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Inleiding

Nederlandse basisscholen worden 
steeds nadrukkelijker gevraagd om de 
gerealiseerde onderwijsopbrengsten te 
verantwoorden, met name ten aanzien 
van de vakken rekenen-wiskunde en 
taal (OCW, 2007). Scholen zouden meer 
en efficiënter gebruik moeten maken 
van data die zij genereren over het 
leren van hun leerlingen om op basis 
van een analyse daarvan de leerop-
brengsten te verhogen (Ledoux, Blok 
& Boogaard, 2009). Opbrengstgericht 
werken is de term die hieraan verbon-
den is. De auteurs van dit artikel, waar-
van er twee op een basisschool werken 
en twee op een lerarenopleiding, heb-
ben de handen ineengeslagen om aan-
staande leraren op de opleiding voor 
te bereiden op het opbrengstgericht 
werken in de basisschool. Opbrengst-
gericht werken is in het vernieuwde 
programma van het vierde studiejaar 
ingebed, in eerste instantie op het ter-
rein van rekenen-wiskunde. Hierbij 
is veel aandacht besteed aan de afstem-

ming tussen opleiding en basisschool. De PO-raad, de besturenorganisatie 
voor het primair onderwijs, kende hiervoor een subsidie toe. Uiteindelijk 
doel is de opgedane ervaringen in de afstudeerfase van de opleiding vorm 
te geven zodat opbrengstgericht werken als werkwijze centraal staat voor 
zowel rekenen-wiskunde als taal. Dit artikel beschrijft een good practice 
rond het ontwerpen van opleidingsonderwijs in de periode september 
2010 tot april 2011. Achtereenvolgens gaan we in op het ontwerp, de uit-
voering en de evaluatie. We reflecteren aansluitend op de opbrengsten en 
uitdagingen voor het vervolg. 

De opdracht

Basisscholen die opbrengstgericht werken, vragen om leraren, die in staat 
zijn om hun onderwijs in te vullen en te verbeteren op basis van data die 
datzelfde onderwijs genereert. In het opleidingsonderwijs was al aandacht 
voor handelingsgericht werken en actieonderzoek en dat gaf studenten 
aanwijzingen om met data uit het onderwijs aan de slag te gaan. Dit 
gebeurde echter niet systematisch, wat opbrengstgericht werken wel voor-
staat. De uitdaging was dus om te onderzoeken hoe opbrengstgericht wer-
ken zo ingepast kon worden in het curriculum dat studenten systematisch 
leerden omgaan met door het onderwijs gegenereerde data, gericht op het 
verhogen van leeropbrengsten. De keuze viel op het vierde (en laatste) stu-
diejaar van de opleiding, omdat daarin het leren onderzoeken van het 
onderwijs centraal staat en omdat we aannamen dat studenten in die fase 
van de studie over een voldoende gevulde kennisbasis beschikken. 
Gecombineerd met de eerder toegelichte toepassing op rekenen-wiskunde, 
leidde dit tot de ontwikkelopdracht: Ontwerp een invulling voor het vierde 
studiejaar voor het vak rekenen-wiskunde, waarin studenten leren opbrengstgericht 
te werken. 
Het ontwerp zou worden uitgevoerd, geëvalueerd en vervolgens geïmple-
menteerd om uiteindelijk tot zo doelmatig mogelijk onderwijs te komen. 
Om de evaluatie gefundeerd en systematisch aan te pakken, hebben we 
gebruik gemaakt van elementen van het educatief ontwerponderzoek 
als onderzoeksmethodologie (Plomp, 2010; Van den Akker et al., 2006).

Leraren basisonderwijs 
leren opbrengstgericht 
werken
Leraren in opleiding samen met hun 
begeleiders uit het veld in de schoolbanken 

Opbrengstgericht werken wordt alom gezien als manier om 
onderwijsopbrengsten te verhogen. Het is daarom van belang 
dat aanstaande leraren ook opbrengstgericht kunnen werken. 
Dit artikel beschrijft hoe in een pilot op de iPabo, een lerareno-
pleiding voor het basisonderwijs in Amsterdam en Alkmaar, 
een vorm is gevonden om het opbrengstgericht werken voor het 
vak rekenen-wiskunde een plek te geven in het opleidingsonder-
wijs. Dit is gedaan door opbrengstgericht werken nadrukkelijk 
te beschouwen als onderzoeksaanpak en door de dialoog met het 
veld aan te gaan. Dit artikel beschrijft het ontwerp, de uitvoe-
ring en de evaluatie als een vorm van educatief ontwerponder-
zoek en reflecteert op de opbrengsten en uitdagingen voor het 
vervolg.

Ronald Keijzer &
Josje van der Linden, 
Hogeschool iPabo

José Vos-Bos &
Linda Verbeek-Pleune, 
RKBS De Windwijzer
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Opbrengstgericht werken, handelingsgericht 
werken en actieonderzoek

Opbrengstgericht werken is door de PO-raad ingezet 
als reactie op de (vermeende) terugloop in de onder-
wijsopbrengst voor het vak rekenen-wiskunde in de 
basisschool (PO-raad, 2009; PO-raad, 2010). Scholen 
moeten investeren in de opbrengsten voor het vak 
rekenen-wiskunde, vooral als zij voor rekenen-wis-
kunde zwak of zeer zwak bevonden zijn. Binnen 
zogenoemde rekenverbetertrajecten is hiermee op 
een aanzienlijk deel van de Nederlandse basisscholen 
ervaring opgedaan (Van Vijfeijken, Smeets, Van Schilt-
Mol & Wester, 2010). 
Opbrengstgericht werken is een uitwerking van wat 
in de internationale literatuur wordt aangeduid als 
data driven teaching, waarbij binnen het onderwijs 
gegenereerde data gebruikt worden om de noodzaak 
te legitimeren om het onderwijs aan te passen 
(Ledoux, Blok & Boogaard, 2009). De ‘data’ waarover 
gesproken wordt, zijn in het algemeen toetsgegevens. 
Zwakke rekenscholen zijn niet goed in het gebruiken 
van dergelijke gegevens om het onderwijs te verbete-
ren (Milo & Baltussen, 2011).

Opbrengstgericht werken is, als focus van het onder-
wijs, ook onderwerp van discussie. Zo zou opbrengst-
gericht werken de aandacht vooral richten op het 
toetsen en het analyseren ervan. Het zou minder 
gericht zijn op werkelijke analyse van het handelen 
van kinderen, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is 
bij handelingsgericht werken (Pameijer & Van Beuke-
ring, 2008). Terwijl opbrengstgericht werken gericht is 
op het registreren en interpreteren van vorderingen 
om op basis daarvan beslissingen te nemen, roept de 
fase van het ‘begrijpen’ in handelingsgericht werken 
op tot het doen van onderzoek naar de achtergrond 
van de geregistreerde resultaten. Eigenhuis, Van 
Assenbergh en Soeters (2011) beschrijven handelings-
gericht werken als een vorm van opbrengstgericht 
werken met zowel aandacht voor rekendoelen als 
voor onderwijsbehoeften van kinderen.
Een ander kritiekpunt op opbrengstgericht werken is 
dat dit concept niet voorziet in een methodologie om 
tot alternatieve onderwijsaanpakken te komen. Dit 
zou beter uit de verf komen als ideeën van opbrengst-
gericht werken worden ingebed in een aanpak als 
actieonderzoek (Boersma & Keijzer, 2011). Actieonder-
zoek gebruikt een specifieke cyclus, waarbinnen 
toetsgegevens gecombineerd worden met andere 
data en tezamen met gerichte literatuurstudie leiden 
tot gefundeerde acties om het onderwijs te verbeteren 
(Bokhorst, Keijzer & Olofsen, 2007; Castelijns, Koster 
& Vermeulen, 2009). Voor opbrengstgericht werken 
voegen we een eis aan het werken met deze cyclus 
toe. De cyclische werkwijze van actieonderzoek moet 
gericht zijn op het verhogen van onderwijsopbreng-
sten. 

In onze optiek zijn elementen van handelingsgericht 
werken en actieonderzoek essentieel bij opbrengstge-
richt werken. De elementen waar we op doelen heb-
ben betrekking op de onderwijsleerbehoeften van 
kinderen en de theoretische en praktische onderbou-
wing van de te ondernemen acties. De cyclische wijze 
van werken die bij alle drie de onderzoeksaanpakken 

terugkomt, waarborgt daarbij het doelgericht en 
systematisch werken.

Het ontwerp

In het vierde studiejaar moeten studenten in toene-
mende mate hun eigen weg vinden in de praktijk en 
theorie van het basisonderwijs, om zo uit te groeien 
tot onderzoekende leraar. Dat doen zij door zich te 
richten op schoolontwikkelvragen van de stage-
school. De verworven kennisbasis, in samenhang 
met handelingsgericht werken en het verrichten van 
actieonderzoek ondersteunen hen hierbij.
Schoolontwikkelvragen laten zich echter moeilijk 
vertalen in onderzoeksvragen voor de student, zeker 
wanneer de stageschool het aanspreekpunt is voor 
het verhelderen van de vragen en de opleiding het 
aanspreekpunt is om tot onderzoekbare onderzoeks-
vragen te komen. Studenten meldden ons dat ze zich 
voelden als een boodschapper, die pendelt tussen 
opleiding en praktijk. We stelden vast dat studenten 
hierdoor in hun onderzoek gehinderd werden, omdat 
zij tot op zekere hoogte moesten bemiddelen tussen 
opleiding en onderwijspraktijk. 
Onze opdracht was om uitgaande van deze situatie 
een invulling voor het vierde studiejaar te ontwerpen 
voor het vak rekenen-wiskunde, waarin studenten 
leren opbrengstgericht te werken. We troffen hiervoor 
aan de ene kant zeer bruikbare elementen in de oplei-
ding in de vorm van handelingsgericht werken en 
actieonderzoek, maar aan de andere kant ook een bar-
rière die de afstemming op de praktijk bemoeilijkte en 
daarmee ook de uiteindelijke invloed op het verho-
gen van de leeropbrengsten. Omdat dit laatste essen-
tieel is voor opbrengstgericht werken, kozen we 
ervoor om opbrengstgericht werken te introduceren 
als richtinggevend voor zowel handelingsgericht wer-
ken als actieonderzoek met bijzondere aandacht voor 
de afstemming met het veld. We spraken met het veld 
af dat het opleidingsonderwijs zou worden ingericht 
aansluitend bij schoolontwikkelvragen en samenhan-
gend met opbrengstgericht werken voor rekenen-
wiskunde. Door dit te doen, garanderen we dat stu-
denten in het basisonderwijs met opbrengstgericht 
werken aan de slag kunnen en ontstaat er tegelijker-
tijd een basis om de vernieuwingen in het opleidings-
onderwijs direct te laten bijdragen aan de ontwik-
keling van het aanpalende veld.

Voor het uiteindelijke ontwerp zijn twee karakteris-
tieken richtinggevend:
• opbrengstgericht werken komt naar voren als 

specifieke invulling van onderzoek doen in de 
onderwijspraktijk;

• begeleiders van studenten uit de onderwijspraktijk 
nemen deel aan het opleidingsonderwijs.

In overeenstemming met onze opvatting over het 
opbrengstgericht werken, realiseren we op deze 
manier dat studenten bij het werken aan opbrengsten 
in hun onderwijs breder kijken dan louter naar de 
toetsresultaten. Verder realiseren we dat schoolont-
wikkelvragen in dialoog tussen student, opleider en 
leraar tot onderzoeksvraag wordt gemaakt. De stu-
dent kan zo effectiever aan zijn onderzoek werken 
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dan in een situatie waarin de student de boodschap-
per is tussen opleiding en praktijk.

Alle overwegingen leidden uiteindelijk tot de in tabel 
1 gepresenteerde opzet voor de bijeenkomsten voor 
studenten en werkplekbegeleiders. Die vonden plaats 
in de periode van september tot en met april 2011. 
Begeleidend bij de bijeenkomsten vinden acht bijeen-
komsten plaats om de cyclus van het actieonderzoek 
door te spreken. Op drie momenten moeten de stu-
denten een werkstuk inleveren: als ze een onder-
zoeksplan klaar hebben voor het vooronderzoek, als 
ze een plan hebben geformuleerd voor te onderne-
men acties en als ze tot een conclusie zijn gekomen 
ten aanzien van hun onderzoeksvraag.

De uitvoering van het ontwerp 

We gingen na of ons ontwerp de deelnemende stu-
denten en leraren op het spoor zou zetten om samen 
op een zinvolle en effectieve wijze aan opbrengstge-
richt werken te werken. Achttien studenten gekop-
peld aan veertien basisscholen gaven zich op om deel 
te nemen aan de pilot opbrengstgericht werken. De 
eerste bijeenkomsten op de opleiding waren gericht 
op het bewerken van de schoolontwikkelvragen tot 
onderzoekbare vragen voor actieonderzoek. De stu-
denten kregen hiervoor zowel theorie met betrekking 
tot praktijkonderzoek aangereikt, als handreikingen 
voor het bestuderen of opfrissen van de vakinhoude-
lijke theorie.

Een negental leraren, die de studenten begeleidden 
bij hun onderzoek, gaven gevolg aan onze uitnodi-
ging om naar de opleiding te komen. Tijdens de 
eerste twee bijeenkomsten met deze werkplekbegelei-
ders ontstond een dialoog over relevante onderzoeks-
vragen. De discussie tussen leraren, opleiders en 
studenten maakte dat deze onderzoeksvragen wer-
den voorzien van passende onderzoeksinstrumenten. 
Leraren werden aldus partners in het opleiden (Bol-
huis, 2006; Geldens & Popeijus, 2009; zie ook Wenger, 

1997). Van groot belang hierbij was de inbreng van 
een leraar van basisschool De Windwijzer, die ook een 
rol speelde bij het ontwikkelen van het programma. 
Zij liet zien hoe opbrengstgericht werken op haar 
school in de praktijk werd gebracht. De informatie 
die de studenten aldus kregen, leidde tot bewerking 
van schoolontwikkelvragen in de volgende onder-
zoeksthema’s (figuur 1). 

Ondanks het zeer uiteenlopende karakter van de 
onderzoeksthema’s, hadden ze allemaal betrekking 
op het verhogen van leeropbrengsten. De studenten 
verzamelden literatuur om met hun onderzoek aan 
de slag te gaan. Deze informatie werd op de opleiding 
aangereikt en besproken in subgroepen van studen-
ten met vergelijkbare onderwerpen. In deze fase 
kwamen ook de werkplekbegeleiders weer naar de 

Na afloop van de stage blijken de 
studenten nog altijd nieuwsgierig 
naar toetsuitslagen.

Bijeenkomst Onderwerp Vormgeving
1 Opbrengstgericht werken

Schoolontwikkelvragen en onderzoeksvragen
Inleiding over de onderzoeksmatige benadering 
van opbrengstgericht werken 
Oriënterend groepswerk in gemengde groepen

2 Opbrengstgericht werken in de basisschool
(Voor)onderzoeksplannen: onderzoeksvraag en 
te hanteren instrumenten

Inleiding over de praktijk in de basisschool
Groepswerk in gemengde groepen op basis van 
presentaties van studenten

3 Acties gericht op verhoging van leeropbrengsten Plenaire presentaties van drie studenten, op basis 
waarvan aandachtspunten worden vastgesteld 
voor groepswerk

4 De ondernomen acties en de conclusies ten 
aanzien van onderzoeksvraag

Posterpresentaties: studenten presenteren hun 
onderzoeksresultaten aan hun begeleiders, maar 
ook aan andere vertegenwoordigers uit het veld, 
opleiders en studenten.

Tabel 1: Programma opbrengstgericht werken.

Figuur 1: Overzicht van onderzoeksthema’s 
opbrengstgericht werken.

Onderzoeksthema's 
opbrengstgericht werken

• Rekenroutines inzetten voor meten en wegen 

• De inrichting van hoeken verrijken met materiaal 
gericht op ordenen 

• Activiteiten ontwikkelen voor verkort tellen

• Automatiseren van het optellen en aftrekken 
tot 20 

• Materialen inzetten ter ondersteuning van
het automatiseren 

• De resultaten op het gebied van klokkijken 
verhogen/verbeteren

• De betrokkenheid bij rekenen verhogen door 
middel van samenwerking 

• Het oplossen van verhaaltjessommen 

• Verrijking/verdieping voor de sterkere leerlingen

• Materialen en activiteiten aanbieden rond het 
metriek stelsel.
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opleiding om de tussenstand van de onderzoeken 
door te spreken. Meer dan in voorgaande bijeenkom-
sten hadden studenten in deze bijeenkomst de leiding 
en informeerden zij werkplekbegeleiders en opleiders 
over hun bevindingen. Op basis hiervan werden 
onderzoeksvragen bijgesteld, opdat gerichte acties 
konden worden ondernomen. Deze acties bestonden 
uit het ontwikkelen van onderwijsontwerpen die 
zowel theoretisch als praktisch gefundeerd waren. 
De levendige uitwisseling tussen studenten en hun 
begeleiders leidde zo niet alleen tot concrete opbreng-
sten voor de praktijk, maar ook tot onderzoekende 
leraren basisonderwijs (Bakx, Breteler, Diepstraten & 
Copic, 2009; HBO-raad, 2006; Leeman & Wardekker, 
2010).
De evaluatie van de acties en de conclusies voor ver-
volgacties en –onderzoek zijn tenslotte gepresenteerd 
aan de betrokken werkplekbegeleiders en opleiders, 
maar ook aan andere vertegenwoordigers van het 
werkveld, andere opleiders en medestudenten. 
De bijeenkomsten met het veld bleken een geweldige 
stimulans voor studenten en betrokken leraren, 
omdat problemen uit de praktijk centraal stonden 
en door het onderzoek een behoorlijke diepgang in 
de bespreking bereikt werd. 

Ervaringen in het veld

Twee studenten, Carmen en Sharon, namen deel aan 
de pilot en liepen stage op basisschool De Windwijzer 
in respectievelijk groep 1/2 en 5. Omdat opbrengstge-
richt werken reeds ingebed was in de school en de 
leraren hiermee al veel ervaring hadden, hadden 
de studenten de opdracht om door middel van een 
actieonderzoek hieraan verder invulling te geven.
We beschrijven hier drie cruciale elementen in het 
leerproces van de studenten, namelijk:
• het bekijken en analyseren van toetsresultaten;
• het gebruiken van bronnen;
• het formuleren van alternatieve aanpakken.

Carmen en Sharon keken naar de resultaten van de 
leerlingen om deze als aangrijpingspunt voor 
opbrengstgericht werken te gebruiken. Ze sloten 
hierbij aan op de werkwijze van de school, namelijk 
gebruik maken van de (elektronische) analysemetho-
den die een onderdeel vormen van het door de school 
gebruikte leerlingvolgsysteem (Voor een beschrijving 
van deze mogelijkheden, zie www.cito.nl). De studen-
ten bekeken deze analyses en legden deze naast de 
opbrengst van methodegebonden toetsen. Het samen 
met de leraren kijken naar toetsgegevens, maakte dat 
Carmen en Sharon leerden om de toetsgegevens te 
gebruiken om informatie te achterhalen over de ont-
wikkeling van een individuele leerling en over die 
van de gehele groep. Ze leerden dat de toets informa-
tie verschaft over de kwaliteit van het onderwijs.

De studenten leerden ook om de toets op leerstofon-
derdelen te analyseren. Dit gaf hen een signaal over 
welk leerstofonderdeel extra aandacht behoeft. Ze 
zagen dat in groep 1/2 het verkort tellen onvoldoende 
beheerst werd, en dat de leerlingen in groep 5 moeite 
hadden met klokkijken. Deze analyses van toetsgege-
vens hielpen Carmen en Sharon aan te sluiten bij de 
(onderwijs)behoeften van de leerlingen. Met andere 
woorden, dit ondersteunde hen bij het handelingsge-
richt werken.
Na het formuleren van de onderzoeksvragen gingen 
Carmen en Sharon op zoek naar meer informatie. 
Ze zochten en vonden artikelen uit vaktijdschriften 
en onderzochten leerlijnen bij de onderdelen waarop 
de uitval gesignaleerd werd. Om nog meer greep te 
krijgen op de situatie spraken de studenten met kin-
deren, leraren en de directeur van de school. In deze 
zoektocht bleek de nieuwsgierigheid naar de ontwik-
keling van kinderen en het onderwijs steeds meer 
bepalend te worden voor de werkwijze.

Na een grondige analyse van het rekenen van de leer-
lingen en het reken-wiskundeonderwijs in de groe-
pen, zijn de studenten gericht aan de slag gegaan. 
In groep 1/2 heeft Carmen betekenisvolle activiteiten 
opgezet voor kleuters, gebaseerd op een door haar 
onderzochte opbouw in de leerlijn tellen, waaruit zij 
de conclusie trok dat er gedegen aandacht voor het 
resultatief tellen nodig is, om het verkort tellen van 
de grond te laten komen. In groep 5 heeft Sharon een 
circuit gemaakt met verschillende facetten van klok-
kijken. Na afloop van de stage blijken de studenten 
nog altijd nieuwsgierig naar toetsuitslagen. Meer 
algemeen zijn ze geïnteresseerd in leerlingen als 
bron van informatie, die ingezet kan worden om 
het onderwijs te optimaliseren.

Evaluatie van het ontwerp

De ontwikkeling van Carmen en Sharon, maar ook 
die van andere studenten, leert ons dat het ontwik-
kelde opleidingsonderwijs inderdaad mogelijkheden 
biedt om studenten een onderzoekende houding te 
laten ontwikkelden. Deze houding zouden zij in hun 
praktijk inzetten om een bijdrage te leveren aan het 
verhogen van de onderwijsopbrengsten voor het vak 
rekenen-wiskunde. We denken dat de vier gezamen-
lijke bijeenkomsten van studenten en begeleiders 
hierin een cruciale rol hebben gespeeld. 
Dit neemt niet weg dat het observeren van studenten 
en leraren in de praktijk en tijdens het opleidingson-
derwijs, ons aan het denken zette. Zo kregen we 
bijvoorbeeld de indruk dat de studenten in hun 
onderzoekende houding in bepaald opzicht belem-
merd werden door de onderzoekscyclus, die in het 
opleidingsaanbod naar voren kwam. Die leerde stu-
denten dat bij het uitvoeren van een onderzoek speci-
fieke stappen gezet moesten worden. Deze cyclus 
vormde vervolgens een belangrijke leidraad bij de 
afronding van dit deel van de studie. Het volgen van 
de cyclus maakte – zo vermoedden we – dat de stu-
denten zich richtten op voorgeschreven stappen in de 
cyclus en daarmee de ontwikkeling van de leerlingen 
uit het oog verloren. Daarbij ontdekten we dat niet 
alle studenten een voldoende kennisbasis hadden 

Tijdens bijeenkomsten met werkplek-
begeleiders op de opleiding ontstond 
een dialoog over relevante onder-
zoeksvragen.
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om praktijksituaties te interpreteren om op grond 
daarvan gericht te kiezen voor alternatieven. We 
kregen de indruk dat studenten vaak voor organisato-
rische oplossingen kozen om uit te proberen in hun 
onderzoek, terwijl in onze perceptie er didactische 
problemen lagen, die de studenten onvoldoende 
aanpakten (vgl. Blomberg, Strürmer en Seidel, 2011). 
We kregen de indruk dat deze werkwijze van studen-
ten de gangbare praktijk op de basisschool weerspie-
gelde.

Omdat het hier om niet meer dan vermoedens ging, 
besloten we om meer betekenis aan de situatie te 
geven (zie ook Castelijns, Koster & Vermeulen, 2009). 
We wilden argumenten achterhalen die ons aanwij-
zingen zouden kunnen geven hoe het leren van de 
studenten is verlopen en wat de rol hierin was van 
het door ons ontwikkelde onderwijsontwerp. Daar-
voor kozen we een manier waarbij de verschillende 
betrokkenen aan het woord zouden komen. We for-
muleerden onze observaties en vermoedens kernach-
tig en vroegen vier studenten, een opleider rekenen-
wiskunde, een collega-opleider natuur en techniek, 
één van de werkplekbegeleiders van de studenten 
en de directeur van een betrokken basisschool hierop 
te reageren. Een selectie van de observaties met de 
meest opmerkelijke bevindingen is weergegeven in 
tabel 2.

Observatie 1 - theorie en praktijk
De spanning tussen theorie en praktijk is een veel 
vaker benoemd probleem (zie bijvoorbeeld Oonk, 
2009). Opleiding en veld hebben andere belangen en 
omgeven dat ook met een eigen taal. De opleider 
rekenen-wiskunde wijst erop dat vaak in verloren 
uurtjes met de student diepgang gerealiseerd moet 

worden. Hij concludeert dat dat niet gaat. De werk-
plekbegeleider is optimistisch. Zij ziet de kloof tussen 
opleiding en veld kleiner worden. De directeur ziet 
juist de voordelen van de invalshoeken vanuit de 
praktijk en vanuit de opleiding: “Ik ervaar dat juist 
het opleiden van studenten en het implementeren van 
onderwijsverbeteringen elkaar kunnen aanvullen. Voor-
waarde is wel dat alle partijen actief betrokken zijn bij zowel 
het opleiden als het ontwikkelen van onderwijsinnovaties.” 
Eén van de studenten ziet ook in het gezamenlijk 
optrekken van praktijk en opleiding een mogelijkheid 
om de kloof te dichten, bijvoorbeeld door nadrukke-
lijker concerns uit het veld in het opleidingsonderwijs 
naar voren te laten komen. Een andere student her-
kent dit ook, maar denkt dat dit inherent is aan het 
afstemmen van het onderzoek op schoolontwikkel-
vragen. Twee studenten ervaren de beschreven kloof 
tussen theorie en praktijk niet.

Observatie 2 - kennisbasis
Studenten hebben kennis nodig om de praktijk te 
kunnen interpreteren en om passende alternatieven 
te ontwerpen en te testen. Drie studenten betogen 
dat de kennis er wel is, maar is weggezakt omdat de 
betreffende onderwerpen in de eerste twee jaar in de 
opleiding aan bod waren gekomen. De vierde student 
ziet ook dat er kennis nodig is en geeft aan dat dit met 
name bij opbrengstgericht werken een must is. De 
opleider rekenen-wiskunde vraagt zich af of het meer 
toetsen van deze kennis in de eerste jaren wellicht 
mogelijkheden biedt. De werkplekbegeleider ziet de 
geringe aandacht voor het rekenen op het mbo – de 
vooropleiding van veel studenten - als oorzaak. Dat 
werkt door tot in het vierde jaar. De directeur geeft 
aan dat hier een kans ligt voor opleiding en veld om 
de problemen aan te pakken.

Observaties Bevindingen

Observatie 1 – theorie en praktijk
De inbreng vanuit de opleiding sluit niet altijd aan bij de concerns die 
vanuit de onderwijspraktijk geformuleerd worden. Het opleiden van 
studenten en het ontwikkelen van onderwijsverbeteringen lijken moeilijk 
verenigbaar.

Vooral gevoeld door opleiders

Observatie 2 – kennisbasis
Het doen van actieonderzoek voor rekenen-wiskunde vraagt een gede-
gen geoperationaliseerde kennisbasis van studenten. We merken dat 
slechts een deel van de studenten over de benodigde kennisbasis 
beschikt.

Iedereen: moet bijgehouden worden; leer-
kracht: probleem voor studenten die vanuit 
mbo binnenstromen

Observatie 3 – vakinhoud
De onderzoeken van de studenten gaan over verschillende delen van 
het reken-wiskundeonderwijs. Dat maakt het moeilijk om op specifieke 
onderwerpen in te gaan. Dat is namelijk slechts voor een deel van de 
studenten interessant.

Leerkrachten en studenten: zoek manieren 
om dat te versterken
Opleider: is na twee jaar weggezakt

Observatie 4 – schoolontwikkelvraag en onderzoeksvraag
Scholen brengen zeer brede ontwikkelvragen in. Het onderzoek kan 
zich echter maar richten op een klein aspect. De school is niet direct 
geholpen met de uitwerking van een gekozen deelaspect.

Iedereen: zoek gezamenlijk naar beperking

Observatie 5 – de leraar als onderzoeker
Het onderzoek wordt binnen de school begeleid door een werkplek-
begeleider. Die is geen onderzoeker, weet weinig van actieonderzoek
en is daarmee niet voldoende geëquipeerd om studenten te begeleiden. 
Verder vraagt het onderzoek van de student dat de school een lerende 
organisatie is. Dit blijkt niet altijd het geval.

iIdereen: hier is nog werk aan de winkel

Tabel 2: Observaties zoals voorgelegd aan verschillende betrokkenen en bevindingen.
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Observatie 3 - vakinhoud
De vakinhoud kan in het opleidingsonderwijs moei-
lijk ten aanzien van specifieke onderdelen aan de 
orde komen, omdat de onderzoeken van de studen-
ten zich richten op verschillende delen van het reken-
wiskundeonderwijs. De studenten doen suggesties 
om dit te doorbreken. De directeur vindt dat studen-
ten iets aan elkaar hebben, ongeacht de gekozen 
onderwerpen. De opleider rekenen-wiskunde geeft 
aan dat het voor de hand ligt dat studenten tijdens 
een onderzoek geen kennis inzetten die twee jaar 
eerder op de opleiding behandeld is.

Observatie 4 - schoolontwikkel- en onderzoeksvraag
De respondenten interpreteerden observatie 4 als uit-
nodiging om te zoeken naar manieren om de breedte 
van de ontwikkelvraag in te perken. De directeur her-
kent zich niet in onze observatie. Op zijn school is een 
manier gevonden om tot een voor studenten behap-
bare vraag te komen. Ook de werkplekbegeleider 
herkent deze observatie niet. Ook kleine bijdragen 
kunnen schoolontwikkeling bevorderen. De studen-
ten en opleiders zien voor de opleiding een taak om 
scholen hierin voor te lichten en te begeleiden.

Observatie 5 - de lereaar als onderzoeker
De vijfde observatie signaleert dat een onderzoe-
kende leraar nodig is als begeleider van een onder-
zoekende student, maar dat leraren in het algemeen 
geen onderzoekers zijn. De opleider rekenen-wis-
kunde stelt: ‘Onderzoek vraagt om tijd voor reflectie 
en die is er voor een leraar niet.’ De werkplekbegelei-
der sluit hierbij aan. Ze schetst hoe het basisonderwijs 
te maken heeft met een keur aan probleemleerlingen, 
die juist de aandacht en extra tijd van de leraar vra-
gen. De directeur herkent de observatie ook en stelt 
dat het daarom zaak is om eisen te stellen aan stage-
scholen die een student willen begeleiden. De studen-
ten bevelen aan andere werkplekbegeleiders, die niet 
over deze vaardigheid beschikken, goed voor te lich-
ten over wat er van hen verwacht wordt.

Conclusie en discussie

Om leraren in staat te stellen om opbrengstgericht te 
werken, dient opbrengstgericht werken ingebed te 
worden in de lerarenopleiding basisonderwijs. In dit 
artikel zochten we naar een antwoord op de ontwik-
kelvraag op welke manier dit gedaan kan worden. 
Onze opdracht was om een invulling te ontwerpen 
voor het vierde studiejaar voor het vak rekenen-wis-
kunde, waarin studenten leren opbrengstgericht te 
werken. Ons startpunt was dat opbrengstgericht wer-
ken vraagt om een leraar die onderzoek doet naar de 
kwaliteit van zijn eigen onderwijs, met het oogmerk 
dit onderzoek in te zetten om de kwaliteit te verbete-
ren. Ons doel was dat studenten en leraren gezamen-
lijk een onderzoekende houding ontwikkelen om hier 
blijvend vorm aan te geven. Binnen het ontworpen 
onderwijs legden we enkele accenten om dit te facili-
teren:
• we betrokken de praktijk op verschillende manieren 
bij het opleidingsonderwijs, om zo te voorkomen dat 

studenten op twee fronten moesten onderhandelen 
over de inrichting van het onderzoek – namelijk in 
de praktijkschool en op de opleiding;
• we sloten aan bij elementen in het opleidingsonder-
wijs die te maken hebben met het genereren van data 
uit het onderwijs en het interpreteren ervan. 
Studenten die meedraaiden binnen deze pilot, lieten 
in verschillende onderzoeken zien hoe zij een gede-
gen (en vaak originele) bijdrage leverden aan het 
verhogen van de onderwijsresultaten voor rekenen-
wiskunde op hun praktijkschool. De werkplekbege-
leiders die meedraaiden in het opleidingsonderwijs, 
gaven ook signalen dat zij op deze manier veel leer-
den over het verhogen van de opbrengsten voor reke-
nen-wiskunde. Uit gesprekken met studenten leerden 
we dat ze een onderzoekende houding verworven 
hebben, die zich onder meer uit in nieuwsgierigheid 
naar data uit het onderwijs en de wil deze kritisch te 
analyseren.

Hoewel zo veel bereikt is, zijn we niet helemaal tevre-
den. Ondanks hun enthousiaste deelname aan het 
opleidingsonderwijs namen werkplekbegeleiders niet 
gelijk ook de rol van onderzoeker van het eigen 
onderwijs op zich. Ze lieten zich tijdens de bijeen-
komsten op de opleiding vooral informeren over wat 
de opleiding van de student verwachtte en kozen er 
niet of nauwelijks voor om de informatie en dialoog 
die op de opleiding plaatsvond, te gebruiken om in de 
eigen onderwijspraktijk zelf de rol van onderzoeker 
te nemen. Verder signaleerden we dat studenten de 
kennis van het vak en de vakdidactiek rekenen-wis-
kunde niet of onvoldoende paraat hadden. Blijkbaar 
heeft het verwerven van de kennisbasis voor reke-
nen-wiskunde in de eerste twee studiejaren niet het 
effect dat de daarbij opgedane kennis twee jaar later 
gebruikt wordt bij het ontwerpen en uitvoeren van 
een onderzoek in de praktijkschool.

We besloten daarom om ons ontwerp te verbeteren. 
Het aangepaste ontwerp draait in het studiejaar 2011–
2012 en is zodanig vormgegeven, dat aan boven-
staande tekortkomingen tegemoet wordt gekomen. 
Er is meer aandacht voor de vakinhoud. Verder spre-
ken we de begeleiders van de studenten in de stage-
school nadrukkelijk aan als medeonderzoekers, 
waardoor het onderzoek een gezamenlijke activiteit 
van studenten en leraren wordt. Het doorgaan met 
het ontwikkelwerk brengt ons daarbij weer in de situ-
atie dat wij onderzoeker zijn van studenten die leren 
onderzoek te doen. We creëren zo een dubbele laag 
in het onderzoek. We reflecteren ook naar studenten 
toe over onze overwegingen en geven hen op deze 
manier een extra signaal over hoe onderzoek kan 
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Anders 
gezegd, wij genereren onze eigen data om de afstu-
deerspecialisatie opbrengstgericht werken vorm te 
geven en te doordenken.

We kregen de indruk dat studenten 
vaak voor organisatorische oplossin-
gen kozen om uit te proberen in hun 
onderzoek.
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