog
wel voldoende gezocht? Het zette hem ook op het spoor van De Caluwé en daar-
mee indirect op een ander gebruik van de leergeschiedenis.
In dit (derde) geval – de leergeschiedenis als materiaal voor een studiedag van
het managementteam onder leiding van De Caluwé – kan op basis van de reac-
ties van de deelnemers worden gezegd dat een aantal nieuwe perspectieven is
aangereikt of verder uitgewerkt. Zo is de impact van de fusie op directieleden
van de kleinste fusiepartner scherper naar voren gebracht.
Op basis van de reacties van betrokkenen kan niet gezegd worden dat de leer-
geschiedenis een duidelijk aanwijsbare bijdrage heeft geleverd aan het collec-
tief leren van het managementteam. Het materiaal leverde veel stof tot goed en
noodzakelijk gesprek – hetgeen ongetwijfeld ook leereffecten heeft – doch uit
de directe reacties van betrokkenen valt niet af te leiden dat deze methode als
bijzondere bijdrage aan collectief leren is ervaren.
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De leergeschiedenis heeft derhalve slechts in beperkte mate verbreding en ver-
dieping van de perspectieven aangereikt op het beschreven verhaal van de
school in de beginfase van het veranderingsproces. Ook is niet aangetoond dat
ze heeft bijgedragen aan collectief leren. Ze heeft naar het oordeel van de
onderzoeker wel bevorderlijk gewerkt voor zijn eigen leren en onderzoek. Ze
heeft ook bijgedragen aan het totale onderzoeksresultaat: een enkele keer lever-
de ze een nieuw gezichtspunt op, in andere gevallen bevestigde ze uitkomsten
van het interview.
De leergeschiedenis heeft vermoedelijk ook voor een beperkt aantal medewer-
kers ertoe bijgedragen meer zicht te krijgen op wat zich doorgaans aan de waar-
neming van docenten onttrekt: het geheel van de ontwikkelingen op school en
hun onderlinge samenhang. Ze bood docenten de gelegenheid deze ontwikke-
lingen te zien door de ogen van de schoolleider. 
De conclusie van De Caluwé naar aanleiding van de studiedag is treffend: niet
iedereen is een groendrukdenker en niet iedereen is aangesproken door de
methode leergeschiedenis.

Het interview

Van het interview is gebruik gemaakt mede vanwege de teleurstellende
opbrengst van de methode leergeschiedenis. Het is onder het motto als het op
de ene manier niet lukt, probeer het dan op een andere manier. 
Het interview levert wel een representatief beeld op. Het kenmerkt zich door
grote deelnamebereidheid en actieve participatie van de deelnemers, het levert
een veelheid van gegevens op. 
Gelet op de reacties van de deelnemers heeft het een bijdrage geleverd aan het
individuele leren en – gelet op het feit dat velen in de school erbij betrokken
waren en er daardoor in de personeelskamers over werd gesproken – vermoe-
delijk ook aan collectief leren. 
Het bevorderde het nadenken en het gesprek over professionalisering en
schoolontwikkeling, in ieder geval is het een rijke leerervaring geweest voor de
rector/onderzoeker. Het droeg in belangrijke mate bij aan het plezier in het
geheel van zijn werk en het heeft in het geheel van de school bijgedragen aan
de bevordering van de onderlinge verhoudingen.
Mensen voelden zich door het interview serieus genomen. Het gaf ruimte om
te spuien, het was bevorderlijk voor verbetering van de sfeer in de school en het
vergrootte het wederzijds begrip. Het is zo te zien als krachtige interventie in
het proces van schoolontwikkeling.
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7 .4 Het  resu l taa t  besproken

Het resultaat zoals hiervoor onder 7.1 – 7.3 is gepresenteerd, is besproken met
een groep van twaalf docenten. Het gesprek werd gehouden op 27 april 2005,
vond plaats op school, duurde twee uur en stond onder leiding van de promo-
tor. 
Voor het gesprek waren veertien docenten geselecteerd door de rector/onder-
zoeker en de plaatsvervangend rector aan de hand van de vraag welke docenten
naar hun oordeel ‘affiniteit met het onderwerp hebben en representatief kun-
nen worden geacht voor de school’.
Zo staat het in de uitnodigingsbrief, die veertien docenten op 27 maart 2005 in
hun postvak aantroffen. Allen reageerden hierop positief.
Op de dag van het gesprek bleken twee van hen verhinderd te zijn: één door een
tentamen en één door ziekte. Van de twaalf aanwezigen zijn er zes man en zes
vrouw, zeven behoren tot de sector havo/vwo en vijf tot de sector vmbo, twee
van hen zijn niet betrokken geweest bij eerder onderzoek waarover in het voor-
afgaande verslag is gedaan.
Van alle lopende projecten van professionalisering waren de coördinatoren van
deze projecten aanwezig. Allen hebben vooraf (op 21 april 2005) de tekst van
hoofdstuk 7 (tot en met 7.3) op schrift ter hand gesteld gekregen evenals de vra-
gen die in het gesprek aan de orde zouden komen.
Van het gesprek is door de directiesecretaresse een verslag gemaakt, dit is ter
verificatie voorgelegd aan alle deelnemers.
Hieronder geven we een samenvatting van het gesprek aan de hand van de vra-
gen die aan de orde zijn gekomen.
Deze vragen zijn bij elk onderdeel van hoofdstuk 7: 
Klopt de tekst met jullie kijk erop? Zijn de conclusies herkenbaar? Ontbreekt er
wat? Is de formulering juist? 

Vastgesteld werd dat de tekst over het algemeen klopt. De conclusies vond men
herkenbaar, op onderdelen werden door enkelen opmerkingen in de tekst
onderstreept of genuanceerd. 
We nemen de onderdelen van het gesprek door.
Daarna besteden we aandacht aan twee aspecten, die eveneens in het gesprek
aan de orde zijn geweest: de onderzoeksmethoden en de vraag naar de lessen
voor de toekomst van professionalisering.

Bevorderende factoren

In het totaal van professionaliseringsactiviteiten – vooral bij het intervisiepro-
ject – is er heel veel aandacht voor het pedagogisch-didactisch handelen van de
docent. De aandacht voor de persoon van de docent is veel minder. Dit wordt
als jammer ervaren: de persoon van de docent met zijn persoonlijke levensge-
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schiedenis is heel bepalend voor de manier waarop hij in het onderwijs staat en
voor de manier waarop hij onderwijs geeft.
In het verlengde hiervan verdient ook het persoonlijk leiderschap meer aan-
dacht. Bij de duo-projecten is er meer ruimte voor de persoon van de leraar en
het vormgeven van het eigen leiderschap.
Een tweede kanttekening, die werd gemaakt, is dat indertijd de noodzaak van
intervisie niet zo duidelijk werd ingezien. Nu is deze noodzaak duidelijker en
meer invoelbaar: leerlingen veranderen (steeds) sneller, zij vragen om een
andere manier van werken.

Belemmerende factoren

Met betrekking tot het intervisieproject, als start van het veranderingsproces,
ontspint zich een discussie waarin gewezen wordt op:
– de fusie: de grootste fusiepartner was in tegenstelling tot de kleinste toch

wel aardig bezig met de basisvorming. De fusie frustreerde de ontwikkeling
hiervan;

– de top-down benadering: deze is door sommigen als belemmerende factor
ervaren, intervisie was geen vrije keus;

– de communicatie: anderen wijzen niet de top-down benadering als belem-
merende factor aan als wel de communicatie;

– de vraag vanuit de docenten zelf naar intervisie: er is door henzelf om
gevraagd, aan de communicatie lag het niet zozeer;

– de noodzaak die niet werd ingezien;
– ‘de golf van faalangst die door de school ging’.

De gespreksleider merkt op dat het gesprek over belemmerde factoren uitslui-
tend betrekking heeft op het intervisieproject en niet op het duo-project.
Waarom, zo vraagt hij, is de deelname aan het duo-project beperkt?
Verschillende verklaringen worden genoemd:

– net als bij het intervisieproject zou dit ook dienen voor een promotieproject;
– het is niet vrijblijvend. Een plan indienen is al lastig, maar je moet het ook

nog uitvoeren;
– mensen zien op tegen het opschrijven van een plan en de verslaglegging;
– je moet een idee hebben en dit op papier krijgen;
– er gebeurt veel meer samen dan in een duo-project;
– je bent druk met andere dingen, iedereen krijgt z’n uren gemakkelijk vol;
– je kunt geen partner vinden;
– je hebt gewoon geen zin.
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Opgemerkt wordt dat bij een ander professionaliseringsproject het gemis aan
(continuïteit in de) coördinatie een bepalende factor is geweest waardoor het
goed gestarte project na twee jaar stagneerde.

Leiding en begeleiding bij professionalisering

De gespreksleider stelt de vraag wat inspirerend leiderschap is. Hierover wordt
het volgende opgemerkt:
– aandacht voor wat je doet, komen kijken, betrokkenheid;
– waardering voor wat je doet;
– meedenken en de goede vragen stellen;
– voorbeeld en vertrouwen geven.

Opgemerkt wordt dat er te veel in algemene termen over leidinggevenden
wordt gesproken. Over wie heb je het? Leidinggevenden zijn mensen en zij ver-
schillen. 

Over de onderzoeksmethoden

Op de vraag aan de rector/onderzoeker of het niet lastig is uit oogpunt van
interpretatie en subjectiviteit onderzoek op de eigen school te doen en of niet
beter een andere school gekozen had kunnen worden, antwoordt hij dat dit pro-
bleem is onderkend er op verschillende manieren – waaronder bijvoorbeeld dit
gesprek – gezocht is naar methoden om het onderzoek inzichtelijk te maken
en waar mogelijk te ‘objectiveren’.
Het idee voor het onderzoek is gaandeweg geboren en vindt zijn oorsprong in
teleurstelling bij hem over de verhouding investering – opbrengsten van het
intervisieproject. Hij wilde weten hoe processen werken en bij dit leer/onder-
zoeksproces ook de school betrekken.

Het interview als onderzoeksmethode wordt door allen zeer gewaardeerd. Juist
door het gestructureerde en georganiseerde karakter ervan wisten docenten
zich gekend. De leidinggevende stelde zich kwetsbaar op, het is voor herhaling
vatbaar.

Professionalisering in de toekomst

Wat betekent dit alles voor de toekomst? Zo luidt de vraag van de gesprekslei-
der.
De behoefte aan persoonlijk contact, aan relatie is groot. Dit geldt zowel in de
relatie leerling – docent als in de relatie docent – leidinggevende. Deze behoef-
te wordt nu als belangrijker ervaren dan vroeger. Binnen een school moet je
met elkaar de noodzaak voor verdere ontwikkeling voelen, ervaren. Je moet dat
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met elkaar bespreken: horen hoe dit beleefd wordt en erover doorpraten. Aan
dit gesprek nemen zowel leden van de schoolleiding deel als docenten.
Een nieuwe docente, die betrokken is bij professionalisering op het vmbo, con-
stateert dat het lastig blijkt alle betrokken docenten op een gelijk moment aan
tafel te krijgen om in gesprek te gaan en te overleggen. Ze heeft nu het gevoel
mensen over de streep te moeten trekken. Het gesprek vandaag maakt haar
erop attent dat ze eerst in gesprek moet gaan teneinde te horen wat onder men-
sen leeft.
Benadrukt worden enerzijds het belang van vrije keuze door docenten en klein-
schaligheid van projecten. Anderzijds wordt gewezen op de noodzaak vrijblij-
vendheid tegen te gaan door het stellen van eisen evenals dat schoolontwikke-
ling een zaak is waar allen aan deel dienen te nemen. 
Ook wordt gewezen op soms tegenstrijdigheid in belangen: professionalisering
van docenten vraagt tijd en de benodigde tijd betekent in de praktijk niet zelden
lesuitval en dit wordt door ouders niet op prijs gesteld. Als professionalisering
door de schoolleiding belangrijk wordt gevonden, moeten ook faciliteiten
beschikbaar worden gesteld.

7 .5 Nabeschouwing  op  het  gesprek  met  docenten

Het gesprek is door de aanwezigen als ‘plezierig’, ‘boeiend’, ‘leuk’, ‘leerzaam’
ervaren. Verschillende docenten hadden hun tijd op een vrije dag gegeven om
aan het gesprek deel te nemen, het waren allen mensen met affiniteit tot het
onderwerp.

Dergelijke gesprekken zijn uniek in de school. Uniek niet alleen vanwege de
aanwezigheid van een bijzondere gespreksleider en een bijzondere aanleiding
(onderdeel van een promotie-onderzoek), maar ook vanwege de samenstelling
van de groep en het onderwerp.
De groep bestond uit een mix van docenten uit de sectoren waarin de school is
georganiseerd. Twee uur uittrekken voor de bespreking van één inhoudelijk
onderwerp (dat niet direct van praktisch-organisatorische aard is) in de loop
van een schooljaar is voor docenten bijzonder. Daar komen ze normaliter niet
of nauwelijks toe, het onderwerp professionalisering van docenten is zelden
onderwerp van een themabespreking.
Toch heeft dit onderwerp intussen diverse vormen gekregen. Binnen die con-
crete vormen vindt gesprek over de uitvoering ervan plaats, nu werd dit gevoerd
op een hoger platform dan het concrete uitvoeringsniveau. 
Ook in dit gesprek viel het de onderzoeker op hoe docenten verschillen en hoe
verschillend zij gebeurtenissen waarnemen en waarderen. Dit betrof o.a. de
inschatting van de situatie bij de start van het veranderingsproces en de com-
municatie rond het project.
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Met betrekking tot de toekomst van professionalisering op deze school blijkt
dat de lopende ontwikkelingen gaan in de richting die in de gesprekken als
gewenst naar voren is gekomen. Met het oog op de cursus 2005/2006 wordt
het volgende ontwikkeld: 
– er zijn verschillende projecten; 
– deze zijn kleinschalig georganiseerd;
– deelname is op vrijwillige basis;
– deelname is gefaciliteerd;
– de projecten worden georganiseerd door een van de deelnemende docenten

zelf;
– binnen een sector overleggen de projectcoördinatoren met de schoolleiding

over de diverse projecten;
– deelname is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend: van iedere docent wordt

verwacht dat hij aan een vorm van professionalisering deelneemt;
– de administratie (planbeschrijving, tussentijdse schriftelijke verantwoor-

ding en evaluatie) rond een project is voor de deelnemers beperkt; alle
accent ligt bij de uitvoering en op het reflecteren.

Hiermee is niet alles gezegd. Professionalisering van docenten in het kader van
schoolontwikkeling en de rol van leidinggevenden daarin laten zich wellicht
wel voorschrijven, maar de daadwerkelijke uitvoering hiervan is aan mensen
zelf. En zij bepalen uiteindelijk zelf of deze is geslaagd.
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8 Conclusies, discussie en 
aanbevelingen

Na in het vorige hoofdstuk de resultaten van ons praktijkonderzoek samenge-
bracht te hebben, trekken we in dit hoofdstuk onze conclusies en brengen deze
in discussie (8.1). In 8.2 geven we aan wat naar ons inzicht de reikwijdte van
deze conclusies is. Tot slot geven we een aantal aanbevelingen (8.3).

De kern van deze studie betreft de vraag welke factoren van invloed zijn op de
bevordering van de professionaliteit van docenten en op welke wijze (bege)lei-
ding hierbij behulpzaam kan zijn.
Op beide vragen hebben wij getracht antwoord te vinden, enerzijds door mid-
del van een literatuurstudie en anderzijds door een empirisch praktijkgericht
onderzoek in een school voor voortgezet onderwijs. 
Het praktijkonderzoek bestond uit een tweetal professionaliseringsprojecten:
een intervisieproject waarbij een interventiebenadering is gevolgd en een duo-
project dat gebaseerd is op een procesbenadering (zie onder 2.6).
Het praktijkonderzoek vond plaats op het Koningin Wilhelmina College te
Culemborg en was gericht op verbetering van het pedagogisch-didactisch han-
delen van docenten. Het bestrijkt een periode van acht jaar. Deze periode is te
kenschetsen als een tijd van ingrijpende gebeurtenissen in het voortgezet
onderwijs in Nederland. Het praktijkonderzoek geeft de opinies en ervaringen
van de docenten (op deze school) weer, deze weerspiegelen de praktijkkennis
van de docenten.
In dit hoofdstuk zullen de conclusies worden besproken en zal tevens worden
ingegaan op reikwijdte ervan.

8 .1 Conc lus ies

De voornaamste conclusies, die zowel op basis van het literatuuronderzoek als
van het praktijkonderzoek getrokken kunnen worden met betrekking tot de
professionalisering van docenten, kunnen als volgt worden samengevat:
• professionalisering van docenten dient bij voorkeur op de werkplek plaats

te vinden;
• professionalisering van docenten is geen vanzelfsprekende zaak:
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• professionalisering van docenten dient georganiseerd te worden;
• professionalisering van docenten dient niet vrijblijvend te zijn; 
• de schoolleiding speelt een essentiële rol bij het ontwikkelen en uitvoeren

van het professionaliseringsbeleid op school;
• professionalisering van docenten is een kwestie van zowel interventie als

van zelfsturing 

We bezien de verschillende elementen van de conclusies nader.

Professionalisering van docenten dient bij voorkeur op de werkplek plaats
te vinden

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de werkplek als plaats van professionali-
sering wordt gezien als een aantrekkelijke leeromgeving (zie o.a. Onstenk,
1997; Streumer & Van der Klink, 2004; Tillema & Imants, 1995).
Vormen van nascholing buiten de werkplek, de school, bleken in de praktijk
niet zo effectief te zijn. Transfer van buiten de school naar binnen blijkt niet
eenvoudig (Westhoff, 2001). 
In ons praktijkonderzoek vindt de gedachte van de werkplek als aantrekkelijke
leeromgeving ondersteuning. Het direct toepasbare in de dagelijkse praktijk
van het geleerde bij het leren op de werkplek blijkt hierbij van groot belang.
Werken en leren lopen op een natuurlijke manier in elkaar over. Echter van
automatismen tussen werken en gewenst leren is geen sprake. Goede begelei-
ding en coaching zijn bepalend voor de mate waarin de werkplek een goede
leerplek is.
Eén kanttekening kan op basis van het praktijkonderzoek worden geplaatst bij
het geringe praktisch nut van externe cursussen: een aantal docenten heeft
goede ervaringen en herinneringen hieraan. Deze hebben betrekking op die
vormen van externe scholing waar vakcollega’s van verschillende scholen voor
voortgezet onderwijs bijeenkwamen samen met vakdocenten van een universi-
teit. De uitwisseling van ervaringen met ‘vakbroeders’ werd hierbij genoemd
als belangrijk en leerzaam. Op de waardering en de rol van ‘vakbroeders’ bij
professionalisering komen we nog terug als we de spanningsboog tussen de
leraar als pedagoog en de leraar als vakdocent in discussie brengen.
De recente ontwikkeling om ook de initiële opleiding van docenten voor een
deel op de (toekomstige) werkplek te laten plaatsvinden, kan worden gelegiti-
meerd door deze bevindingen. Alle partijen – docent, opleidingsinstituut en
school – kunnen van de uitwisseling van ervaringen leren en hun ontwikkeling
hierop afstemmen.
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Professionalisering van docenten is geen vanzelfsprekende zaak

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat professionalisering van docenten geen
vanzelfsprekende aangelegenheid is. Het heeft bij veel docenten onvoldoende
aandacht en prioriteit (Coonen, 2005 a, b; Leune, 2001; Onderwijsraad, 1998,
2002 b; Richardson & Placier, 2001). Deze conclusie vindt steun in ons prak-
tijkonderzoek.
Op zich genomen is het opmerkelijk dat docenten zich inspannen leerlingen
behulpzaam te zijn bij het verwerven van kennis en vaardigheden en dat zij dit
niet of in zeer geringe mate doen als het gaat om hun eigen kennis en vaardig-
heden. Aangenomen mag worden dat zij al doende verbeteringen aanbrengen
in hun didactisch handelen, waardoor zij de zaken die zij moeten doen ook
steeds beter gaan uitvoeren.
Maar het op een professionele wijze bijhouden van kennis en vaardigheden op
het eigen vakgebied en vooral op dat van het pedagogisch-didactisch handelen
schiet er in veel gevallen bij in.
In de literatuur worden hiervoor verschillende verklaringen gegeven. Op
macroniveau wordt gewezen op de onduidelijkheid in het onderwijsbeleid van
de overheid. Soms staan maatregelen haaks op beoogde doelen. In dit verband
wordt bijvoorbeeld gewezen op de hoge ambitie en de lage investeringen van de
overheid op het gebied van kennisontwikkeling en onderwijs. Ook de niet vol-
ledig ontwikkelde professionaliteit van de beroepsgroep wordt genoemd.
Deze ontwikkeling is tegengesteld aan wat vanaf het begin (1801, de eerste
schoolwet) verwacht werd en mocht worden van leerkrachten. Ook vakorgani-
saties spelen een rol als het gaat om de beïnvloeding van het gedrag en de hou-
ding van docenten. Zij hebben meer oog voor de arbeidsvoorwaarden dan voor
de incentives die nodig zijn om een continu proces van professionalisering te
stimuleren.
Ook wordt er in de literatuur op gewezen dat onderwijsinnovaties geïnitieerd
zijn door de overheid, beleidsmakers en onderwijskundigen. Ze komen niet
voort uit behoeften en vragen van docenten, ze impliceren wel vernieuwingen
op pedagogisch-didactisch gebied.
Uit ons praktijkonderzoek is gebleken dat ‘opgelegde’ professionalisering in
veel gevallen contraproductief is. Ook voor de genoemde ambiguïteiten en
tegenstellingen geldt dat zij veelal tot onzekerheid leiden en daarmee tot iner-
tie of zelfs ongewenst gedrag.

Wat de onderwijsinnovaties betreft, kan worden opgemerkt dat deze samenvie-
len met het begin van de schaalvergroting in het voortgezet onderwijs.
Schaalvergroting vraagt veel aandacht van schoolleidingen en gaat onvermijde-
lijk gepaard met bureaucratie, bevordert het formeel reguleren in de school en
vergroot de afstand tussen schoolleiding en docenten (Leune, 2001).
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Volgens Leune kan hierdoor de rol van de leraar evolueren van ‘professional’ tot
‘bureaucraat’. Bureaucratisering en professionalisering verdragen elkaar niet zo.
Tijdens de implementatieperiode veranderde de verhouding tussen docenten
en directie ingrijpend door de schaalvergroting en de invoering van de lump-
sumbekostiging. De directie kwam in de rol van werkgever terecht. Er was in
deze tijd – zo weten we uit ons praktijkonderzoek – sprake van sociale onrust
in het arbeidsveld: vier stakingen en een dreiging van een vijfde in een jaar tijd
zijn geen goed klimaat voor professionalisering en schoolontwikkeling.
In diverse publicaties werd gesproken over de noodzaak van onderwijskundig
leiderschap door schoolleidingen om de onderwijsinnovaties te implemente-
ren. Vanuit de klassieke situatie van scheiding van de domeinen was dit zowel
voor schoolleidingen als docenten nieuw.

De onderwijsinnovaties die een beroep doen op de professionalisering van
docenten, hebben diep ingegrepen in het onderwijsveld. Van overheidswege is
er nauwelijks of geen tijd vrijgemaakt om deze voor te bereiden en in te voeren.
Recent (in 2004) werd bijvoorbeeld het advies van de Taakgroep Vernieuwing
Basisvorming om extra budget beschikbaar te stellen voor ontwikkeltijd voor
docenten om de basisvorming te vernieuwen, door de minister en vervolgens
door de Tweede Kamer niet overgenomen. Er is volgens de minister geen spra-
ke van een grootscheepse onderwijsvernieuwing. 
Noch van overheidswege, noch vanuit de beroepsgroep van docenten, noch
vanuit vakorganisaties van docenten zijn er inhoudelijke kaders en regels voor
professionalisering geformuleerd. Weliswaar hebben de vakorganisaties in de
onderwijs-CAO weten op te nemen dat 10% van de normjaartaak beschikbaar
is voor deskundigheidsbevordering, dit is 166 uur (ongeveer een maand) op
jaarbasis. Doch dat biedt in de praktijk geen enkele garantie dat deze tijd daar-
voor gebruikt wordt. Het fungeert in de praktijk veelal als ‘overloop’ bij de
invulling van de normjaartaak.19 Docenten in Nederland geven de meeste les-
sen vergeleken met hun collega’s in andere westerse landen en weten of voelen
zich zwaar belast, waardoor de 10% meer een soort buffer, overloop of veilig-
heidszone is dan dat het fungeert als daadwerkelijk kader voor professionalise-
ring.

Vanuit mesoperspectief (de school) kan worden gesteld dat het onderzoek
gestart is in aansluiting op een periode waarin onze school is gefuseerd. Deze
fusie is geïnitieerd door bestuur en lokale overheid en is niet door het perso-
neel gewild. Bij de fusie is sprake van twee ongelijke partners (qua omvang,
identiteit, cultuur en onderwijsaanbod).

19 In de (meer kaderstellende) onderwijs CAO voor het voortgezet onderwijs 2005-2006 van het

Werkgeversverbond Voortgezet Onderwijs is de bepaling dat 10% van de normjaartaak wordt

aangemerkt als uren voor deskundigheidsbevordering, niet meer opgenomen.
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De grootste fusiepartner had net een roerige periode achter de rug voor wat de
schoolleiding betreft: op het moment van fusie was er geen rector. Ook de huis-
vestingssituatie liet zeer te wensen over, wat niet bevorderlijk was voor de inte-
gratie van schoolculturen, die veel aandacht vroeg van de schoolleiding.

Vanuit microperspectief (de docenten) zien we docenten die zich zwaar belast
voelen en die geconfronteerd worden met allerlei veranderingen (onderwijsin-
novaties, fusie) waar zij niet zelf om hebben gevraagd. 
De innovaties droegen kenmerken in zich van onduidelijkheid (de wens tot
meer samenhang en daarentegen een groter aanbod van vakken, meer aan-
dacht voor vaardigheden en toepassingsgericht onderwijs en tegelijkertijd een
grotere toetsdruk). De programma’s kenmerkten zich door overladenheid voor
zowel leerlingen als docenten.
De innovaties betekenden voor menig docent dat hij minder uren voor zijn vak
toebedeeld kreeg dan voorheen (er kwamen immers meer vakken bij), waar-
door hij in minder tijd meer diende te doen om aan de eisen van kerndoelen en
examen te kunnen voldoen. Daarbij kregen docenten door de vermindering
van uren per klas te maken met meer klassen en meer leerlingen die zij moes-
ten begeleiden. 
Bovendien kregen zij een nieuwe rector, van wie ze niet wisten welke opdracht
hij van het bestuur had meegekregen.
Implementatie van de onderwijsinnovaties bracht schoolleiding en docenten
op elkaars – tot dan toe gescheiden – werkterreinen. Dit werd gezien als aantas-
ting van de autonomie van docenten.
In tegenstelling tot wat gedacht wordt, laat de literatuurstudie zien dat de auto-
nomie van docenten – vanuit het perspectief van een professionele beroeps-
groep – niet zo groot is en door recente ontwikkelingen in het onderwijs steeds
verder is ingeperkt. Ook is gebleken dat de professionalisering op pedagogisch-
didactisch gebied geen gewoonte was en niet de prioriteit had bij veel docenten.

De hierboven beschreven onduidelijkheid met betrekking tot het beroepsbeeld
uit zich o.a. in wat in de literatuur beschreven is als spanningsboog tussen
enerzijds de leraar als pedagoog versus de leraar als vakdocent en anderzijds de
leraar als professional versus de leraar als leermeester.
In een tweede spanningsboog wordt de professional afgezet tegen de leermees-
ter. De leraar als leermeester ziet zichzelf als een met talenten en mogelijkhe-
den begiftigd persoon, die het vak in de vingers heeft en geen verdere scholing
nodig heeft.
Uit ons praktijkonderzoek blijkt dat dit type leraar bestaat, dat hij voorkomt op
school. Er zijn leraren die beweren dat zij in hun eigen ogen goede docenten
zijn en dat zij geen verdere professionalisering nodig hebben.
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De eerstgenoemde spanningsboog bepaalt op welk terrein (eventueel) professi-
onalisering wordt gezocht: op het gebied van het vak of op dat van de pedago-
gisch-didactische bekwaamheid. Ook hier geldt dat alle schakeringen voorko-
men bij de docenten van onze school.
In deze studie hebben we de docent als een professional gedefinieerd.
Hieronder verstaan we in eerste instantie iemand die zijn kennis en vaardighe-
den, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn beroep, op peil houdt.
Een professionele docent is dus een lerende (en niet alleen een lesgevende)
docent (Fullan, 2001 a; Kwakman, 1999; Coonen, 2005 a, b). Voorts hebben we
als kenmerk genoemd dat hij op twee gebieden blijft leren: op het vakinhoude-
lijke en het pedagogisch-didactische vlak. We hebben dit aangeduid als de
leraar als bi-professional.
Uit ons praktijkonderzoek blijkt dat bepaald niet iedere docent – aan het begin
van het onderzoek – de noodzaak inzag zich op pedagogisch-didactisch gebied
te professionaliseren. Gelukkig is dit beeld veranderd, mede omdat het gedrag
van leerlingen de laatste jaren is gewijzigd.
Leraren die niet enthousiast waren over de vernieuwing of over de aanpak van
de schoolleiding, konden zich aan het begin van het veranderingsproces
gesteund weten door leerlingen en hun ouders: deze wilden geen slachtoffer
worden van nieuwigheden of experimenten. Zij zagen hoe hun docent zijn
oude, vertrouwde en zekerheid biedende gedragingen trachtte te vervangen om
toch maar enigszins in de pas te blijven lopen met de vernieuwingen. 
Sommige docenten gaven daarbij aan dat zij dit zelf niet wilden, maar dat het
moest van de regering of van de schoolleiding. Hiermee sloot de cirkel zich in
een aantal gevallen en werd al snel teruggegrepen op het bekende en vertrouw-
de onderwijsgedrag. 

Wubbels (2001) wijst erop dat verandering van gedrag in eerste instantie vaak
niet tot succes zal leiden. Als een leraar het anders gaat aanpakken in de les, is
de kans groot dat hij dat niet direct goed doet. De verandering zal niet altijd
direct het gewenste effect hebben. Als succes uitblijft, is er geen beloning en
dus geen stimulans om door te gaan. Zeker als leerlingen – de belangrijkste
bekrachtigers van het gedrag van een docent – en in het verlengde hiervan
ouders, gaan protesteren, omdat bijvoorbeeld resultaten tegenvallen.
‘Leerlingen en ouders zijn nu eenmaal de meest behoudende factoren in het
onderwijs,’ zo merkt Wubbels op. Pas op langere termijn is te verwachten dat
hun opinies en houdingen veranderen, maar dan moet de docent het wel heb-
ben volgehouden.

Uit ons praktijkonderzoek is gebleken dat professionalisering bepaald geen
vanzelfsprekende zaak is en dat de verklaringen daarvoor op alle drie niveaus
moeten worden gezocht.
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Docenten reageren op de veranderingen die zich op macroniveau hebben vol-
trokken. Zij hebben kritiek op de filosofie achter de onderwijsvernieuwing en
op de effecten die dit heeft voor de positie van het vak (bijvoorbeeld minder
uren) en voor de vakdocent (ik mag niet meer vertellen, niet meer uitleggen). 
Op mesoniveau is er gereageerd op de veelheid van veranderingen, waaronder
met name op de fusie. Ten gevolge daarvan op de ontstane huisvestingssituatie,
die ertoe leidde dat menig docent met regelmaat van gebouw moest wisselen.
Daarbij kwam dat er sprake was van personele veranderingen in de schoollei-
ding en het gebrek aan traditie en gedeelde cultuur voor zowel het omgaan met
onderwijsvernieuwingen als het doorbreken van wat genoemd wordt de schei-
ding van de domeinen.
Een schoolleiding die aangaf de onderwijsvernieuwing positief te waarderen en
gezamenlijk als school deze vernieuwing als uitdaging tegemoet te treden, was
een nieuw verschijnsel. Dit werd, zo blijkt uit het praktijkonderzoek, verschil-
lend gewaardeerd. De verplichtingen die daaruit voortvloeiden, werden niet
door iedereen gewaardeerd en door opiniemakers aangegrepen om pocket veto
gedrag te vertonen (‘ja’zeggen en ‘nee’doen). 
De poging van de schoolleiding om docenten in de beginfase te betrekken bij
de strategische keuzes die gemaakt gingen worden (zie de leergeschiedenis),
leidde niet tot de gewenste schoolontwikkeling en een werkelijk gedeelde visie,
die vanaf dat moment richtinggevend en inspirerend gingen werken.
Wij komen op dit aspect terug wanneer we de vraag onder ogen zien wat de rol
van de leiding is bij professionalisering van docenten.

Een belangrijk aspect dat bepalend bleek voor de wijze waarop met professio-
nalisering is omgegaan, is dat van de tijd.
Hoewel de schoolleiding het in het begin voor lief nam dat professionalisering
op de werkplek door middel van intervisie zou leiden tot lesuitval en dat dus
professionalisering zo veel als mogelijk in ‘de tijd van de baas’ plaatsvond, blijkt
dit in de praktijk toch een bron van onvrede te zijn: vooral bij ouders, maar ook
bij leerlingen en docenten.
De strakke organisatie leidt bovendien ook tot onnódige lesuitval. Ze draagt bij
tot het gevoel van overbelasting: de leerstof (deels dezelfde, deels nieuwe leer-
stof) moet in minder uren dan voorheen behandeld worden. Minder uren per
vak betekenen – bij een gelijkblijvend aantal lesuren voor een docent – meer
klassen en meer leerlingen. Ook moeten er examenprogramma’s worden
gemaakt met een nieuw programma van toetsing en afsluiting. Deze zaken
móeten en hebben noodzakelijke prioriteit. Lessen moeten vanwege nieuwe
inhouden opnieuw worden voorbereid. En dan wordt ook nog eens verwacht
dat een ingrijpende verandering in de didactiek wordt gerealiseerd.
Dit alles leidt tot een gevoel van overbelasting en bevordert professionalisering
doorgaans niet. Ook niet bij docenten die positief stonden en staan ten opzich-
te van ontwikkelingen op de verschillende niveaus.
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Last but not least kan op basis van het praktijkonderzoek worden geconstateerd
dat ook op micro-niveau allerlei barrières kunnen bestaan waardoor professio-
nalisering van docenten geen vanzelfsprekende zaak is.
Gebleken is dat verschillende oorzaken ook te vinden zijn in de persoon van de
docent zelf. Een aantal docenten heeft eenvoudigweg gewoon geen zin tijd en
energie vrij te maken voor iets dat als nieuw en onnodig wordt ervaren. Hierbij
wordt niet zelden het leeftijdsaspect ter sprake gebracht (ik moet nog maar een
paar jaar mee). Ook de privé-situatie blijkt in de praktijk bepalend: meestal
belemmerend (verhuizing, scheiding, drukke gezinsomstandigheden), soms
stimulerend (aan het gedrag van de eigen kinderen in de puberteit ontleent
men inspiratie voor verandering van het onderwijsgedrag).

Uit het voorafgaande blijkt dat verklaringen voor de vraag of professionalise-
ring van docenten plaatsvindt, kunnen worden gevonden in de omgeving van
de docent en/of in zijn persoon.

Professionalisering van docenten dient te worden georganiseerd 

In het voorafgaande is veelal in generaliserende zin gesproken over professio-
nalsering van docenten.
Zowel uit het literatuuronderzoek als uit het praktijkonderzoek blijkt dat er
grote verschillen bestaan tussen docenten omtrent hun opvattingen over nut
en noodzaak van voortgaande professionalisering, van blijven leren, zowel op
het vakinhoudelijke als het vakdidactische vlak.
Docenten hechten hier – om uiteenlopende redenen – verschillende waarde
aan met als gevolg dat de ene docent hier meer werk van maakt en de andere
minder of helemaal niet. Willen we hierin verandering aanbrengen, willen we
bevorderen dat de noodzaak om te professionaliseren door docenten wordt
onderkend dan dient de professionalisering georganiseerd te worden.
Deze bewering treffen we ook aan bij Kwakman (1999). Volgens haar heeft pro-
fessionalisering betrekking op complexe leerprocessen waarbij reflectie op
eigen gedrag en functioneren en intensieve samenwerking met collega’s een
dominante rol spelen.
Daarom is het een misverstand te denken dat professionals zonder meer in
staat zijn deze leerprocessen zelf vorm te geven, laat staan dat zij zich voortdu-
rend uitgedaagd voelen en ook bereid zijn daaraan te beginnen. Daarvoor is
nodig een aanleiding of noodzaak (Fullan, 1982).
Het management van de school was van oordeel dat er voldoende reden was de
professionalisering ter hand te nemen. Er werd gekozen voor een schoolbrede
aanpak met deskundige hulp van buiten de school.
Als ons praktijkonderzoek één zaak heeft geleerd, is het wel dat er niet één
manier van professionaliseren en organiseren is die voor alle docenten succesvol is.
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Recht doen aan verscheidenheid is niet alleen een van de speerpunten in de
vernieuwing van het onderwijs met betrekking tot leerlingen en studenten
(Vermunt, 1992), het geldt evenzeer voor professionaliseringsactiviteiten van
docenten. Juist vanwege de grote verschillen die er tussen individuele docenten
bestaan, kunnen zij moeilijk als collectief worden benaderd.
De Corte (1981) wees erop dat het oog hebben voor verschillende vormen van
leren en in verband daarmee voor verschillende vormen van didactische beïn-
vloeding ‘een nieuw geluid’ is van betrekkelijk recente datum. Oog hebben
voor verschillen betekent niet dat alle leerstijlen en leervormen gelijkwaardig
zijn (Simons,1998).
Hofstede (1993) constateerde in zijn studie over cultuurverschillen – die hij de
veelzeggende titel Allemaal andersdenkenden meegaf – dat in een individualisti-
sche samenleving management eigenlijk altijd een kwestie is van het managen
van individuen. De vraag is natuurlijk hoe zoiets moet worden georganiseerd
in een professionele organisatie als de onderzochte school met zo’n 140 indivi-
duen. 

Zowel in het literatuuronderzoek als in ons praktijkonderzoek worden twee
benaderingen onderscheiden: de interventie- en de procesbenadering. 
Het eerste project dat in ons onderzoek is uitgevoerd, was opgezet als een inter-
ventiebenadering. Het was grootschalig en deelname was verplicht. Voorts ken-
merkte het zich door een stevige aansturing en het had een uniform karakter.
Weliswaar lag het format karakter vast, maar de uitvoering liet ruimte voor
eigen invulling. 
Het tweede project was kleinschalig. Deelname was vrijwillig en er was sprake
van zelfsturing. 
Wat in ons onderzoek opvalt, is dat het nadeel van het ene proces, het voordeel
van het andere is en omgekeerd. Het eerste had in betrekkelijk korte tijd een
groter bereik, want de helft van het aantal docenten geeft aan van het project
duurzame leerervaringen te hebben overgehouden. Deze zijn van heel prakti-
sche aard.
Het duo-project bereikte in eenzelfde tijdspanne veel minder mensen. Echter,
de leerervaringen en leeropbrengsten zijn niet alleen praktisch van aard, maar
betreffen ook meer metacognitieve vaardigheden, die kenmerkend zijn voor
samenwerken, zoals overleggen, taken verdelen, plannen, samen dingen doen
en samen evalueren. 
Hierbij willen we twee kanttekeningen plaatsen.
De eerste is dat de twee projecten in de tijd elkaar opvolgden. Voor de een was
het duo-project een logisch en gewenst vervolg van het intervisieproject. Voor
de ander was de druk er af en werd de ruimte benut om even niets te doen, al
dan niet vanwege ervaringen met het intervisieproject.
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De tweede kanttekening is dat er meerdere vormen van professionalisering
ontstonden, veelal op initiatief van docenten zelf. Deze werden niet extern
gecoördineerd, maar dit werd door één van de docenten zelf gedaan.
We zouden dit een collegiale vorm van ondersteuning kunnen noemen, die
veel weg heeft van samenwerken, waardoor de nadruk op de processen komt te
liggen. Dat wil dus zeggen dat ook in deze gevallen sprake is van organisatie.
Deze projecten, die in het avo/vwo-gebied plaatsvonden, groeiden in de loop
van het onderzoek uit tot een populaire aanpak, waaraan uiteindelijk alle
docenten op enigerlei wijze deelnamen (zie bijlage 3). 
In het vmbo was de situatie in zoverre anders, dat hier in veel gevallen onder-
steuning en begeleiding werden gegeven door de coördinator. Er werd dus
meer sturing gegeven aan de processen, maar dat neemt niet weg dat ook hier
sprake was van samenwerkend leren, waarbij het ging om het omzetten van
ideeën in concrete acties in de klas. Het primaat lag ook hier bij het doen, bij de
acties in de klas. 
In dit opzicht zijn deze professionaliseringsactiviteiten dus vergelijkbaar met
de duo-projecten, waarbij het accent ook ligt op het samenwerken in de klas.
Deze samenwerking, die dus op uiteenlopende manieren kan worden georga-
niseerd, biedt een belangrijke basis voor de beoogde professionalisering. 

Een interessante ontwikkeling vond plaats met betrekking tot de spannings-
boog ‘de leraar als pedagoog versus de leraar als vakman’.
Eén van de geluiden bij het intervisieproject was: wat kan ik nu leren van het
kijken bij een totaal ander vak? Of als variant: wat kan een externe begeleider
die mijn vak niet kent, mij leren?
Deze stemmen waren vooral te horen bij eerstegraadsdocenten in exacte vak-
ken. Hun animo om voluit te participeren in het intervisieproject was niet
groot. Dit werd door leden van de schoolleiding ook wel als weerstandsgedrag
gezien. De eerste indruk was dan ook dat deze docenten tegen intervisie waren,
dat ze niet wilden professionaliseren en dat ze eigenwijs waren. Ten onrechte,
zo bleek later.
Eén van de docenten vroeg toestemming deel te nemen aan een door de
Universiteit Utrecht ontwikkeld kleinschalig programma van samenwerking
tussen de universiteit en een beperkt aantal scholen. Het programma mondde
uit in de gezamenlijke ontwikkeling van een miniprofielwerkstuk in de boven-
bouw van het vwo op het gebied van de exacte vakken (Leenders, 2003).
Onderdeel van het programma voor docenten was niet alleen samen overleg-
gen, maar ook bij elkaar in de lessen kijken, samenwerken en ervaringen uit-
wisselen teneinde vakoverstijgend leermateriaal voor leerlingen te ontwikke-
len. Dit alles vond plaats onder leiding van een universitaire vakdidacticus. Het
vak was dus aangrijpingspunt van verandering en professionalisering (Van den
Akker, 1988, 1996, 1998). Ondersteuning door iemand van buiten de school
bleek gewenst en nodig (Van den Akker, 1996).
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Het enthousiasme van de docenten was groot, weerstand werd niet waargeno-
men.

Deze casus leert dat het bij professionalisering niet alleen een kwestie is van òf-
òf. Het is niet zo dat een keuze moet worden gemaakt tussen vakinhoudelijke
of vakdidactische professionalisering, er kan ook een èn-èn situatie worden
gecreëerd, waarbij tegelijkertijd op beide terreinen aan verbetering wordt
gewerkt.

Professionalisering van docenten dient niet vrijblijvend te zijn

Er is in de literatuur voldoende evidentie te vinden voor de stelling dat profes-
sionalisering te vrijblijvend is.
Het is opvallend dat uit ons praktijkonderzoek blijkt dat docenten ook zelf vin-
den dat de professionalisering te vrijblijvend is en dat dit een ongewenste situ-
atie is.
Het is van belang duidelijk onderscheid te maken tussen vrijheid en vrijblij-
vendheid. Vrijheid van keuze bevordert het eigenaarschap van het leren. Als
docenten eigen leerprocessen sturen, is externe sturing door bijvoorbeeld de
schoolleiding ongewenst, onnodig en overbodig.
Deze conclusie valt te trekken uit zowel ons onderzoek in de literatuur als uit
ons praktijkonderzoek. 
Vrijheid in leren en zelfsturing zijn in actuele literatuur over leren en over
organiseerbaarheid toonaangevende thema’s. Daar gaat het in deze conclusie
niet om. Waar het wel om gaat, is de vrijblijvendheid van leren, van professio-
naliseren. Het gaat erom dat het feit dat geleerd en ontwikkeld wordt in de
praktijk niet voor iedere docent vanzelfsprekend is en het als vrijheid van keuze
wordt ervaren om al dan niet mee te doen. En als er – soms noodgedwongen –
aan een project van professionalisering deelgenomen wordt, deze deelname
een vrijblijvend karakter heeft.
Om vrijblijvendheid te voorkomen of tegen te gaan zijn acties op verschillende
niveaus denkbaar.
Acties op macroniveau (het niveau van overheid, beroepsgroep en beleidsma-
kers) zijn hiervoor al aan de orde geweest. 
Op mesoniveau ligt hier een taak voor de schoolleiding. In redelijk overleg kan
binnen een school van iedere medewerker worden verlangd zijn deskundig-
heid op peil te houden. Er kan ook voor gekozen worden de professionele ont-
wikkeling en schoolontwikkeling op elkaar af te stemmen.20

20 Lier & Zuylen meldden de auteur in een gesprek op 13 09 2002 hun weinig positieve ervaringen

als begeleiders van ongeveer vijftig duo’s op vijf scholen gedurende drie jaren. Zij constateer-

den nergens een inkadering van een duo-project in het schoolbeleid. En zij merkten een grote

mate van vrijblijvendheid op bij de deelnemers.
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Als dit onvoldoende lukt dan kan de afspraak worden gemaakt dat professione-
le ontwikkeling onderwerp van gesprek is in het periodieke overleg tussen lei-
dinggevenden en medewerkers, dus in het bredere kader van integraal perso-
neelsbeleid.
Ook kunnen de kaders en voorwaarden voor professionalisering aangegeven
worden, bijvoorbeeld uitgedrukt in geld en tijd.
Op deze wijze kan een dilemma dat in de literatuur opduikt, worden opgelost:
moet de professionalisering topdown of bottom-up plaatsvinden? 
In de meer recente literatuur wordt vaak voor het laatste gekozen, waarbij de
veronderstelling is dat goed voorbeeld goed doet volgen (Tjepkema, 2002). 
Westhoff (2001) merkt in dit verband op: ‘Het lijkt wenselijker aan te sluiten bij
het al vele jaren bekende gegeven dat vernieuwing zich volgens een bepaalde
wetmatigheid verbreidt vanaf pioniers, via vroege volgers naar de grote mid-
dengroep en dat er nog een lange tijd een rafelige staart zal blijven van achter-
blijvers en weigeraars. Het is daarom waarschijnlijk productiever om de eerste
interventies niet op de zwakste, maar op de sterkste docenten te richten, op de
opinieleiders, de “voorbeelden”. Richt je op de locomotieven i.p.v. op de
wagons. Zorg dat ze succes hebben. De rest volgt dan vanzelf.’
Van Eekelen (2005), zich baserend op haar onderzoek naar leerbereidheid van
docenten, bepleit een nieuw adagium: ‘Start met degenen die niet willen; dege-
nen die wel willen, redden zich toch wel.’
Een tweede nieuw adagium dat zij voorstelt is: ‘Stop met het gedogen van de
vijf procent die toch niet wil, blijf in gesprek met hen of ga opnieuw het gesprek
aan.’ 
We zouden dus moeten stoppen met het langer gedogen dat docenten zich ont-
trekken aan professionalisering. Naar ons oordeel kan dat, mits er inderdaad
goed overleg plaatsvindt met hen en met betrekking tot het zoeken en vinden
van mogelijkheden om barrières weg te nemen (zie Senge et al., 2000).

De schoolleiding speelt een essentiële rol bij het ontwikkelen en uitvoeren
van het professionaliseringsbeleid op school

Om een goed professionaliseringsbeleid te ontwikkelen, zou het dienstig zijn
als we over heldere doelen zouden kunnen beschikken.
Het is duidelijk dat de situatie hier onvergelijkbaar is met die van de vakken
waarin wordt lesgegeven. Professionalsering is een veelomvattend begrip dat
naar vele competenties verwijst, waaronder ook generieke. Hiervoor kunnen
geen kerndoelen waaruit weer toetsbare doelen kunnen worden afgeleid, wor-
den geformuleerd.
Dit neemt niet weg dat toch kan blijken op welke onderdelen van de beroeps-
uitoefening verbetering is gewenst. Ook kan in veel gevallen worden vastge-
steld wat er is geleerd van professionaliseringsactiviteiten.
Dit laatste blijkt uit ons onderzoek.
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Docenten geven aan dat ze hebben geleerd dat ze minder centraal moeten
staan in hun lessen en meer aandacht aan leerprocessen van leerlingen moeten
schenken. Ze hebben geleerd het spoorboekje te gebruiken. Ze hebben geleerd
hun lessen meer te plannen. Ze hebben nieuwe werkvormen geleerd.
Bovendien geven docenten aan zich meer bewust te zijn geworden van wat ze
doen.
In het eerste project zijn dit duidelijk opbrengsten. In het duo-project komen
daar andere elementen bij die soms moeilijker benoembaar en aanwijsbaar
blijken, maar toch als leeropbrengst kunnen worden gezien. Te denken valt aan
de positieve ervaring van samenwerken, van nieuwe werkvormen uitproberen,
van feedback vragen en krijgen van leerlingen en ouders.
De belangrijkste opbrengst is misschien wel dat docenten plezier in hun werk
houden of weer krijgen doordat ze samen met collega’s aan het ontwikkelen
zijn.

Omdat professionalisering betrekking heeft op een breed kennisgebied en een
scala van attituden, gedragingen en competenties, doet zich de vraag voor hoe
professionalisering vormgegeven kan worden zodat de kwaliteit van het onder-
wijs zo groot mogelijk is. 
Dit is de vraag waarvoor de schoolleiding zich ziet geplaatst. 

Omdat docenten verschillen en in verschillende fasen van ontwikkeling verke-
ren, zal professionaliseren op verschillende manieren moeten plaats vinden. In
het ene geval wordt veel sturing gevraagd, in het andere geval geen. Daartussen
zijn allerlei varianten denkbaar. Het is zaak een verantwoorde keus te maken
tussen sturen en loslaten.

Binnen de aansturing zijn het vooral de proceskanten die de aandacht vragen.
Om welke processen gaat het? Hoe worden die bewaakt? Worden deze geëvalu-
eerd? Wordt er verslag gedaan aan?
Binnen de aansturing kunnen de kleuren van De Caluwé helpen inzicht te krij-
gen in de persoonlijk veranderingsprocessen van docenten en de passende
begeleiding die deze vragen. Het komt er hierbij op aan snel de norm te stellen,
de kaders van ontwikkeling aan te geven en de verschillende belangen die er in
een school (kunnen) spelen te onderkennen en daarmee om te gaan.

Omdat het voor een goede schoolontwikkeling zaak is dat processen zich op
verschillende niveaus – individu, groep en schoolteam – in eenzelfde richting
bewegen, is afstemming noodzakelijk (Blomme, 2003; Fullan, 2001 b;
Giesbers & Sleegers, 1995; Hargreaves & Fullan, 1992). 
Hier ligt een belangrijke taak voor de schoolleiding: een kader creëren waarbin-
nen samenhang, richting en coördinatie kunnen worden aangebracht tussen
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de verschillende processen die de collectieve ambitie van de school verwoorden
(zie Palmer, 1998; Wassink, 2004; Weggeman, 2001).
Hierbij komt het aan op wat wel wordt genoemd persoonlijk of ook wel coa-
chend leiderschap. Het gaat vooral om zaken als aandacht geven en belangstel-
ling en betrokkenheid tonen, waardering uitspreken, goede vragen stellen (zie
bijvoorbeeld Abram, 1986; Derkse, 2001; Mintzberg, 1998; Wierdsma, 2001). 

Een aspect van leiderschap, dat momenteel aandacht krijgt, is het hanteren van
‘tegenstellingen’. Tegenstellingen kunnen vanuit een bepaald gezichtspunt
tegenstrijdig lijken, maar vanuit een andere optiek blijken ze begrijpelijk en
overbrugbaar.
In het literatuuronderzoek alsook in het praktijkonderzoek kwamen we een
aantal tegenstellingen, spanningsbogen en dilemma’s tegen. In literatuur en
trainingen (zie het nascholingsprogramma dat het APS organiseert naar aan-
leiding van het genoemde boek van Palmer) wordt in dit kader ook gesproken
over paradoxen (Palmer, 1998; Schuijt, 2001). Schuijt noemt het leren hante-
ren van paradoxen een van de grootste uitdagingen voor het leiderschap in de
eenentwintigste eeuw. 
Simons (2005) bespreekt in zijn bijdrage aan de discussie over het nieuwe
leren onder de titel Paradoxen bij het (nieuwe) leren een aantal voorbeelden van
omgaan met paradoxen.
Hij noemt drie manieren waarop tegenstellingen of paradoxen fout kunnen
worden ingezet: romantisering, bipolarisatie en antithese.
Romantisering is de neiging om een van de twee kanten van een tegenstelling
te idealiseren. Bipolarisatie is de tendens om de tegenstelling in twee polen uit-
een te leggen en alleen te denken in termen van de tweedeling.
Antithese is de tendens om de twee tegenover elkaar gestelde polen als weder-
zijds uitsluitend te zien.
Dan dient er gekozen te worden voor de een of voor de andere benadering. Hij
geeft een vijftal mogelijkheden om vruchtbaarder met paradoxen om te gaan,
waarbij beide polen hun bijdrage leveren aan een omgaan met de tegenstelling.
Hieronder zullen we een van de door hem genoemde mogelijkheden (scaffol-
ding) laten zien aan de hand van de verschillende sturing van de professionali-
seringsprojecten.

Professionalisering van docenten is een kwestie van zowel interventie als
van zelfsturing 

In de literatuur hebben we gezien dat zelfsturing bij leerprocessen volop in de
aandacht staat en onderwijsinnovaties daarop aansturen. In ons onderzoek is
echter sprake van een in de beginfase strak aangestuurd proces. Hoe valt dit
met elkaar te rijmen?
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Allereerst kan worden opgemerkt dat ten tijde van de start van het proces
(1996/1997) in verschillende media die de scholen binnenkwamen, werd
gesproken over onderwijskundig leiderschap dat van de schoolleiding werd
gevraagd. Hierbij werd een sturende rol gevraagd.
De strakke aansturing en het verplichtend karakter waren ook ingegeven door
de situatie tijdens de beginfase van het project.
De situatie had veel weg van wat De Caluwé en andere auteurs hebben
omschreven als het geel- en blauwdrukdenken. 
Het geeldrukdenken kenmerkt zich doordat belangen, conflicten en macht een
belangrijke rol spelen. Ten tijde van de start van het project was er een duidelij-
ke scheiding tussen docenten en schoolleiding. De docenten werden geacht
zich bezig te houden met het onderwijs en de schoolleiding met de voorwaar-
den.
Met de start van het project werd deze rolverdeling doorbroken. Nadat eerst een
fusie had plaatsgevonden, waardoor de docenten zich moesten schikken in een
nieuwe organisatorische setting, nam de schoolleiding vervolgens – in
opdracht van het bestuur – het initiatief het onderwijs te veranderen. Het
moest anders en beter. Daartoe moesten alle neuzen zo veel mogelijk in dezelf-
de richting wijzen.
De strakke en planmatige benadering die werd gevolgd, is door De Caluwé &
Vermaak (2001) aangeduid met de term blauwdrukdenken. Hierbij past het
adagium ‘eerst denken, dan doen’, eerst definiëren en ontwerpen, daarna
implementeren.
Zorgvuldige monitoring van het proces en bijsturing zijn erg belangrijk. Dit
kreeg vorm in de wijze van handelen van de interne en externe begeleiders. De
bedoeling van de schoolleiding ten aanzien van innoveren was dat er uiteinde-
lijk gewerkt werd in de richting van een groendruk. Hiervan is sprake als de
docenten de doelstellingen onderkennen en accepteren en zelfstandig en in
samenspraak en samenwerking met collega’s verder werken aan de realisatie
daarvan.
Het is duidelijk dat deze situatie niet door iedereen is gehaald. Geel en blauw
maakten in ons geval nog geen groen, althans niet voor iedere docent. 

Een soortgelijke opvatting over veranderingsprocessen treffen we aan bij Van
Emst (1998). Hij spreekt in termen van veranderende culturen. In de beginfa-
se van het door ons beschreven proces is er een meer politieke en ambtelijke
cultuur. 
De politieke cultuur op een school wordt gekenmerkt door het feit dat beslis-
singen worden genomen op basis van overleg en eventueel op basis van stem-
mingen, waarbij elke stem even zwaar telt. Lobbywerk en wandelgangen wor-
den veel benut, middenmanagers voelen zich vaak vertegenwoordigers van een
achterban, in de politieke cultuur wordt meer op de man gespeeld dan op de
bal. Bouwman, Lindeman & Nierop (2004) stellen, op basis van hun ervarin-
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gen als adviseur en extern begeleider, dat van oudsher de bovenbouw havo/vwo
zich kenmerkt door een politieke cultuur.
We zagen deze politieke cultuur terug bij de start van het intervisieproject
(Hebben wij er wel mee ingestemd? Hebben de leden van het management-
team wel juist gehandeld?).
Een ambtelijke cultuur kenmerkt zich door een sterke hiërarchie en de behoef-
te bijvoorbeeld bij middenmanagers, aan duidelijk beschreven bevoegdheden
en verantwoordelijkheden. In ons geval wilden zij graag taakomschrijvingen
en het document “Beleidskader 1997-2002” waarin het hele intervisietraject
nauwkeurig (blauwdrukmatig) staat beschreven. 
Deze behoefte aan onzekerheidsreductie van de zijde van de schoolleiding
noemt Van Emst veel voorkomend en menselijk, doch weinig professioneel. 
Volgens Van Emst zou het er bij veranderingen juist om moeten gaan te stre-
ven naar een professionele cultuur, een cultuur waarin een ieder vanuit eigen
deskundigheid open staat voor de ander en waarbij men elkaar stimuleert en
van elkaar leert. 
Van Emst spreekt van professionele ontmoetingen, die hij onderscheidt van
persoonlijke ontmoetingen (zoals samen koffiedrinken en feestvieren ). Deze
laatste mogen dan bijdragen aan het bereiken van een goed klimaat, maar dra-
gen lang niet altijd bij aan de juiste cultuur. Een sterk op klimaat georiënteerde
school kan zelfs een belemmering zijn voor professionele groei, zo stelt hij.
Het ontwikkelen van een professionele cultuur duurt in de ogen van Van Emst
drie tot vijf jaar.

Bij het rationeel opgezette intervisieproject speelden allerlei zaken van niet-
rationele aard. Rationeel konden docenten moeilijk afwijzend staan tegenover
het gepresenteerde plan. Het intervisieproject was netjes ingekaderd in een
groter geheel, het was duidelijk, strak georganiseerd en het werd op verschil-
lende manieren gefaciliteerd. Dit verklaart wellicht het feit dat er bij de peiling
geen tegenstemmers waren.
Desondanks riep het al voor de uitvoering veel emotie op. Gevoelens van
(faal)angst, onzekerheid, irritatie, onmacht, boosheid en verzet staken de kop
op. Deze ontlaadden zich op de leden van het projectteam.
Toen voorstanders van het project zagen wat het project bij anderen teweeg-
bracht, beïnvloedde dit hun houding ten opzichte van het project: er werd opge-
roepen tot loyaliteit en solidariteit met collega’s.
Ook dit werkte niet mee aan meer begrip voor het projectteam. Gevoegd bij
andere emotieoproepende factoren in diezelfde tijd – innovaties, werkdruk,
stakingen, effecten van schaalvergroting en fusie, een nieuwe rector – maakten
dat het einde van het millennium een enerverende periode was op deze bijzon-
dere school.
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Het is de vraag of er niet sterker had moeten worden ingezet op wat Van Emst
noemt persoonlijk leiderschap. Uit reacties van docenten, ook in de nabespre-
king, valt op te maken dat zij dit heel belangrijk vonden..
De literatuur die wij hebben onderzocht over de beperkte rol van de ratio en de
grote plaats die gevoelens innemen in de sturing van het gedrag, bevestigt het
belang van tegemoetkomen aan de behoefte van docenten aan bijvoorbeeld
aandacht, betrokkenheid en feedback. Dit geldt ook voor docenten die uit zich-
zelf bi-professioneel gedrag vertonen en geen externe sturing nodig hebben.

Er waren ook goede, positieve ervaringen met het strak geleid intervisieproject. 
Het bood handvatten voor de dagelijkse lespraktijk, het zette deuren open die
voorheen gesloten waren en het bracht het gesprek over onderwijs op gang.
Het bood ook een gemeenschappelijke taal in het gesprek over onderwijsver-
nieuwing.
De aansturing veranderde in de loop van de tijd. De strakke, weerstand oproe-
pende organisatie, werd geleidelijk losgelaten. Dit kan worden gezien als een
voorbeeld van op een vruchtbare manier omgaan met tegenstellingen, zoals
Simons (2005) dit beschrijft. Het valt onder de noemer van scaffolding: de ene
kant van de dimensie gaat geleidelijk over in de andere.
In de formele overlegkanalen – besprekingen van de lesbezoeken, personeels-
vergaderingen, vergaderingen van de medezeggenschapsraad – werd het
gesprek niet uit de weg gegaan. De ratio en emotie kwamen meer in balans.
Vermoedelijk mede hierdoor ontstonden op verschillende plaatsen in de school
bij docenten zelf ideeën die leidden tot nieuwe projecten van professionalise-
ring. 

Bij diverse auteurs die schrijven over leren en veranderen (zie bijvoorbeeld
Boonstra, 2000, 2005; Fullan, 2001 a, b; Korthagen, 2005, Palmer, 1998; Van
Veen, 2003), wordt de rol van de passie van de professional in het leer- of ver-
anderingsproces benadrukt. Deze dient te worden erkend en voluit de ruimte
te krijgen. Sterk extern gestuurde processen gaan hieraan voorbij. Volgens
Boonstra wordt in Nederland 80% van de veranderingsprocessen strak en pro-
jectmatig aangestuurd.
Ons intervisieproject is daar een voorbeeld van. Slechts 24% realiseert, volgens
Boonstra, beoogde doelen of verbeteringen.
In een andere benadering (zoals bij de duo-projecten) waarin leren en kennis
ontwikkelen als een proces van interactie, reflectie en zingeving door alle deel-
nemers gezien wordt, is de slaagkans beduidend groter.
Het mag duidelijk zijn dat in zelfgekozen projecten de passie meer ruimte
krijgt dan in projecten die door anderen zijn gekozen en gestuurd worden. Het
is een uitdaging voor leidinggevenden en docenten zo snel als mogelijk aan-
sluiting te vinden bij de passie van de lerenden.
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8 .2 De re ikwi jd te  van  de  conc lus ies

Ons onderzoek vond plaats op één school. Scholen gaan in toenemende mate
van elkaar verschillen, zowel in aanbod als in aanpak. Voorts verschillen scho-
len in voorgeschiedenis en toekomstperspectief. 
De vraag is dan: hoe groot is de reikwijdte van voornoemde conclusies?
Is deze niet per definitie beperkt? Het antwoord hierop kan moeilijk anders
dan bevestigend zijn.

Vandenberghe (2005) wijst op de moeilijkheid van onderwijsonderzoek omdat
hierin rekening moet worden gehouden met de sterke invloed van de context
op de verschijnselen die worden onderzocht. Het is daarom van belang dat in
het onderzoek de kenmerken van de specifieke omgeving duidelijk worden
genoemd en beschreven.
Dit is de reden waarom wij in ons onderzoek onze aanvankelijke aarzeling heb-
ben overwonnen om bijvoorbeeld aandacht te schenken aan de voorgeschiede-
nis van de school en de rol van belangrijke spelers in het spel – zoals deze
zaken leefden in de ‘gekleurde’ herinnering van docenten – weer te geven. 
Getracht is zaken vanuit zo veel mogelijk verschillende perspectieven van bin-
nen de school te beschrijven, teneinde recht te doen aan de veelkleurige werke-
lijkheid en valide praktijkkennis te verzamelen. 
Daarom is er ook voor gekozen op verschillende momenten gedurende ons
onderzoek buitenstaanders (wetenschappelijk geschoolden van buiten de
school) mee te laten kijken. Scholen die zich herkennen in het schoolprofiel,
kunnen als het gaat om schoolontwikkeling mogelijk hun winst doen met de
ervaringen die in dit onderzoek zijn beschreven.

Bij de vergelijking van scholen kan gebruik gemaakt worden van instrumenten
die worden aangereikt door De Caluwé en Van Emst, of door bijvoorbeeld
Maslowski (1997, 2001).
Scholen die een enigszins vergelijkbaar profiel hebben, kunnen vermoedelijk
meer met de opgedane en beschreven ervaringen doen dan scholen met een
geheel ander profiel. Hierbij kan de ervaring zijn zoals van de deelnemers van
duo-projecten, dat producten moeilijk overdraagbaar zijn.

De resultaten van ons onderzoek zijn doorleefde ervaringen, die slechts voor
een deel in woorden te vatten zijn. De ervaring dàt het de moeite loont (samen)
aan de slag te gaan in de praktijk van alle dag, kan mogelijk aanstekelijk wer-
ken. Elke school en elke docent heeft zijn eigen geschiedenis en daardoor zijn
eigen ‘learning history’.
Als het gaat om inzicht in de professionele ontwikkeling van docenten dan
kunnen begeleiders worden geholpen door de beschreven ervaringen, resulta-
ten en conclusies.
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Ook hier geldt dat de geschiedenis van een school als omgevingsfactor mede-
bepalend is voor de professionalisering van docenten. Schoolontwikkeling en
individuele ontwikkeling dienen in samenhang te worden gezien.

De waarde en de reikwijdte van praktijkonderzoek als het onderhavige kunnen
worden vergroot als ze worden ingebed in een breder kader van kennisgemeen-
schappen of leergemeenschappen waarin onderzoekers uit de wereld van de
praktijk en uit de wereld van de wetenschap zich met elkaar verbinden. In het
vervolg in 8.3 wordt hier nog nader op ingegaan

8 .3 Aanbeve l ingen  

Op basis van het literatuur- en praktijkonderzoek worden de volgende aanbeve-
lingen gedaan. 

Deze betreffen allereerst de praktijk van het onderwijs en vervolgens het onder-
zoek naar de praktijk van het onderwijs.
Deze aanbevelingen hebben betrekking op verschillende spelers in het speel-
veld van het onderwijs: de omgeving van de school, de school en docenten en
de schoolleiding. 
We beperken ons tot die aanbevelingen die duidelijk te relateren zijn aan ons
onderzoek. We geven eerst een opsomming en daarna een korte motivering.

Professionalisering is een complex begrip. Wij hebben in ons literatuuronder-
zoek een onderscheid gemaakt tussen professionalisering van de beroepsgroep
van docenten en professionalisering van docenten zelf.

• Professionalisering van de beroepsgroep van docenten verdient een hoge
prioriteit: in de eerste plaats van docenten zelf en in de tweede plaats van de
overheid.

• Professionalisering van docenten, leden van het onderwijsondersteunend
personeel en leden van de schoolleiding verdient door betrokkenen als van-
zelfsprekend en niet als vrijblijvend te worden ervaren; het is noodzakelijk
dat hiertoe voorwaarden worden geschapen.

• Praktijkonderzoek naar professionalisering van docenten dient geïntensi-
veerd en gecoördineerd te worden.
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Professionalisering van de beroepsgroep van docenten verdient een hoge
prioriteit: in de eerste plaats van docenten zelf en in de tweede plaats van
de overheid.

Het proces van professionalisering van de beroepsgroep verdient een hoge pri-
oriteit, in de eerste plaats van de beroepsgroep zelf. Maar één beroepsgroep
bestaat niet, er zijn er diverse.
Het wordt echter hoog tijd voor de vorming van zo’n groep. Daarbinnen kun-
nen dan eigen standaarden en een register worden gemaakt. De beroepsgroep
zou dan deze aspecten van kwaliteitszorg niet aan anderen moeten overlaten.
Binnen de standaarden zullen kwaliteitseisen met betrekking tot professionali-
sering geformuleerd moeten worden. 
Professionalisering van de beroepsgroep verdient een blijvende hoge prioriteit
van de overheid.
De overheid dient voort te gaan met het stimuleren van docenten tot de vor-
ming van een eigen beroepsgroep, de overheid heeft haar eigen verantwoorde-
lijkheid voor deugdelijk onderwijs (Leune, 2001). 
De overheid kan bijdragen aan de verhoging van de status van het beroep van
docent door het stellen van deugdelijke eisen aan bekwaamheid Deze dienen
niet (eenzijdig) beperkt te worden tot vakkennis zoals sommige stemmen in de
pers aangeven, o.a. Prick in zijn gesprek met Jansen (2005), maar dienen even-
zeer betrekking te hebben op de pedagogisch-didactische aspecten van het
werk evenals op de andere competenties zoals in de wet BIO zijn beschreven. 
Deze wet BIO kan gezien worden als een poging van de overheid de verant-
woordelijkheid voor deugdelijk onderwijs vorm te geven. De overheid draagt
ook verantwoordelijkheid voor de naleving van de wet. Een goede manier om
deze verantwoordelijkheid te dragen is om in samenspraak met scholen te
bezien welke middelen scholen nodig hebben om hun verantwoordelijkheid te
dragen in de vertaling van de woorden van de wet naar de praktijk in de scho-
len.
Bij de vertaling van de woorden van de wet naar de daden van docenten dient
het bezwaar van Korthagen (Mulder, 2005) tegen het werken met wat hij noemt
‘competentielijsten’ goed in het oog te worden gehouden. Hij vindt dat het den-
ken in competenties voorbijgaat aan de kern van de professionaliteit van de
leraar. Het gaat te veel uit van een model van meten en beheersen en geeft
mensen te weinig kans hun persoon aan de professie te verbinden. 
Boonstra (2005) uit zich in zelfde bewoordingen: leraren zitten er niet op te
wachten en het kan de ambitie van leerkrachten smoren omdat het niet past in
het profiel. Hij noemt de invoering van competentiemanagement in het onder-
wijs een voorbeeld van een veranderingsproces dat leidt tot beklemming van de
verandering en miskenning van de passie van de professional. 
Als de overheid scholen ruimte geeft verstandig en verantwoordelijk met de
competenties om te gaan en deze te zien als hulpmiddel bij de verheldering van
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het profiel en het takenpakket van docenten, kan dit bezwaar worden ondervan-
gen. In deze fase van ontwikkeling van het beroep van leraar en bij de professi-
onalisering van menig docent zijn omschrijvingen in de vorm van competen-
ties vermoedelijk nodig of gewenst. De voornaamste winst van het werken met
competentieprofielen zou wel eens kunnen zijn dat in het onderwijs nu een
‘taal’ is ontwikkeld om over gewenst gedrag met medewerkers te praten
(Schoenmaker, 2005).

Professionalisering van docenten, leden van het onderwijsondersteunend
personeel en leden van de schoolleiding verdient door betrokkenen als van-
zelfsprekend en niet vrijblijvend te worden ervaren. Het is noodzakelijk dat
hiertoe voorwaarden worden geschapen.

De bestaande vrijblijvendheid met betrekking tot professionalisering dient te
verdwijnen. Niemand is hierbij gebaat: leerlingen niet, hun ouders niet, docen-
ten niet, de schoolleiding niet, de school als geheel niet en de samenleving niet.
Docenten zelf dienen leren en leren leren tot de kern van hun beroep te reke-
nen.
De vrijblijvendheid kan met recht veranderen in vanzelfsprekendheid als daar-
toe ook de voorwaarden worden geschapen (Coonen, 2005 a, b). Voorwaarden,
vooral in de vorm van beschikbare tijd, vormen het grootste knelpunt. 
De bijdrage van overheidswege dient te bestaan uit een structurele en substan-
tiële vermindering van de lessentaak van docenten. Dit is een absolute voor-
waarde om de hoge ambities die de overheid heeft met kennisontwikkeling (en
daarin de rol van scholen) en de verwachtingen die de samenleving van scho-
len heeft, enigszins te kunnen waarmaken. Dit kan gezien worden als investe-
ring. Het zijn kosten op de korte termijn, die in de toekomst kosten besparen
en winst opleveren (Groot & Maassen van den Brink, 2003). 
De bijdrage van de kant van docenten en de vakorganisaties kan bestaan uit de
bestaande samenhang tussen vakanties voor leerlingen en vakanties van
docenten ter discussie te stellen en los te laten. Daartoe is moed nodig van de
kant van de vakorganisaties (zie o.a. Leune, 2001).
Het punt van vermindering van werkdruk door het loslaten van de koppeling
tussen vakanties voor leerlingen en die voor docenten is al eerder aan de orde
gesteld (zie o.a. Moerkamp, 2002; Voncken, 2002).
Zij stellen dat op grond van onderzoek, geconstateerd kan worden dat docenten
nauwelijks meer werken dan op grond van hun aanstelling verwacht mag wor-
den. Zij werken in de praktijk meestal 40 of 41 weken op school, terwijl hun
normjaartaak uitgaat van 45 weken. Hierdoor is de werkdruk in de schoolwe-
ken (te) hoog: 1659 uur : 45 levert een andere uitkomst op dan 1659 : 40 of 41
(respectievelijk bijna 37 uur, ruim 41 en ruim 40 uur).
Het ritme in het werk van een docent kan globaal als volgt geschetst worden
(gerekend van 1 augustus tot 1 augustus): drie weken zomervakantie, acht
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weken werken, een week herfstvakantie, negen weken werken, twee weken
kerstvakantie, zes weken werken, een week voorjaarsvakantie, negen weken
werken, een week meivakantie, acht weken werken, vier weken zomervakantie.
Dit is te vergelijken met een intervalloop: hollen, stilstaan en hollen.
Intervallopen zijn veel intensiever en vermoeiender dan duurlopen, waar in
een gelijkmatig, rustiger tempo, langere afstanden worden afgelegd.
Het werk van docenten is zeer arbeidsintensief. In hun werktijd maken zij
meer uren dan bij een gelijkmatige verdeling van hun werktijd nodig zou zijn.
Door hun langere werktijden in de werkweken en de intensieve aard van de
werkzaamheden worden vakanties niet zelden benut om of ziek te zijn of bij te
komen van oververmoeidheid. Dit herhaalt zich vijf periodes in een jaar. In de
werkperiode vraagt het werk alle aandacht en energie, waardoor er geen tijd is
voor bezinning, reflectie en overleg. ‘De klachten over werkdruk nemen toe’
(Bouwman, Lindeman & Nierop, 2004).
Daarnaast besteden docenten hun vakanties ook door thuis te werken (correc-
tiewerk en lesvoorbereiding). Maar dat is in veel gevallen individuele arbeid,
terwijl in toenemende mate vormen van samenwerking nodig zijn.

Professionaliseringsactiviteiten vinden nu veelal onder werktijd (lestijd) plaats,
waardoor de lestijd wordt beperkt en er daardoor meer druk op leerlingen en
docenten komt om deze tijd door extra inspanningen in te halen.
Iets dergelijks geldt voor het overleg dat docenten gedurende het jaar met
elkaar hebben. Dit overleg gaat veelal over de vorderingen van de leerlingen en
over organisatorische aspecten van het werk. Ruimte voor reflectie en overleg
in het kader van professionalisering zijn er dus in de praktijk niet.
Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat professionalisering van docenten in
termen van impliciet leren wordt beschreven. Om werkelijk ingrijpende leer-
processen – die nodig zijn in de omslag van onderwijzen naar leren – te laten
plaatsvinden zijn ook leeropbrengsten nodig van expliciete aard (zie o.a. Van
Veen, 2005).
De bijdragen die hierboven worden gevraagd van overheid, docenten en hun
vakorganisaties, kunnen plaatsvinden in de vorm van een ruil. Hierdoor is
sprake van een win-winsituatie en is een langslepend dilemma van een oplos-
sing voorzien.

Hiervoor is gesproken over professionalisering van docenten. Wat voor hen
geldt, geldt mutatis mutandis in meerdere of mindere mate ook voor andere
werknemers in het onderwijs: leden van de directie en leden van het onderwijs-
ondersteunend personeel. Zij bepalen voor een aanzienlijk deel de werkom-
standigheden van docenten en de leeromstandigheden van leerlingen.
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Praktijkonderzoek naar professionalisering van docenten dient geïntensi-
veerd en gecoördineerd te worden

Op de school waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden, is inmiddels een rijke
schat aan leerervaringen aanwezig met betrekking tot het leren door docenten.
Het zou interessant zijn te onderzoeken in hoeverre zij deze ervaringen weten
in te zetten in hun eigen lessen.
Bolhuis (2000) heeft eerder de vraag aan de orde gesteld in hoeverre het gedrag
van docenten bepaald wordt door hun opvattingen over leren. Zij onderzocht
deze vraag bij docenten van verschillende scholen. De vraag zou nu kunnen
worden uitgediept door te vergelijken wat docenten vinden van hun eigen leren
(professionaliseren) en hun onderwijzen, hun vertaling van deze opvattingen
en ervaringen naar hun omgaan met het leren van leerlingen.

Meer in zijn algemeenheid kan onderzoek naar de praktijk van professionalise-
ring van docenten en de uitwerking hiervan op hun gedrag, op meer scholen
plaatsvinden. Op basis van ervaringen op een groot aantal scholen kunnen
meer generaliseerbare conclusies worden getrokken over professionalisering
van docenten in een bepaalde tijdspanne.
Dit onderzoek zou kunnen worden gecoördineerd door een centraal gelegen
universiteit en/of hogeschool in een regio. Het onderzoek kan aan kwaliteit
winnen als het verricht wordt door duo’s: een wetenschapper en een man of
vrouw uit de praktijk.
Hierdoor worden verschillende soorten kennis (gecodificeerde kennis en prak-
tijkkennis) met elkaar verbonden (Schoolagenda 2010, 2002; Vandenberghe,
2005). En daar gaat het uiteindelijk om bij onderwijzen en leren. 

Wij geven enkele suggesties voor verder onderzoek naar (aspecten van) profes-
sionalisering, die buiten het bestek van deze studie zijn gebleven, maar die wel
een belangrijke aanvulling kunnen zijn.

In het kader van de doorgaande lijn bij vernieuwing van opleiden en ontwikke-
len van docenten, zoals we die kort geschetst hebben in hoofdstuk 2, zou
onderzocht moeten worden hoe in de praktijk de samenwerking tussen oplei-
dingen (universiteiten en hogescholen) en scholen gestalte krijgt. Hoe is de uit-
werking hiervan naar opleidingen en naar scholen? En wat betekent dit voor de
kwaliteit van de opleiding van docenten? Lukt het scholen om de lijn die in de
initiële opleiding is ingezet door te trekken? (zie in dit verband ook Coonen,
2005 b)
In verband met de door ons gesignaleerde dubbele professionaliteit, die eigen
is aan het beroep van leraar, zou dan nader onderzocht kunnen worden wat de
invloed van intensievere samenwerking tussen opleidingsinstituten en scholen
voor voortgezet onderwijs is op de beide door ons genoemde aspecten binnen
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de professionaliteit van de docent: bekwaamheid op het gebied van een of meer
vakgebieden èn op pedagogisch-didactisch gebied.

Een ander interessant onderzoeksthema is de vraag naar de behoefte aan pro-
fessionalisering en de wijze waarop aan deze behoefte tegemoet wordt geko-
men in de verschillende fasen van de beroepsloopbaan.
Is die behoefte er? Blijft, verdwijnt of verandert ze op een bepaalde leeftijd of in
een bepaalde fase van de beroepsloopbaan?
In hoofdstuk 2 hebben we de ontwikkelingen in de beroepsloopbaan verkend
en kort beschreven. Daarbinnen is het middendeel van de onderwijsloopbaan
interessant. Het is de fase die Verloop (2003) ‘het ervaren docentschap’ noemt.
Het is de fase waarin ‘ervaringsconcentratie’ kan optreden (Thijssen, 1996),
waarbij de docent steeds meer op eigen ervaring koerst, maar waarbij de flexi-
biliteit afneemt om rekening te houden met ontwikkelingen en ervaringen die
zich in het vakgebied en/of in het onderwijs voordoen. Anderen (onder wie
Prick, 1983, 1991) nemen de mid-life als aangrijpingspunt.
Hoe ook benaderd: na de eerste periode van start, ingroeien, inductie en conso-
lidatie treedt een cruciale fase in de beroepsloopbaan in die hetzij doorgroei
hetzij stagnatie kan inhouden. Verschillende soorten onderzoek, kwalitatief en
kwantitatief, zouden kunnen worden gedaan om scherper in beeld te krijgen
welke factoren bepalend zijn voor de continuïteit van de professionalisering tij-
dens de loopbaan. In het onderzoek zou tevens aandacht besteed dienen te wor-
den aan de invloed van factoren in de persoon van de docent zelf en in zijn
omgeving (privé en werk). 

In het kader van de komst van de wet BIO en het functiewaarderingssysteem
zou onderzocht dienen te worden of de veronderstellingen die in dit proef-
schrift zijn verwoord, gestaafd kunnen worden met empirische gegevens.
De voornaamste veronderstelling is: de wet BIO en het functiewaarderingssys-
teem kunnen een sterke stimulans zijn voor het IPB in het algemeen en voor
professionalisering van docenten in het bijzonder.
Gelet op het bijzondere karakter van de wet BIO in het kader van de professio-
nalisering van de leraar – zowel van de beroepsgroep als van de individuele
docent – is het van belang de consequenties van de implementatie van de wet
van begin af aan nauwlettend te volgen.
Met behulp van evaluatie-onderzoek zou vastgesteld moeten worden hoe scho-
len en docenten ermee omgaan. Omdat de overheid de inspectie belast heeft
met toezicht op naleving van de wet, is het aan te bevelen dat het onderzoek in
overleg of in samenwerking met de inspectie plaatsvindt.

Voorts is het van belang nader onderzoek te doen naar de vraag hoe en in hoe-
verre professionalsering onderdeel is van schoolbeleid. Of scholen wel of geen
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nascholingsplan hebben, is al eerder onderzocht. Het onderzoek zou nu meer
gericht kunnen worden op de kwaliteit van deze beleidsplannen.
Een meer concrete onderzoeksvraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn op welke
wijze rekening gehouden wordt met verschillen tussen docenten. Onderzocht
zou kunnen worden of er significante verschillen bestaan tussen opvattingen
en gedragingen van mannen en vrouwen,tussen docenten in de bovenbouw
van het havo/vwo en docenten die werkzaam zijn in andere afdelingen van de
school, tussen docenten onder en boven de veertig. In ons onderzoek zijn dit
geen expliciete thema’s geweest, wel is er zijdelings naar gekeken bij de analy-
se van interviewgegevens. Dat leverde weliswaar geen significante gegevens op,
maar op grond van aanwijzingen in de literatuur en op basis van ‘ervaringsge-
gevens’ verdient dit punt nader onderzoek.
Binnen het kader van het schoolbeleid zou ook onderzoek gedaan kunnen wor-
den naar de vraag of de professionalisering van docenten vanuit het overheids-
beleid bezien (en ook vanuit de praktijk) meer vakgericht of juist meer pedago-
gisch-didactisch van aard dient te zijn en of hierin verandering wenselijk of
noodzakelijk is.

Er zou – in lijn met thema’s die in dit boek zijn verkend – verder onderzoek
gedaan kunnen worden naar de vraag hoe ratio en gevoelens (kunnen) samen-
hangen met de professionalisering. Wat is bijvoorbeeld de rol van passie bij
professionalisering en van de ratio in de eigen reflectie op het handelen van
docenten. 
Zowel ons literatuuronderzoek als ons praktijkonderzoek geeft aanleiding tot
nader onderzoek op dit brede en complexe terrein. We denken hierbij bijvoor-
beeld aan wat in de literatuur onder 2.5 is beschreven met betrekking tot de
kernreflectie. De sterk sturende rol van emoties en gevoelens komt in recente
literatuur over sturing en zelfsturing pregnant naar voren (zie onder andere
Korthagen & Vasalos, 2002; Van Veen, 2003).
Voor wat ons praktijkonderzoek betreft denken we aan hetgeen gevonden is bij
de bespreking van de leergeschiedenis in het managementteam met De
Caluwé (zie 3.3.3). We denken aan de ‘dubbele’ waardering door docenten voor
de rol van de directie in het intervisieproject (zie 4.3.2 en 4.4.2). Enerzijds was
er respect en begrip, anderzijds riep haar sturende rol angst op. Waar komt die
angst vandaan (zie ook 7.4 en 8.1)? En hoe hier mee om te gaan in een organi-
satie van enige omvang? 
Ook de rol van de schoolleiding zou in dit verband nader onderzocht dienen te
worden. Welke rol speelt in dit deel van hun werk het gevoel (de ziel, het leider-
schap) en welke rol speelt de ratio (de zakelijkheid, het management) in de
interactie met betrokkenen (leidinggevenden, docenten, leerlingen e.a.)? 

Om meer praktijkonderzoek te realiseren is binnen onderzoeksinstellingen en
scholen tijd nodig. De overheid heeft de achterliggende jaren allerlei regelin-



Professionalisering in school: een studie naar verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen

282

gen vastgesteld waardoor voor diverse doeleinden tijd is vrijgemaakt (helaas
onvoldoende voor het centrale punt van structurele vermindering van lestaken
bij docenten). Onderzocht zou kunnen worden of en in hoeverre regelingen die
beoogden bij te dragen aan professionalisering, effectief (en duurzaam) zijn
gebleken. In dit kader zou kunnen worden gekeken welke wijzen van facilite-
ren bijdragen aan een effectieve en duurzame professionalisering.



283

9 Reflectie op leerproces en 
leerresultaat

Mijn leerproces is omschreven als een zoektocht. Met de verslaglegging ervan
in dit boek is het proces niet ten einde. Het is hooguit gemarkeerd, de zoek-
tocht gaat verder. Het ontwikkelingsproces van de school gaat in hoog tempo
voort, docenten blijven zich ontwikkelen en dat geldt ook voor mijzelf. In dit
hoofdstuk blik ik terug op mijn eigen leerproces. In feite is een terugblik op
mijn eigen leerproces een momentopname: het proces gaat door. 

9.1 Mi jn  leerproces

Om mijn reflectie te ondersteunen en te structureren, sluit ik aan bij de
omschrijving van werkleren die Bolhuis & Simons (1999) geven. Zij onder-
scheiden de volgende zes dimensies van werkleren:
– de plaats van het leren;
– het bewustzijn van leren;
– de sturing van het (geplande) leren;
– de aanzet tot leren;
– de inhoud van het leren;
– aansluiting bij datgene wat eerder is geleerd: het referentiekader.

Aan de hand van deze dimensies wordt eerst ‘mijn’ leerproces beschreven.
Vervolgens wordt ingegaan op de leerresultaten.

De plaats van mijn leren is mijn werkplek, het Koningin Wilhelmina College in
Culemborg. 
Als rector zag ik het als mijn voornaamste taak de school verder te ontwikkelen
in de door mij (en het bestuur) gewenste richting. De vraag was natuurlijk hoe
deze ambitie gerealiseerd zou kunnen worden. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden, zocht ik contact met verschillende mensen zowel binnen als
buiten de school. Binnen de school waren dat naaste collega’s, bestuursleden
en docenten. De vraag werd ook besproken met collega’s buiten de school en
met schoolleiders die betrokken waren bij de door het APS georganiseerde
intervisies, hiertoe uitgenodigd door Hans Pouw. 



Professionalisering in school: een studie naar verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen

284

Praktijkmensen van binnen en buiten de school boden mij zo een omgeving
waarbinnen mijn vragen verder gethematiseerd werden. Dit kreeg steeds meer
vorm en scherpte door het bezoeken van lezingen, workshops en congressen.
Het meest inspirerend en richtinggevend in dit verband zijn de vier themabij-
eenkomsten geweest in het voorjaar van 2002 georganiseerd door de
Hogeschool Arnhem/ Nijmegen en de masterclass (zes bijeenkomsten), die
het IVLOS organiseerde in het voorjaar van 2004. Aan beide series nam ik deel
samen met mijn naaste collega Ellen Dupuis. Deze bijeenkomsten leverden
interessante gesprekken op, niet alleen tijdens, maar ook na de bijeenkomsten.
Ik zocht onderzoekers op of nodigde hen uit op school. Zo kwam de wereld van
de sociale wetenschap steeds meer binnen mijn gezichtskring.

In hoeverre was ik me bewust van mijn leren? De vraagstelling en de aanpak
werden pas echt duidelijk toen ik besloot in te gaan op de suggestie om deze te
zien als uitgangspunten voor een dissertatieonderzoek onder supervisie van
Robert-Jan Simons en Jos Zuylen. Samen met andere promovendi vormden we
een community van ‘practice learners’, mensen die in verschillende praktijken
werkten en geboeid waren door vragen omtrent leren en ontwikkelen. De
meesten hadden een masteropleiding op dit gebied achter de rug, de werelden
van praktijk en wetenschap kwamen in deze kring bij elkaar. Ik leerde er veel
over wat er al bekend was op dit terrein, met welke onderwerpen onderzoekers
zich bezighouden en vooral ook met behulp van welke methoden en technie-
ken de problemen worden aangepakt. Opmerkelijk en inspirerend was het om
te zien en te horen hoe in totaal verschillende praktijksituaties dezelfde vragen
speelden.
Een belangrijke plaats was voor mij de thuiswerkplaats. Hier vond en vind ik de
rust en de faciliteiten om naast een drukke baan literatuur te bestuderen,
onderzoeksgegevens uit te werken en te schrijven. 

Voor een deel draagt mijn leren kenmerken van impliciet leren. Hierbij komen
leerresultaten veelal achteraf in het bewustzijn. Veel van de kennis, vaardighe-
den en houdingen hebben zich ontwikkeld in en door directe ervaringen met
anderen, maar van meet af aan heb ik schoolontwikkeling bewust als mijn
voornaamste taak gezien. 
Naarmate ik me meer oriënteerde op de vraag wat hierover bekend is en hoe dit
het beste aangepakt kan worden, is het onderwerp voor mij gaan leven en is het
een substantieel onderdeel van mijn bewustzijn geworden en gebleven. Mijn
werkleren was daardoor ook in hoge mate intentioneel leren. Hieronder moet
worden begrepen het gericht zoeken en verwerven van formele kennis via stu-
die, lezingen, onderzoek, gesprekken met deskundigen en reflectie. De doelen
werden concrete actiedoelen en daarmee dus ook expliciete leerdoelen. Dit
geldt ook voor het schrijven van een proefschrift. Dat ervaar ik ook als een leer-
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proces omdat het andere eisen stelt dan aan de publicaties die ik tot nu toe heb
verricht.

Waar lag de sturing van mijn leerproces? Die lag zowel binnen mijzelf als daar-
buiten. Er is sprake van gedeelde sturing: een mengvorm van zelfgestuurd en
extern gestuurd leren. Op zich is dit niet bijzonder. Simons stelt dat er bij elk
leerproces altijd sprake is van een mengvorm.
Het plan om als rector schoolontwikkeling als een belangrijke taak te beschou-
wen is een eigen keuze geweest. Dat een dergelijke ambitie valt en staat met de
bereidheid van docenten om zich daarvoor in te zetten, was mij van meet af aan
duidelijk.
Maar bij het zoeken naar de vraag hoe dit ambitieuze plan vorm en inhoud
moest krijgen, had ik de hulp en medewerking van anderen nodig. Dat ik hier-
voor de weg van een promotieonderzoek zou kunnen bewandelen, was nooit
bij me opgekomen. Dit idee werd aangereikt door een van de mensen die ik om
raad en hulp heb gevraagd: de latere externe begeleider van het intervisiepro-
ject en nu tevens co-promotor, Jos Zuylen. 

Als ik terugkijk op mijn eigen leerproces dan stel ik vast dat bij alle fasen van
het proces – de ideeënvorming, planning, organisatie en uitvoering van de pro-
jecten en de verwerking van de resultaten – steeds sprake is geweest van inter-
actie met anderen. Zo hebben de beide begeleiders van het promotieproject
grote invloed gehad op de formulering en vooral ook op de operationalisering
van de vraagstellingen. 
Ik realiseerde me in een vrij laat stadium pas goed de sturende waarde die van
een goede vraagstelling uitgaat. Aanvankelijk had ik een minder scherpe vraag-
stelling in mijn hoofd, die mij wel op veel interessante gebieden bracht, welke
ik aanvankelijk positief waardeerde als behorend bij mijn zoektocht, maar later
toch als minder relevant beschouwde voor de voortgang van het proces. 
Mede door de feedback van de begeleiders heb ik scherper hoofd- van bijzaken
leren onderscheiden en heb ik de sturing als bijzonder zinvol ervaren. Hun
invloed was ook groot als het ging om de methodische aspecten van het onder-
zoek. Het gebruik van de leergeschiedenis en het interview zijn door hen voor-
gesteld. Zij gaven mij aanwijzingen en zij gaven sturing daar waar dat nodig
was of indien ik erom vroeg, zij boden ook veel vrijheid om mijn eigen gang te
gaan. 

Daarnaast deed ik nooit tevergeefs beroep op mijn goede vriend Len de Klerk,
emeritus hoogleraar sociale wetenschappen, die vooral van onschatbare waar-
de bleek bij de tussentijdse beoordeling van de resultaten en bij de verslagleg-
ging. Zijn scherpe blik bracht mij steeds duidelijker in beeld op welk speelveld
een promovendus zich beweegt.
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Niet alleen wetenschappers stuurden mee. Dat deed ook mijn werkomgeving.
Vanwege mijn positie als schoolleider en de aard van mijn onderzoek koos ik
ervoor om direct in de beginfase van mijn leertocht naar buiten te treden en
bekend te maken wat mij voor ogen stond. 
Vanaf dat moment riep ik als het ware mijn omgeving te hulp voor ondersteu-
ning en sturing bij de voortgang van mijn leerproces. Ik ging een weg op waar
ik niet op mijn schreden kon terugkeren, dat zou gezichtsverlies voor mijzelf
betekenen en mijn positie als schoolleider geen goed doen. Het zou bovendien
contraproductief zijn voor de nagestreefde schoolontwikkeling. De reacties lie-
pen uiteen van enthousiast en belangstellend tot geheel afwijzend. Ik heb de
afhankelijkheid van de docenten wel als lastig en spannend ervaren, maar ik
besloot bewust het project volgens plan te voltooien.

De aanzet tot leren lag – zoals hiervoor al aangegeven – vooral buiten mij. De
situatie op onze school gaf alle aanleiding om verder te zoeken naar sleutels
voor verandering. Zoals eerder beschreven, hadden we als schoolleiding veel
energie gestoken in veranderingsprocessen, maar bleef het resultaat achter bij
onze verwachtingen. Het proces verliep niet gemakkelijk. Aanvankelijk aarzel-
de ik om door te gaan en heb zelfs met de gedachte gespeeld een baan buiten
het onderwijs te zoeken. Maar ik voelde me tegenover bestuur en collega’s ver-
plicht om door te zetten. We hadden veel losgemaakt. We konden bogen op suc-
ces, maar de resultaten waren nog onvoldoende verankerd in de lespraktijk.
Dat stimuleerde ons om door te gaan.
Dit bracht me uiteindelijk op het spoor van mijn (promotie)onderzoek. Het was
nog nooit in mij opgekomen om te promoveren in de sociale wetenschappen,
ik wist niet dat dit ook mogelijk was op basis van een doctoraalexamen in de
theologie.
Toen het idee werd geopperd, viel het wel – zij het na enige aarzeling – in goede
voedingsbodem. Ook hier was de omgeving dus bepalend. Onderzoek was
nodig, dat stond voor mij vast. Ik besloot voor mezelf een periode van vier jaar
uit te trekken voor empirisch onderzoek naar duurzame effecten van professi-
onaliseringsactiviteiten: een promotieonderzoek. Het idee was aangereikt,
maar het was mijn keus, mijn beslissing. 

De inhoud van mijn leren laat zich lastig omschrijven. Het vond plaats op
school. Er is geen concrete leerinhoud aan te wijzen. In feite ligt de nadruk op
complexe cognitieve vaardigheden, zoals het formuleren van probleemstellin-
gen, het ontwikkelingen van op schoolontwikkeling gerichte didactische con-
cepten en strategieën, het opzetten van onderzoek, het analyseren van onder-
zoeksgegevens en het trekken van conclusies en het nemen van beslissingen
over de voortgang van de in gang gezette processen.
Voor mij was er ook sprake van leren omdat de benodigde kennis, inzichten en
vaardigheden ingebed waren in het wetenschapsgebied van de sociale weten-
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schappen. Met dit domein was ik niet vertrouwd omdat ik afkomstig ben uit het
domein van de godsdienstwetenschap (theologie).
Het vertrouwd raken met het voor mij nieuwe domein heb ik zowel als uitda-
ging en verrijking ervaren alsook als extra handicap bij het leren opzetten van
een proefschrift in de sociale wetenschappen.

Sluit het leren aan bij wat al bekend is (mijn referentiekader) of is het juist in
strijd met eerder geleerde zaken? Is mijn leren te typeren als ‘aanbouwen’, ‘ver-
bouwen’ of ‘afbreken en opbouwen’ ? (De metaforen zijn van Bolhuis &
Simons, 1999). De vraag naar het referentiekader raakt ook de vraag naar de
persoon van de lerende. Het volgende krijgt hierdoor een meer persoonlijk
karakter. 
De vraag naar de rol van het referentiekader zal ik eerst benaderen vanuit de
structuur ervan en daarna meer vanuit de inhoud.

Mijn referentiekader was oorspronkelijk gevormd door sterk normatief den-
ken, waarbij het woord – in geschreven en gesproken vorm – welhaast heilig
was. Het was de wereld van de openbaring. Het woord en het heil kwamen van
buiten ons. De hele sturing van ons leven kwam van buiten: van God, de kerk
en de vertegenwoordigers daarvan.
Dit normatieve denken was gestoeld op een rotsvaste, orthodox-godsdienstige
levensovertuiging. Het was de wereld van: veel vragen, één antwoord21. Dit
referentiekader bepaalde lange tijd de grondstructuur van mijn denken en han-
delen, de religieuze lading ervan drukte een zwaar stempel op mijn leven. Dit
referentiekader werd aanvankelijk alleen maar op- en aangebouwd. Het geleer-
de op de kweekschool en in mijn door zelfstudie verkregen mo-akte godsdien-
stonderwijs werd geselecteerd op bruikbaarheid en ingepast in het bestaande
referentiekader.
Bij deze studie begon langzaam wel de eerste verbouwing plaats te vinden: ik
kreeg zo veel nieuwe dingen te horen, dat heel voorzichtig en aarzelend de
vraag rees waarom ze me dat niet eerder verteld hadden.
Ik deelde deze vragen toentertijd (rond 1975) met mijn naaste collega’s onder
wie Andries Knevel. Ik ontmoette op mijn eerste school voor voortgezet onder-
wijs ook allerlei collega’s met voor mij afwijkende opvattingen. Het was welis-
waar een christelijke school, maar er bleken op vele vragen in de praktijk meer-
dere antwoorden mogelijk te zijn.
Mijn referentiekader ging scheuren vertonen en werd heel langzaam en gelei-
delijk aan niet alleen verbouwd maar ook afgebroken. Meerdere ontmoetingen
en verdere studie deden de rest.

21 Zo luidt ook de titel van een in gereformeerde kringen bekend boek dat in de jaren veertig van

de vorige eeuw verscheen (Francken, z.j.). 
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Mijn studie voor de akte mo-B theologie en levensbeschouwing bracht me in
aanraking met de leef- en denkwereld van de rooms- katholieke theologen en
collega leraren godsdienst en levensbeschouwing. Zij brachten de notie van
ervaring binnen mijn denk- en leefwereld. 

Langzaam werd een nieuw referentiekader opgebouwd: een waarin de vragen
teruggebracht werden tot een paar waarop meerdere antwoorden mogelijk
waren. Er kwam oog en ruimte voor verschillen.
Dit werd nog versterkt door kennismaking met andere sectoren dan het onder-
wijs en met name de sector van het bedrijfsleven. Hier leerde ik nieuwe cultu-
ren, werkwijzen, normen en omgangsvormen kennen, ik leerde hoe groot de
rol van de omgeving is bij processen van leren en veranderen.
Ik ging begrijpen en ervaren waarom veranderingsprocessen bij een bank of in
een bedrijf anders verlopen dan in onze school: de invloed van de omgeving op
het primaire proces in het bedrijf doet zich veel directer gevoelen, de sociale en
arbeidsrechterlijke verhoudingen alsmede de cultuur van leren en veranderen
binnen een bedrijf zijn anders dan in de school, de visie op leiderschap is
anders.
Dit nieuwe referentiekader leidde tot nieuw gedrag. Ik bleef resultaat- en doel-
gericht, maar kreeg meer oog voor de betekenis van processen. Ik nam het
stuur steeds meer zelf in handen, maar gaf ook ruimte aan anderen om datzelf-
de te doen. Dit bracht mij uiteindelijk in 1996 in Culemborg, waar mij door het
bestuur gevraagd werd om aan de school die impulsen te geven die nodig zijn
om goed bij te blijven bij de ontwikkelingen die zich in het onderwijs voordoen.

In die tijd klonk de roep om onderwijskundig leiderschap. Schoolleiders moes-
ten het initiatief nemen in het proces van onderwijskundige vernieuwing. Die
roep was in deze mate nieuw. 
Voorheen had bijna alle accent in het werk van schoolleiders gelegen op
beheersmatige en organisatorische aspecten. De roep sprak me aan en sloot
aan bij eerdere acties die ik in het verleden op dit gebied had ondernomen. De
laatste jaren in mijn Waalwijkse periode (1984 -1996) was ik er minder aan toe-
gekomen, vanwege twee fusieprocessen die ik geïnitieerd en geleid had. Ik had
er zin in en was er klaar voor. 

Ook hier geldt dat alle begin moeilijk is. Ik was ervan overtuigd dat het succes
van verandering voor een belangrijk deel in handen lag van de docenten. Een
deel van hen werkte mee en een ander deel werkte tegen. Het verloop kreeg
hier en daar trekken van een strijd: wie had het voor het zeggen op school, de
schoolleiding of de docenten?
De openingen werden deels geboden door ontmoetingen en gesprekken bin-
nen de school en deels door voortgaande studie en het volgen van lezingen bui-
ten de school.
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Een niet te vergeten bijeenkomst was die van het managementteam met Léon
de Caluwé, waarin we ons bogen over de leergeschiedenis. De discussie verliep
soms heftig. De eye-opener was de simpele vraag van Léon: wat wil je zien? Er
is aanleiding genoeg om te zien dat er heel veel ten goede is veranderd op
school. Daar kun je blij om zijn. Je kunt ook kijken naar wat er nog niet goed
gaat. Dan word je niet blij. Het is aan ieder van jullie wat hij wil zien en waar
hij zich vervolgens op gaat richten. 
Deze simpele, op zich bijna obligate benadering bracht bij mij een forse
afbraak, verbouwing en opbouw in mijn referentiekader teweeg. Het vernieuw-
de referentiekader kon opgebouwd worden op een vloer die al eerder gelegd
was, maar kennelijk ondergeschoven was geraakt.
De interviews die vanaf diezelfde tijd gehouden werden, deden de rest. Ik keek
op een andere manier naar dezelfde werkelijkheid. Nu vanuit de optiek van
docenten, van onderop, vanuit hun ervaring. Nu ging ik letten op wat wel goed
ging en ging ik mijn krachten inzetten om docenten te helpen bij hun pogen
de school en zichzelf te ontwikkelen. 

9.2 Mi jn  leer resu l taa t

Om mijn leerresultaten kritisch te beschouwen sluit ik aan bij de omschrijving
van werkleren zoals Bolhuis & Simons (1999) die geven. Onder werkleren ver-
staan zij:
‘Werkleren is het ontstaan of tot stand brengen van relatief duurzame verande-
ringen in kennis, houdingen en vaardigheden op het gebied van werk en in het
vermogen om te leren op het gebied van werk; deze veranderingen resulteren
– mits de condities daartoe aanwezig zijn – in veranderingen in arbeidsresulta-
ten en arbeidsprocessen bij individuen, groepen en/of de organisatie waar deze
individuen en groepen werkzaam zijn.’

Leren houdt een verandering in. Dat er veranderingen hebben plaatsgevonden
moge in het voorafgaande duidelijk zijn geworden. Deze zijn enerzijds gewild
en gepland, anderzijds ook toevallig tot stand gekomen. De veranderingen die
voortvloeien uit mijn werkleren zijn duurzame en in behoorlijke mate onom-
keerbare veranderingen. Dit komt omdat bij werkleren leren en praktisch han-
delen nauw met elkaar verweven zijn. 
De veranderingen hebben betrekking op kennis, vaardigheden en houdingen
op het gebied van mijn werk als schoolleider. Ze raken ook – zoals we hiervoor
gezien hebben – mijn persoon en mijn referentiekader.
Mijn kennis op diverse gebieden – op dat van leren en onderwijzen, van veran-
deren en ontwikkelen, van leidinggeven en management en van personeelsbe-
leid – is verbreed en verdiept. Ik ben meer dan voorheen op de hoogte van
zaken die op voornoemde terreinen spelen. Ik heb meer overzicht gekregen om
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lijnen te kunnen ontdekken en heb meer begrip gekregen voor docenten en
schoolleiders bij wie dat vaak in veel mindere mate het geval is. Ik heb nieuwe
domeinen verkend en betreden, in het bijzonder het domein van de sociale
wetenschappen. Ik leerde een nieuwe taal, een taal met een eigen vocabulaire
en een eigen grammatica, de taal van de sociale wetenschap (Vandenberghe,
2005).
Ik kreeg al doende het gevoel dat ik door mijn inspanningen, mijn studie en
mijn onderzoek steeds beter op het spoor van de gewenste schoolontwikkeling
kwam. Dat was bijzonder stimulerend. 
Tegelijkertijd besef ik dat mijn leergeschiedenis in belangrijke mate een indivi-
duele, persoonsgebonden activiteit is geweest. Achteraf betreur ik het dat er
weinig ruimte was om mijn (leer)ervaringen te delen met (alle) docenten. Voor
een aantal van hen is mijn studie te lang een zaak van mij alleen gebleven. Ik
vertrouwde op de werking van de tijd.

De ervaringen die ik opdeed met het schoolbrede intervisieproject en de impact
die het project had op mijn welbevinden, stemden mij tot nadenken en riepen
bij mij veel vragen op.
De kern van het probleem zat erin dat ik mij bewust werd van een wij-zij rela-
tie die ik niet plezierig vond en waarvan ik intuïtief ook het gevoel had dat deze
relatie contraproductief was. Met dit gevoel ging ik het land in en sprak erover
met wie mij zijn oor leende.
Hierdoor verbreedde mijn vraagstelling zich ongemerkt. Het gevolg was dat ik
het mezelf moeilijker maakte dan nodig was.
Als ik terugkijk, vind ik dat ik meer en beter had moeten luisteren naar wat
mijn promotor en co-promotor over mijn vraagstelling en opzet van mijn
onderzoek hebben gezegd. Zij hadden in een eerdere fase al aangegeven de
vraagstelling te expliciteren.
Door het onderzoek heb ik nieuwe competenties verworven, deze komen tot
uitdrukking in mijn functioneren op school. Door de interviews heb ik scher-
per zicht gekregen op wat docenten beweegt, zij boden mij een nieuw perspec-
tief om veranderingen van enige afstand te beschouwen. Je kunt als (school)lei-
der niet ver genoeg door je knieën gaan om van onderaf aan tegen de
werkelijkheid aan te kijken, de werkelijkheid zoals docenten die – elk op eigen
wijze – beleven. 
De interviews en gesprekken eromheen onderstreepten de waarde van per-
soonlijk leiderschap. Dit betreft – naast aandacht – bijvoorbeeld het stimuleren
en faciliteren van docenten en het bevorderen van veranderingen in arbeids-
processen bij docenten en directieleden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat
mijn interventies en bemoeienissen bij duo-projecten door deelnemers als
positief zijn ervaren. 
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Meer in het algemeen kan worden gezegd dat de wijze waarop het schoolont-
wikkelingsproces is geïnitieerd en begeleid, niet van een leien dakje is gegaan. 
Om alle docenten bij het proces te betrekken, is gekozen voor een schoolbrede
aanpak waarbij oud zeer en persoonlijke ervaringen en emoties uit het school-
verleden weerstand veroorzaakten.
Het belichten van donkere tinten uit de rijke historie van de school, vind ik een
van de moeilijkste afwegingen in mijn leerproces. 
Argyris heeft me overtuigd dat het onontkoombaar is om het verleden in al zijn
facetten onder ogen te zien, wil je het verleden achter kunnen laten en vooruit
kunnen komen.
De Caluwé heeft me geleerd de lichte tinten te zien bij ontwikkelingen in het
heden. Gaandeweg zagen we ook steeds duidelijker veranderingen komen.
Mede door de ontwikkelingen die zich ook na het onderzoek binnen en buiten
de school voordoen, zien we nu dat verreweg de meeste docenten op de een of
andere manier werken aan hun eigen professionalisering (zie bijlage 3).

Langzaam maar zeker komt er een mentaliteits- en attitudeverandering tot
stand. Er vinden op het gebied van professionalisering prachtige zaken plaats,
die een duurzaam karakter lijken te hebben. Al kan het altijd beter, het lijkt
erop dat we de draad nu goed te pakken hebben. En daar gaat het uiteindelijk
om in deze studie naar professionalisering.
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Samenvatting

Het centrale onderwerp van deze studie is de professionalisering van docenten.
De vraag is hoe de professionalisering van docenten binnen de school waaraan
zij verbonden zijn, verbeterd kan worden. 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een school voor voortgezet onderwijs,
te weten: het Koningin Wilhelmina College te Culemborg. Het onderzoek is
uitgevoerd door de rector van de school gedurende de periode 1996-2004. 

In hoofdstuk 1 worden de aanleiding, het doel, de vraagstelling en de opzet van
het onderzoek beschreven.
De directe aanleiding van het onderzoek was de wens van het schoolbestuur aan
de toen nieuw benoemde rector om het onderwijs te vernieuwen. Dat was in
een periode dat de basisvorming (1993) was ingevoerd en waarin een volgende
vernieuwing, het studiehuis (1998), zich aandiende. Deze vernieuwingen heb-
ben invloed gehad op het functioneren van docenten. Er werden andere eisen
gesteld aan hun pedagogisch-didactisch handelen. De vraag is of docenten in
staat en bereid waren om zich aan te passen aan de vernieuwingen die zich in
het onderwijs voltrekken.
Ook de rol van de schoolleiding is veranderd. Aanvankelijk was er sprake van
verschillende werkterreinen. De schoolleiding hield zich in hoofdzaak bezig
met beheerszaken en de docenten met onderwijs. Tegenwoordig wordt van de
schoolleiding integraal beleid verwacht. 

Het doel van het in deze studie beschreven onderzoek is het verkrijgen van
inzicht in de wijze waarop de deskundigheid van docenten verbeterd kan wor-
den. Tevens is nagegaan welke rol de schoolleiding hierbij zou moeten spelen.
Om de professionalisering te bevorderen zijn twee projecten uitgevoerd. Het
ene betreft een schoolbreed intervisieproject waarbij een interventiebenade-
ring werd gevolgd en het andere een zogenaamd duo-project, dat gebaseerd is
op een procesbenadering. 
De concrete vraagstellingen zijn:
• Hoe en in hoeverre kan de professionalisering van docenten worden bevor-

derd door middel van een schoolbreed intervisieproject?
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• Hoe en in hoeverre kan de professionalisering van docenten worden bevor-
derd door middel van het duo-project?

• Welke rol is bij professionalisering van docenten weggelegd voor de school-
leiding?

Omdat het onderzoek op school heeft plaatsgevonden, is het gekwalificeerd als
een veld- of praktijkstudie. En omdat het onderzoek slechts op één school is uit-
gevoerd is het ook omschreven als een gevalsstudie (case study). 
Aan de docenten is door middel van gestructureerde interviews gevraagd naar
hun opinies met betrekking tot professionalisering. Het onderzoek is dan ook
aangeduid als exploratief (pilot study) en kwalitatief. 
Omdat de rector nauw betrokken is geweest bij de opzet en uitvoering van de
projecten en ook bij de verwerking en interpretatie van de onderzoeksgege-
vens, is veel aandacht besteed aan de opzet van het onderzoek en de betrouw-
baarheid van de gebruikte methoden.

In hoofdstuk 2 wordt een literatuurstudie beschreven die heeft plaatsgevonden
om antwoord te vinden op vragen als:
Wat bedoelen we met professionalisering van docenten?
Welke definities of kenmerken worden in de literatuur genoemd van het begrip
professionalisering? 
Is er onderzoek gedaan naar professionalisering van docenten en wat zijn daar-
van de belangrijkste resultaten? 

Professionalisering heeft betrekking op een bepaalde beroepsgroep. Uit de lite-
ratuurverkenning is naar voren gekomen dat de beoefenaren van een beroeps-
groep aan bepaalde criteria moeten voldoen, willen zij als professionals
beschouwd kunnen worden. Deze criteria zijn o.a.: een hoeveelheid kennis die
verworven is door een daarvoor in aanmerking komende opleiding, een grote
mate van autonomie in de uitoefening van het beroep, een gesanctioneerd
prestige door de samenleving en een eigen beroepscultuur, die steunt op insti-
tuties zoals een beroepsvereniging en eigen tuchtrecht. 
Gemeten naar deze maatstaven worden leraren door een aantal auteurs als
semi-professionals gezien. Er moet volgens hen nog het een en ander gebeu-
ren, willen docenten als volwaardige professionals worden beschouwd. 

Door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is de docent
vanouds altijd aangeduid als professional en wel vanwege zijn opleiding en
kennis. In deze studie wordt de docent zelfs gezien als een beroepsbeoefenaar
met een dubbele professionaliteit. Enerzijds ontleent hij zijn professionaliteit
aan de kennis van een bepaald vakgebied en anderzijds beschikt hij over de
kennis en vaardigheden om op pedagogisch-didactisch verantwoorde wijze met
de vakkennis om te gaan in interactie met zijn leerlingen.
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Kennis wordt niet alleen verworven tijdens de (vak)opleiding, kennis dient ook
onderhouden te worden. Professionals dienen hun bekwaamheid te onderhou-
den en wel zo dat hun deskundigheid op een zo hoog mogelijk peil blijft en
aangepast aan de eisen die daaraan worden gesteld.
Als we het in deze studie over professionalisering van docenten hebben dan
doelen we in feite op het onderhouden en het op zo’n hoog mogelijk niveau
brengen en houden van hun individuele deskundigheid.

Voor de meeste docenten in het voortgezet onderwijs geldt dat zij zich in hun
opleiding een wijze van pedagogisch-didactisch handelen hebben eigen
gemaakt die niet langer past bij de vigerende opvattingen over leren en onder-
wijzen. Dit maakt de vraag naar professionaliseringsbeleid des te urgenter.

Uit diverse studies blijkt dat het leren van docenten te lang te vrijblijvend is
geweest. Voor zover er sprake is van professionalisering is die vooral gericht op
vakinhoudelijke aspecten. Buiten de scholen ontbreekt het aan beroepsorgani-
saties die toezien op het onderhouden van de gewenste deskundigheid. Binnen
de scholen ontbreekt het veelal aan gedegen – op de inhoud van professionali-
sering – gericht scholingsbeleid. Hooguit gaat het dan om randvoorwaardelijke
aspecten. Ook schort het veelal aan personeelsbeleid dat rekening houdt met
professionalisering van docenten. 
In de tijd waarin vernieuwingen van het onderwijs gestalte kregen (basisvor-
ming en studiehuis) probeerde de overheid ernst te maken met het beleid van
decentralisatie en deregulering.
Met name de veranderingen op het gebied van financiën geven scholen een
eigen vrijheid en verantwoordelijkheid in de besteding ervan. Dit plaatst de
schoolleiding in een nieuwe rol als werkgever. De traditionele scheiding tussen
de werkterreinen van schoolleiding en docenten valt weg door integraal
management. In die zin is het niet verwonderlijk dat de rector (schoolleiding)
zich ook steeds meer met de kwaliteit van het onderwijs en dus ook met de pro-
fessionalisering van de docenten is gaan bemoeien.

In dit hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op de vele veranderingen die zich in
betrekkelijk korte tijd hebben voltrokken in en buiten het onderwijs en hoe
deze veranderingen het functioneren van docenten hebben beïnvloed. 
Nadat het brede terrein van de professionalisering in de lengte – het historisch
perspectief – is verkend, is aandacht besteed aan de context waarbinnen profes-
sionalisering gesitueerd is of zou moeten zijn. In dit kader is ingegaan op
recente opvattingen over leren en onderwijzen. Vroeger vond professionalise-
ring veelal plaats in de vorm van nascholing buiten de school. Aan het prak-
tisch nut ervan werd getwijfeld: veel van de opgedane kennis bleek in de prak-
tijk niet overdraagbaar te zijn. Zowel de initiële opleiding als wat voorheen de
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nascholing genoemd werd, vindt steeds meer plaats in de school, op de werk-
plek.
De context waarin leren plaatsvindt, krijgt veel aandacht in hedendaagse opvat-
tingen over leren, die veelal geschoeid zijn op sociaalconstructivistische leest. 

In deze dissertatie wordt professionalisering van docenten omschreven als een
(continu) leerproces, dat vooral plaatsvindt op de werkplek, in sociale interactie
met elkaar en met de leerlingen. De uitdaging is de werkplek ook voor docen-
ten te maken tot een krachtige leeromgeving.

In hoofdstuk 3 wordt de start van het veranderingsproces beschreven, dat gericht
is op de professionalisering van de docenten. Het betreft een schoolbreed inter-
visieproject, dat is opgezet en georganiseerd door de schoolleiding. Het is een
voorbeeld van wat in de literatuur genoemd wordt de interventiebenadering.
Voor de uitvoering en begeleiding van het project is een externe deskundige
aangetrokken, deze heeft ook als supervisor een belangrijke rol in het proces
gespeeld.
Dit project kent een aantal duidelijke doelstellingen. Het is gericht op vernieu-
wing van de bestaande lespraktijk door het introduceren van het 1/2 NC-princi-
pe, het KIT-model, het spoorboekje en studiewijzers.
Met deze concrete aspecten van vernieuwing werd geoefend in de dagelijkse
lespraktijk. Lessen werden geobserveerd door zowel de externe begeleider als
door een collega. Geobserveerde lessen werden nabesproken. Het project
beoogde tevens de samenwerking tussen docenten te bevorderen door het bij
elkaar in de klas kijken en het van elkaar leren. 
Dit proces vormde in feite het begin van een veranderingsproces op school.
Een proces waarbij docenten met en van elkaar leren, deuren opengaan – zowel
buiten als binnen de school – en waarbij vernieuwing van het onderwijs cen-
traal staat. In dit project is fors geïnvesteerd in termen van geld, tijd en energie.
Het heeft ook negatieve opbrengsten opgeleverd, met name in termen van
lesuitval. 

In hoofdstuk 3 is dit project onderzocht door middel van de learning history
(leergeschiedenis) methode. Deze methode is op drie manieren ingezet.
Begonnen is met het schrijven van een verhaal over het proces van onderwijs-
vernieuwing. Dat schetst de context van het intervisieproject als professionali-
seringstraject vanuit het perspectief van de rector. Ook werden direct betrokke-
nen uitgenodigd hun kijk op de gebeurtenissen te geven. Slechts weinig
docenten hebben gereageerd, niettemin zijn hun reacties aan het verhaal toe-
gevoegd. Het aldus uitgebreide verhaal werd in een tweetal gesprekken bespro-
ken met een aantal externe leergeschiedenisdeskundigen. 
Ten slotte werd het verhaal gelegd naast het boek Leren veranderen (De Caluwé
& Vermaak, 2001) en besproken met de leden van het managementteam van
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de school. De genoemde gesprekken met zowel de externe als de interne des-
kundigen waren op zich boeiend, nuttig en leerzaam doch leverden de onder-
zoeker niet het materiaal op waarnaar hij op zoek was. De onderzoeksmethode
hielp de onderzoeker ook niet of onvoldoende om ‘de school’ meer bij zijn
onderzoek te betrekken. Wel, maar dat drong later pas goed door, opende het
hem de ogen op een andere manier naar dezelfde werkelijkheid te kijken. Dit
anders kijken werd in sterke mate bevorderd door de tweede onderzoeksme-
thode, het gebruik van het interview. 

In hoofdstuk 4 is deze methode uitvoerig besproken, samen met de onderzoeks-
resultaten.
De reacties van de docenten op de intervisie, hun aanvankelijke opinies, hun
reacties op de interventies en op de begeleiding en hun reacties na afloop wer-
den bevraagd aan de hand van een uitgebreide gestructureerde vragenlijst. De
vragen werden individueel gesteld (in de vorm van een gestructureerd inter-
view) en de reacties werden schriftelijk vastgelegd door de rector.
Bij de formulering van de vragen is ernaar gestreefd een genuanceerd beeld te
vormen van de opinies van de docenten. Veel facetten van professionalisering
werden in het kader van de interventie aan de orde gesteld. 
Juist vanwege de betrokkenheid van de rector bij het onderzoek is gestreefd
naar objectiviteit, teneinde een betrouwbaar beeld te krijgen van de reacties van
de docenten. Hiertoe zijn de mogelijke antwoorden op de vragen ingedeeld in
post hoc geformuleerde antwoordcategorieën. Het categoriseren van de ver-
schillende antwoorden (scoring) vond plaats door zowel de onderzoeker als
door een tweede onafhankelijke beoordelaar. Alleen die reacties waarover vol-
doende consensus tussen beide beoordelaars bestond, zijn in behandeling
genomen. Op basis van de (statistische) analyse van de gegevens zijn per vraag
conclusies geformuleerd. 

Was er aanvankelijk sprake van strakke sturing, na verloop van de tijd is dit
principe enigszins losgelaten omdat het contraproductief dreigde te worden.
Ongeveer de helft van de personeelsleden gaf aan van het project aantoonbaar
geleerd te hebben. Het project bleek onmiskenbaar een aanzet te hebben gege-
ven tot de gewenste cultuurverandering. In korte tijd was er veel gebeurd.
Anderzijds gaf de andere helft van de docenten aan er niet wijzer van geworden
te zijn. Binnen de school maakte het project veel stemmen los. De sfeer en het
klimaat binnen de school toonden tekenen van verharding: de opbrengsten ble-
ven in de ogen van de schoolleiding en ook van de docenten achter bij de ver-
wachtingen en investeringen.

In hoofdstuk 5 is het duo-project beschreven. Op grond van de resultaten en
ervaringen met het intervisieproject ontstond het idee om het onderzoek naar
professionalisering voort te zetten met behulp van het duo-project. In tegenstel-
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ling tot het intervisieproject vereiste dit project een lichte vorm van organisatie
en aansturing.
De (bege)leiding door de schoolleiding is een voorbeeld van wat in de literatuur
beschreven wordt als procesbenadering. In dit project werkten twee – veelal vak-
docenten – docenten samen aan de hand van de vraag hoe zij hun didactisch
handelen in een beperkte periode in een overzienbaar werkgebied zouden kun-
nen veranderen en verbeteren.
Zij hebben de sturing van het project dus zelf in handen; zij kiezen zelf wat ze
gaan doen, hoe ze het gaan doen, waar en waneer ze het gaan doen en met wie
ze het gaan doen. Het is een vorm van samenwerkend leren. Docenten kunnen
begeleid worden door een daartoe aangewezen begeleider van binnen de school
(een deelnemer aan het duo-project zelf) of (een zelfgekozen) begeleider van
buiten de school. Het project wordt gefaciliteerd in (ontwikkel)tijd en in midde-
len.

Het duo-project heeft volgens de deelnemers een zinvolle bijdrage geleverd aan
de professionalisering van docenten. Zij waren en bleven enthousiast, de leer-
en veranderingseffecten zijn in hun ogen duurzaam. Gebleken is dat de kracht
van dit project gelegen is in het feit dat de docenten zelf hebben mogen beslis-
sen met wie zij in het project willen samenwerken en op welke wijze zij er
vorm en inhoud aan willen geven. 
Factoren als collegiale samenwerking, de aansluiting bij de lespraktijk, hande-
lend leren, de directe feedback van de leerlingen en de kleinschaligheid van het
project, hebben in belangrijke mate evenzeer bijgedragen aan de positieve bele-
ving van de docenten ten aanzien van het duo-project.

In hoofdstuk 6 is de praktijkkennis van docenten onderzocht door met alle
docenten die bij de twee projecten betrokken waren bij wijze van evaluatie
terug te blikken op enkele centrale aspecten van de professionalisering. Ook bij
dit deel van het onderzoek is de interviewmethode gebruikt om gegevens te ver-
krijgen. 
Uit dit onderzoek zijn twee ‘spanningsbogen’ (dilemma’s) naar voren geko-
men: ‘vrijwilligheid versus verplichting’ en ‘extern versus intern’.
De meeste docenten kiezen voor vrijwilligheid. Maar vrijwilligheid betekent
niet vrijblijvendheid. Het wordt als noodzakelijk gezien dat er regels en criteria
gesteld worden ten aanzien van het proces (je moet samenwerken, maar je mag
zelf weten met wie, je moet werken aan professionalisering, maar je mag
samen bepalen hoe je dat aanpakt). Ook de verantwoording van de geleverde
prestaties moet vastliggen.
Ten aanzien van het tweede dilemma hebben docenten een sterke voorkeur
voor interne cursussen, workshops en ondersteuning, overigens zonder het
belang van externe ondersteuning geheel te ontkennen. 



Summary

299

Voorts geven de resultaten aan dat docenten een voorkeur hebben voor klein-
schalige arrangementen waarvan de praktische relevantie duidelijk is.

In hoofdstuk 7 wordt verslag gedaan van een nader onderzoek waarbij de eerder
gevonden resultaten ter toetsing zijn voorgelegd aan een aantal geselecteerde
docenten. Dit waren docenten die blijk hebben gegeven op een of andere
manier betrokken te zijn (geweest) bij de opzet en organisatie van professiona-
liseringsprojecten. 
De toetsing vond plaats in de vorm van een gesprek. Het gesprek bevestigde de
hierboven genoemde resultaten, het leverde op enkele onderdelen een aan-
scherping of nuancering op. Het gesprek werd als waardevol ervaren omdat
actieve vernieuwingsgezinde docenten bij het onderzoek werden betrokken.
Zij leverden op deze manier ook een bijdrage aan het collectieve leren hoe de
professionalisering op school aangepakt zou moeten worden. De werklast op
school laat over het algemeen weinig ruimte voor intensieve gedachtewisseling
tussen belangstellende docenten en schoolleiding over thema’s als professiona-
lisering van docenten.
De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in termen van leerbevorde-
rende en leerbelemmerende factoren bij professionalisering van docenten.
Ook wordt hierbij ingegaan op de rol van de leiding en begeleiding bij profes-
sionalisering van docenten. 

In hoofdstuk 8 worden conclusies getrokken. Deze worden in discussie
gebracht. Er worden aanbevelingen gedaan voor zowel de praktijk in de school
als voor vervolgonderzoek. Het onderzoek levert inzicht op in de wijze waarop
professionalisering van docenten in de praktijk plaatsvindt, evenals over de rol
die daarbij is weggelegd voor de (bege)leiding. De werkplek – de school – blijkt
een aantrekkelijke leeromgeving te zijn voor docenten. De ‘leertaak’ moet prak-
tisch van aard zijn en de leerresultaten moeten direct van toepassing zijn in de
(les)praktijk.
Naar aanleiding van de resultaten is geconcludeerd dat – vooral daar waar het
pedagogisch-didactisch handelen betreft – het noodzakelijk is dat professiona-
lisering georganiseerd wordt. Dit kan op verschillende manieren. Het blijkt
niet vanzelfsprekend dat docenten de regie over het eigen leren zelf ter hand
nemen. De (bege)leiding van het leren door de schoolleiding dient afgestemd
te zijn op de persoonlijk behoeften en mogelijkheden van docenten. Het ver-
dient aanbeveling om de bestaande vrijblijvendheid die nu nog eigen is aan de
cultuur van professionalisering van docenten te vervangen door een cultuur
van vanzelfsprekendheid. Het verdient in dit kader ook aanbeveling dat docen-
ten meer tijd krijgen voor professionalisering.
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In hoofdstuk 9 wordt een beschrijving gegeven van een reflectie door de onder-
zoeker op het eigen leerproces bij het onderzoek en de studie naar professiona-
lisering.
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Summary

This study focuses on the professional development of teachers. The question
is how the professional development of teachers can be improved within the
school to which they are attached.
This research was conducted at a school for secondary education, the ‘Koningin
Wilhelmina College’ in Culemborg. The research was conducted by the head-
master of this school between 1996 – 2004.

Chapter 1 describes the reason for this study, its aim, its research question(s)
and its set up/ planning.
The immediate cause for this study was the desire of the school board for the
newly appointed headmaster to innovate education. This was in a period when
the basic curriculum (basisvorming, 1993) was introduced and in which the
next change, the Second Phase (tweede fase, 1999) presented itself. These
reforms have had their influence on the performance of teachers. In terms of
teaching practice and teaching strategy they had to meet new demands. The
question is whether teachers are able and prepared to adapt to these reforms.
The role of the school management team has also changed. Initially this team
predominantly focussed on management and the teachers on education.
Nowadays a more integral approach is expected from the executive.

The aim of the research described in this study is to gain insight into the man-
ner in which the expertise of the teachers can be improved. The role to be
played by the school management team in this process is also considered.
To enhance the professional development two projects were carried out: an
intervention based schoolwide intervision project and a process based so-called
pair project. 
The research questions are:
How and in how far can the professional development of teachers be stimulat-
ed by means of a schoolwide intervision project?
How and in how far can the professional development of teachers be stimulat-
ed by means of the pair project?
Which role can the school management team play in the professional develop-
ment of teachers?
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As the research was conducted at school it is described as a field study or prac-
tical study. However, as the research was conducted at only one school, it is also
described as a case study.
By means of structured interviews teachers were asked their opinions with
regard to professional development. The research is then described as a pilot
study and in qualitative terms.
As the headmaster was closely involved in the planning and execution of the
projects as well as in the processing and interpretation of the research data,
much attention is paid to the planning of the research and the reliability of the
methods employed.

In chapter 2 a literature study is described which took place to answer such
questions as:
What is meant by the professional development of teachers?
What definitions or characteristics can be found in the literature on the subject
to describe professional development?
Has there been any research into the professional development of teachers and
what are its main findings?

Professional development bears on a certain professional group. The literature
survey shows that the professionals of a certain professional group must meet
a number of criteria if they want to be regarded as professionals. Among these
criteria are found: a degree of knowledge acquired in a relevant field of study, a
large degree of autonomy in the exercise of one’s duties, prestige acknowledged
by society and a professional culture of its own based on institutions such as a
professional body and disciplinary powers of its own.
Judged by these standards a number of writers regard teachers as semi-profes-
sionals. According to them a number of changes must occur before teachers
can be seen as full professionals.

The Department of Education has of old referred to teachers as professionals
because of their education and knowledge. This study even considers teachers
as professionals with a double professionalism. On the one hand, his profes-
sionalism is derived from knowledge of a certain field of study and, on the
other, he possesses knowledge and skills to exploit his subject knowledge in a
pedagogically and didactically responsible manner in the interaction with his
pupils.
Knowledge is not only accumulated during professional training, knowledge
must also be maintained. Professionals should service their competence in
such a manner that their expertise remains at a best-achievable level and adapt-
ed to the demands made on it.
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When, in this study, we talk about the professional development of teachers we
refer in fact to the maintenance of individual expertise and raising this to, and
preserving it at, a level as high as possible.

Many teachers in secondary education adopted a pedagogical and didactic style
during their training which no longer suits the current insights in learning and
teaching. This makes the call for a policy on professional development all the
more urgent.

From various studies it appears that teacher learning has long been too non-
committal. In as much as professional development was at issue it focussed
predominantly on subject matter aspects. 
Schools lack professional bodies that monitor the maintenance of the desired
expertise from the outside. On the inside, they are mostly starved of a contents-
aimed professional development policy on teacher schooling. At the most a
number of parameters is employed. In addition, personnel management that
considers the professional development of teachers is mostly absent.

In the days when education reforms were taking shape (basic curriculum and
Second Phase), central government gave serious consideration to the imple-
mentation of decentralisation and deregulation.
It is especially the changes in financial management that have given schools a
liberty and responsibility of their own in their application. This assigns a new
role to the school management team as employer. The traditional divide
between the fields of activities of school executive and teachers disappears
because of integral management. In this respect it is not surprising that the
headmaster has increasingly become involved in the quality of the teaching and
thus in the professional development of the teachers. 

This chapter deals extensively with the many changes inside and outside edu-
cation that occurred in a relatively short period of time and describes how these
changes influenced the performance of teachers.
Having explored the broad field of professional development from a historical
perspective, attention shifts to the context in which professional development
is, or should be, situated. In this respect recent insights into learning and teach-
ing are examined.
Professional development used to take place, mostly, in the form of refresher
courses, continuing education courses and post-graduation courses. Their
practical relevance was questioned, however: much of the acquired knowledge
proved to be intransferable in practice. Both initial degree programme and the
type of courses mentioned above, are now increasingly taking place inside the
school, on the job.
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The context in which learning takes place receives much attention in modern
insights in learning which are mostly based on socio-constructivist concepts. 

In this thesis the professional development of teachers is described as a contin-
uous learning process which predominantly takes place on the job, in social
interaction with each other and the pupils. It is a challenge to turn the place of
work into a powerful learning environment for teachers as well. 

In chapter 3 the start of the process of change is described, a process aimed at
the professional development of the teachers. It is a schoolwide intervision
project initiated and organised by the school management team. This is an
example of what in the subject literature is called the intervention approach. An
external expert was recruited for the execution and supervision of the project.
As a supervisor this specialist played an import role in the process.
This project has a number of clear objectives. It is aimed at the reform of the
existing teaching practice by the introduction of the 1/2 NC- principle, the KIT
model, precursor of the study planner, study planners.
These concrete aspects of reform were put into practice in daily teaching.
Lessons were observed by both the external coach and a colleague and dis-
cussed in detail afterwards.
Another aim of the project was to stimulate the cooperation between teachers
by observing each other’s lessons and by learning from each other. This process
in fact ushered in a reform process at school. It was a process in which not only
teachers learn with each other and from each other, but also one in which doors
open (externally and internally) and in which the reform of education is in the
centre of activity. This project was heavily invested in in terms of money, time
and energy. The project also yielded negative results, especially in terms of can-
celled lessons.

In chapter 3 this project is researched by means of the learning history method.
This method was employed in three ways. This research was started by writing
an account of the process of educational innovation. It outlines the context of
the intervision project as a professional development course from the head-
master’s perspective. Those closely involved were invited to comment on the
project. Only a small number of teachers reacted. Nevertheless, their reactions
have been added to this account whose elaborate version was twice discussed
with a number of external learning history experts. 
Finally, the account was compared with the book Leren veranderen (De Caluwé
& Vermaak, 2001), and discussed with the members of the school manage-
ment team. Those discussions with both the external and internal experts were
in themselves interesting, useful and instructive, but did not provide the
researcher with the material he was looking for. This research method did not
help the researcher either, or at least not sufficiently, to involve the school more
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in his research. It did, however, but he did not realise that until later, open his
eyes to look in a different way at the same reality. This alternative way of look-
ing was strongly enhanced by the second research method: the use of the inter-
view.

In chapter 4 this method is discussed extensively together with the research
results.The teachers’ reactions to the intervision, their initial opinions, their
reactions to the interventions and the supervision and their reactions after the
project were obtained by means of an elaborate and structured questionnaire.
The questions were asked individually (in a structured interview) and the reac-
tions were recorded in writing by the headmaster. The phrasing of the ques-
tions was aimed at forming a balanced picture of the opinions of the teachers.
Many facets of professional development were discussed as part of the inter-
vention.
Due to the headmaster’s involvement in the research objectivity was aimed at
in order to arrive at a reliable picture of the reactions of the teachers. For this
purpose possible answers to the questions were classified in answer categories
that were developed post hoc. Categorisation of the various scores (scoring) was
carried out by the researcher as well as by a second independent assessor. Only
the reactions on which there was sufficient consensus between both assessors
have been used. On the basis of the (statistical) analysis of the data conclusions
were drawn per question.

Although the project was initially strictly managed, in the course of time this
principle was somewhat abandoned as it was on the verge of becoming coun-
terproductive. Roughly half the staff indicated to have learnt from the project
demonstrably. The project had unmistakably initiated the desired culture
change. In a short time much had happened.
On the other hand, the other half of the teachers indicated not to have become
any wiser than before. Inside the school the project stirred emotions. The
atmosphere and school climate showed signs of hardening. In the eyes of the
school management team and the teachers the results did not live up to the
expectations and investments.

In chapter 5 the pair project is described. On the basis of the results and experi-
ence with the intervision project the idea developed to continue the research
into professional development by means of the pair project. In contrast to the
intervision project this project required a light form of organisation and steer-
ing.
The supervision and steering by the school management team is an example of
what in the literature on the subject is described as process approach. In this
project two teachers, mostly subject teachers, cooperated on the basis of the
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question how they could change and improve their teaching strategies in a lim-
ited period of time and in a defined field of interest.
In other words, they manage the project themselves, they choose what they are
going to do, how they are going to do it, where and when they are going to do it
and with whom. It is a form of cooperative learning. Teachers can be super-
vised by an appointed internal school supervisor (a participant in the pair proj-
ect itself) or an external supervisor (chosen by them). The project is facilitated
with development time and resources. 

According to the participants the pair project contributed meaningfully to the
professional development of the teachers. They were and have remained enthu-
siastic. In their opinion the learning effects and the effects on change are last-
ing. Evidently, the strength of this project resides in the fact that the teachers
were allowed to decide themselves with whom they cooperated in the project
and in which way they shaped its form and content.
Factors such as the cooperation with fellow teachers, the relevance for their
teaching practice, learning by doing, the immediate feedback from the pupils
and the small scale of the project have likewise contributed significantly to the
positive experience of the teachers with regard to the pair project.

In chapter 6 the practical knowledge of teachers is researched by reviewing,
with all the teachers involved in the two projects, by means of evaluation, sev-
eral central aspects of their professional development. The interview method
was also employed to gather data for this part of the project.
From this research two dilemmas emerged:
‘voluntary’ versus ‘obligatory’ and ‘external versus internal’
Most teachers opt for ‘voluntary’. Yet ‘voluntary’ does not imply non-commit-
ted. It is regarded essential that rules and criteria be established with respect to
the project (you have to cooperate, but you may decide yourself with whom, you
have to work on professional development, but together you may decide on
your approach). Justification for the achievement must also be laid down in
rules.
As regards the second dilemma, teachers have a marked preference for internal
courses, workshops and support, without, for that matter, entirely denying the
importance of external support.
Moreover, the results indicate that teachers prefer small-scale arrangements
whose practical relevance is obvious. 

In chapter 7 an account is given of a study whose results were presented for
examination to a number of selected teachers. They were teachers who had
shown to have been involved in one way or another in the planning and organ-
isation of the professional development projects. This examination took place
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in the form of a discussion. This discussion confirmed the results described
above. It resulted in some accentuations and modifications of some parts. 
The discussion was regarded as valuable because active and innovation-mind-
ed teachers were involved in the study. Thus they contributed to the collective
learning of how professional development should be addressed. In general the
workload at school leaves little room for intense exchanges of ideas between
interested teachers and school management team on themes such as the pro-
fessional development of teachers. 
The results of the study have been described in terms of learning-enhancing
and learning-impeding factors in the professional development of teachers. In
this respect the role of the management team and monitoring in the profes-
sional development of teachers is also discussed. 

In chapter 8 conclusions are drawn and discussed. Recommendations are pro-
vided for practical application in school as well as for further research. The
study provides insight not only into the way in which the professional develop-
ment of teachers takes place in practice, but also into the role of school manage-
ment team and monitors. The place of work – the school – proves to be an
appealing learning environment for teachers. The ‘learning task’ has to be prac-
tical in nature and the learning results have to be of immediate relevance for
their teaching practice.
On the basis of the results I come to the conclusion that – especially where
teaching practice and teaching strategy are concerned – it is necessary for pro-
fessional development to be organised. This can be accomplished in a number
of ways. It is not self-evident that teachers direct their own learning process.
Monitoring of learning by the school management team has to be attuned to
the personal needs and possibilities of teachers. It is recommended to replace
the current non-committed attitude, still characteristic of the culture of profes-
sional development of teachers, with a culture in which professional develop-
ment is only natural. In this respect it is also recommended that teachers be
given more time for their professional development.

Chapter 9 gives a description of a reflection by the researcher on his own learn-
ing process during his research and study into professional development. 
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Bijlage 1

Indiv idue le  versch i l l en  

We hebben ook onderzocht of de resultaten van ons onderzoek dat in 4.3.1
wordt beschreven, afhankelijk zijn van individuele verschillen met betrekking
tot leeftijd, geslacht, opleiding en sector waarin docenten werkzaam zijn. 

Om het effect van leeftijd te kunnen onderzoeken hebben we de deelnemers
ingedeeld in twee leeftijdscategorieën, de jongere (< 45 jaar) en de oudere
docenten (> 45 jaar). Vervolgens hebben we voor een aantal vragen nagegaan of
er een leeftijdseffect aangetoond kan worden. Dat is gedaan voor de vragen 1, 2,
6 en 8. De resultaten zijn (in enigszins gecomprimeerde vorm voor wat het
aantal categorieën betreft) weergegeven in tabel B 1.

Tabel B 1 Reacties op de vragen 1, 2, 6 en 8 per leeftijdscategorie

Vraag leeftijd antwoordcategorie

vraag 1 positief negatief ambigu
< 45 8 1 5

> 45 22 15 16

vraag 7 ja nee overig
< 45 13 2 3

> 45 23 17 10

vraag 11 positief negatief overig
< 45 12 0 6

> 45 40 6 6

vraag 13 positief negatief ambigu
< 45 10 0 9

> 45 24 10 24

χ2-berekeningen over de gegevens van tabel B 1 leveren geen significante effec-
ten. De χ2-waarden voor de vier vragen zijn, respectievelijk, 3.3; 4.3; 4.2; en 7.7.
Voor df = 2 levert dat in geen van de vier gevallen een significant resultaat op. 
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Wanneer we de gegevens op de vier vragen samen nemen dan kunnen wel
enkele trends worden geconstateerd. Zo tekent zich af dat de oudere docenten
(> 45 jaar) over het algemeen negatiever reageren dan de jongere leerkrachten.
Voor alle vier de vragen geldt dat de oudere docenten vaker negatief oordelen
dan de jongere collegae. Bezien we de positieve reacties van de docenten dan
geldt voor drie van de vier vragen dat de jongere docenten vaker positief reage-
ren dan de oudere docenten, die bovendien ook vaker scoren in de categorieën
‘ambigu’ of ‘overige’. Met andere woorden: ofschoon de leeftijd geen statistisch
significant effect blijkt te hebben op de beantwoording van de vragen is het
‘overall’ beeld toch zodanig dat gesteld kan worden dat de jongere deelnemers
meer open staan voor het intervisieproject en een positievere attitude vertonen
dan de oudere deelnemers. Zij zijn gemiddeld negatiever en tonen meer weer-
stand tegen dit veranderingsproces.

Soortgelijke analyses zijn ook uitgevoerd met betrekking tot geslacht (man ver-
sus vrouw), opleiding (universitair, eerste graad en tweede graad) en sector
(basisvorming, vmbo en tweede fase). In geen van deze gevallen is een statis-
tisch significant effect gevonden. Maar ook hier geldt dat er enkele trends
geconstateerd kunnen worden. Zo vertonen vrouwelijke deelnemers de nei-
ging om positiever te reageren dan hun manlijke collegae.
Wat de opleiding betreft is gebleken dat de universitair opgeleide docenten
gemiddeld meer moeite hebben met aspecten van de intervisie zoals ‘verplich-
ting’ en ‘sturing’. Zij verschillen hierin vooral van de tweede-graders, die posi-
tiever zijn in hun oordeel over deze facetten. Al met al gaat het hier om kleine
verschillen zodat in feite geconcludeerd moet worden dat opleiding als zodanig
nauwelijks effect heeft op de waardering voor het intervisieproject. Dat geldt
ook voor de sector waarin men werkzaam is. Hier wordt de suggestie gewekt
dat de docenten die werkzaam zijn in de tweede fase van het voortgezet het
vaakst negatief (en ook het minst vaak positief) zijn vergeleken met de collegae
uit de andere sectoren.
Toetsing van interacties tussen de hierboven genoemde variabelen (leeftijd,
geslacht, opleiding en sector) is niet goed mogelijk, gezien het lage meetniveau
waarop de gegevens zijn verzameld. Op het eerste gezicht kan worden gesteld
dat de groep die bestaat uit oudere manlijke leerkrachten, die universitair zijn
opgeleid en werkzaam zijn in de tweede fase van het voortgezet onderwijs
(zoals dat aan het KWC gegeven wordt) zich het meest ongunstig uitlaat over
het interventieproject. Een ander uiterste vormt de groep jongere vrouwelijke
docenten. Zij reageren gemiddeld positiever en staan meer open voor innova-
tie.
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Bijlage 2

Verge l i j k ing  van  resu l ta ten  van  het  in te rv is iepro jec t

Aanwijzingen over de betrouwbaarheid van het onderzoek kunnen ook worden
verkregen door onze resultaten te vergelijken met die welke door Zuylen zijn
gerapporteerd in zijn dissertatie. Zuylen (1999) heeft onderzoek gedaan naar
de effecten van intervisieprojecten op acht verschillende scholen, waaronder
het KWC. De vergelijking is om twee redenen relevant. In de eerste plaats
omdat het onderzoek van Zuylen, zoals gezegd, breedschaliger was dan het
onze. Een ander verschil is dat zijn conclusies gebaseerd zijn op materiaal dat
veel eerder is verzameld dan in deze studie het geval is. Daar zit een tijdsver-
schil van ongeveer vier jaar tussen.
Indien we ons richten op een kernvraag uit onze onderzoek, namelijk of en in
hoeverre docenten zeggen iets geleerd te hebben van het intervisieproject, dan
geven de onderzoeken grofweg eenzelfde beeld. 

Zuylen heeft in zijn onderzoek ten dele andere categorieën gebruikt dan in
deze studie. In beide gevallen zijn de categorieën ‘ja’ en ‘nee’ gebruikt. Waar
Zuylen de categorie ‘een beetje’ gebruikt, hanteert Van Driel de categorie ‘nau-
welijks’. Als we deze als equivalent beschouwen dan blijkt het volgende. 

Tabel B.2 Vergelijking van de opbrengsten van het intervisieproject van Zuylen

(1999) met die van Van Driel (2006). 

Ja Nee Nauwelijks

Zuylen 33 7 21

Van Driel 36 19 10

Toepassing van de Chi-kwadraat (Zuylen versus Van Driel) geeft het volgende
resultaat te zien: χ2 = 24.2; df = 2; p <.001.

Het verschil tussen beide onderzoeken is significant. Dat is niet toe te schrijven
aan de ja-antwoorden, want die zijn in de studie ongeveer gelijk, namelijk
zo’n 50%. Bij Zuylen wordt relatief vaak de categorie ‘nauwelijks’ gebruikt
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(36% versus 15%), terwijl bij Van Driel de nee-categorie vaker voorkomt (29%
versus 11%). De resultaten van ons onderzoek worden dus voor wat de positie-
ve reacties van de docenten betreft, gesteund door de bevindingen van Zuylen;
we zien dit als een bevestiging van de betrouwbaarheid van ons onderzoek. Het
verschil tussen beide studies wordt vooral veroorzaakt door het onderscheid dat
is gemaakt tussen ‘niet’ en ‘nauwelijks’; als beide categorieën samengevoegd
worden, verdwijnt dit.
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Bijlage 3

Dit is het projectplan in het Dadenplan van het Beleidskader. Het plan heeft
betrekking op professionalisering en onderwijsontwikkeling in de havo/vwo
sector. Het betreft het schooljaar 2005/2006. De nummers verwijzen naar de
nummering in het schooldocument. Het projectplan is opgesteld door drie
docenten, die de rol van projectcoördinatoren (of ook wel onderwijscoördinato-
ren, OCO’s) gekregen hebben. Elk van hen coördineert de onderwijsontwikke-
ling en de professionalisering in een leergebied: communicatie (met name
talen), mens en maatschappij, exacte vakken.

7 HAVO /  VWO

7 . 1 Profess ional i ser ing en onderwi j sontwikke l ing

Projectcoördinatoren: Joanneke van Aller, Jan Gideonse en 
Frans Teeuw 

Context

– Doorlopende leerlijnen en verticalisering
– Vervolg ADSWL (na de evaluatie)22

– Inbedden Duo-projecten
– Inbedden LOBOB project23

– Continuering projecten waarborgen
– Samenhang projecten 
– Ontwikkelen vaardigheden curriculum (brede vakvaardigheden en alge-

mene vaardigheden)
– Pedagogische samenhang en Zelf aan het Stuur (In samenhang eigen ver-

antwoordelijkheid ontwikkelen met ruimte om te sturen )

22 ADSWL staat voor een cursus Activerende Didactiek en Samen Werkend Leren

23 LOBOB is een vervolg in de bovenbouw op het LOBO project. LOB staat voor Leerlijn

Onderzoekende houding in de Bètavakken. De O daarna staat voor onderbouw, de laatste B

staat voor bovenbouw.
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Doel

Een platform waarbinnen de onderwijskundige ontwikkelingen en de
professionalisering van docenten in de sector H/V bijeen kunnen komen en
gestroomlijnd worden, met het oog op verdere ontwikkeling. Hierbij staan
samenhang (zowel horizontaal als verticaal) en vernieuwing centraal. 

Aanpak

• Leergebieden onderverdelen in drie hoofdcategorieën: communicatie/
M&M/Exact (expressievakken en beweging vallen onder alle drie)24

• Drie ontwikkelmogelijkheden bieden: in duo’s; in zelfsturende groepen
en sectorbreed.

• Groepen formeren zich rondom een thema / idee voor ontwikkeling
• Elk van de drie leergebieden valt onder een onderwijscoördinator
• Overlappende groepen/duo’s worden ondergebracht bij één onderwijs-

coördinator.
• Elke docent H/V kan zich melden voor een duo en/of groep en/of sector-

breed
• Verschillende frequentie van samenkomen (duo’s vaak; groepen vier tot

zes keer, sector twee keer)
• Doelen / resultaten worden duidelijk en SMART geformuleerd 
• Tijd en ruimte creëren voor overleg en ontwikkeling
• Uitwisseling van ontwikkeling bevorderen en input binnen halen.

Rol duo
Een duo kan op elk terrein van onderwijsontwikkeling een plan indienen. Het
kan een plan voor verdere ADSWL-ontwikkeling zijn, maar ook iets anders. Als
het maar vernieuwend is op het KWC en verder gaat dan een enkele individuele
ontwikkeling. (een klein plannetje mag ook).
Dit plan wordt aangevraagd met : 
– Doel (globaal)
– Aanpak 
– Stappenplan
– Te verwachten resultaat (SMART)
– Evaluatievorm (Q5)
– Gewenste facilitering (tijd, ruimte, materiaal, overlegvorm, bevoegdhe-

den, begeleiding, scholing, etc)

De duo’s plannen hun eigen overleg in de tijd. Afspraken worden gemaakt met
de onderwijscoördinator.
Facilitering varieert al naargelang de plannen.

24 M&M staat voor het leergebied Mens en Maatschappij



Bijlagen

317

Rol zelfsturende groep: 
Binnen een leergebied geeft een groep docenten aan met een zekere regelmaat
bij elkaar te willen komen (b.v. vier tot zes keer per jaar). 
Zij kunnen zich vormen rondom een bepaald thema (LOBOB b.v.) of didactiek
(ADSWL b.v.) of ontwikkeling van vaardigheden (curriculumontwikkeling) e.d.
Ook zijn werk/ontwikkelmiddagen mogelijk.
Zij formuleren hun plan (zie duo’s) ook zo SMART mogelijk.
Zij kunnen dit doen onder supervisie.
Facilitering varieert al naar gelang de plannen.

Rol sectorbreed
Diegenen die niet gaan werken in een groep of duo, vallen automatisch in de
sectorbrede groep. Voor de sector in zijn geheel worden minimaal twee midda-
gen belegd, waarop geworkshopt, geschoold en/of uitgewisseld wordt.
Vanuit de duo’s, de groepen (en eventueel ook vanuit individuen) worden hier-
toe door de OCO’s wensen geïnventariseerd.

Rol onderwijscoördinator (OCO)
– benaderen van (individuele) docenten voor deelname duo/groep/sector
– talenten herkennen en stimuleren
– vormen van groep(en)
– supervisie over groep(en)
– (mee)werken aan scholingsprogramma
– n.a.v. de groepen en duo’s ook eigen doelen stellen
– contact houden met duo’s; volgen, bevragen, evalueren
– overzicht houden op ontwikkelingen van groep en duo’s
– op de hoogte blijven van ontwikkelingen in eigen leergebied
– initiatieven ontplooien 
– processen bewaken in groepen en duo’s
– kleinschaligheid bewaken
– contacten onderhouden met buiten (Universiteit/ Ped. Centra e.d.)
– overleg met de twee andere OCO’s
– overleg met en adviseren van MT
– evalueren van toegekende facilitering

Facilitering varieert al naargelang de omvang van de taak. 

Rol MT
Overleg met OCO’s en plannen/invullen van sectorbijeenkomsten. 
Toetsen van plannen aan sectorbeleidsplan 
Toekennen van facilitering 
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Facilitering : 
OCO’s vooralsnog faciliteren met 90 klokuren. Na een jaar wordt geëvalueerd
hoe dit uitkomt. Daarnaast worden duo’s en groepsleden gefaciliteerd naar rato
van hun plannen. Facilitering komt uit de pot van duoprojecten, ADSWL,
LOBO(B), ZAHS, en PROCO’s.25 Ook deze faciliteringen worden jaarlijks
geëvalueerd.

In te huren scholing komt uit het scholingsbudget.

25 ZAHS staat voor Zelf Aan Het Stuur (een professionaliseringsprogramma); PROCO’s staat

voor Profielcoördinatoren.
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