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7. Looptijd van het onderzoeksproject
(De uiterlijke datum waarop de eindrapporten in het bezit van het NRO moet zijn is 30 november 2016. Het
gehele project mag in totaal maximaal 2 jaar in beslag nemen.)
Geplande startdatum: 01-10-2014
Geplande einddatum: 30-09-2016
Onderzoeksvoorstel
8. Samenvatting van het onderzoeksvoorstel (245 woorden)
Kwaliteit van docenten is cruciaal voor het geven en ontwikkelen van goed onderwijs. Door de overheid zijn
verschillende initiatieven geïnitieerd, zoals promotiebeurzen, professionele leergemeenschappen en
onderwijstraineeships/Eerst de Klas, om de kwaliteit van docenten te vergroten en het werken in het onderwijs
aantrekkelijker te maken. Verondersteld wordt deze initiatieven professionele ruimte van docenten vergroten
en daarmee leiden tot professionele ontwikkeling van docenten en tot schoolontwikkeling.
Professionele ruimte richt zich op de mate waarin docenten zeggenschap hebben over hun
onderwijspraktijk en over hun eigen professionele ontwikkeling. We onderzoeken professionele ruimte als een
proces van ruimte krijgen, ervaren en benutten in schoolorganisaties. Schoolontwikkeling beschouwen we als
een continue en collectief proces van het verbeteren van de kwaliteit van praktijken in de school. Echter, op dit
moment is onduidelijk in hoeverre docenten bij deze initiatieven professionele ruimte krijgen, ervaren en
benutten en welke invloed professionele ruimte heeft op schoolontwikkeling. Het is daarom van belang om
zicht te krijgen in bevorderende en belemmerende structurele en culturele factoren hiervoor binnen de
schoolorganisatie.
Drie deelprojecten, elk gericht op professionele ruimte bij professionele leergemeenschappen,
onderwijstraineeships/Eerst de Klas of promotiebeurzen, worden aangevuld met een deelproject naar
opvattingen van docenten en schoolleiders over professionele ruimte. De deelprojecten geven inzicht in
verschillende interactie tussen schoolleiders en docenten aangezien zij met elkaar ‘onderhandelen’ over
professionele ruimte.
Disseminatie van resultaten vindt plaats aan de hand van vakgerichte en wetenschappelijke
publicaties, een conferentie, een blog, een praktisch instrument in de vorm van een applicatie en verschillende
presentaties in scholen.
9. Beschrijving van het onderzoeksproject (2958 woorden)
a. Probleemstelling en onderzoeksvragen
Kwaliteit van docenten is cruciaal voor het geven en ontwikkelen van goed onderwijs
(Ministerie van OCW, 2011). Daarom zijn er door de overheid verschillende initiatieven genomen om de
kwaliteit van docenten te vergroten en het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken (Onderwijsraad,
2013). Verondersteld wordt dat initiatieven als promotiebeurzen, professionele leergemeenschappen,
Onderwijstraineeships en Eerst de Klas professionele ruimte van docenten vergroten (Evers, Kreijns, Van der
Heijden, & Gerrichhauzen, 2011), en daarmee leiden tot professionele ontwikkeling van docenten en tot
schoolontwikkeling (Hargreaves & Fullan, 2012). Waar traditionele vormen van docentenprofessionalisering
nauwelijks tot gewenste uitkomsten leiden (Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop, 2010), zowel op het niveau
van individuele ontwikkeling als op het niveau van schoolontwikkeling (Fullan, 2005), zijn de genoemde
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initiatieven gebaseerd op ontwikkelingen die zich richten op het vergroten van autonomie en 'agency' van
docenten, in de context van de schoolorganisatie(Kessels, 2012).
Kenmerkend voor de genoemde initiatieven is dat deze docenten structuur en sturing bieden, maar
tegelijkertijd ook ruimte voor zelfsturing en autonomie (De Brabander & Martens, 2010; Jansen, Van den Brink,
& Kole, 2009). Dit roept de vraag op hoe dergelijke interventies gerelateerd zijn aan professionele ruimte van
docenten. Hulsbos et al. (2012) laten zien dat professionele ruimte belangrijk is voor het vergroten van de
waardering van professionals (Brink, Jansen, & Pessers, 2005), het vergroten van eigenaarschap (Goetheer &
van der Vlugt, 2008 ), het versterken van leernetwerken (Onderwijsraad, 2013) en de motivatie en
professionalisering van docenten (Somech, 2010; Vrieze, Van Daalen, & Wester, 2009). Professionele ruimte is
de mate waarin docenten zeggenschap hebben over de onderwijspraktijk (Ministerie van OCW, 2008) en over
de mate waarin docenten hun eigen professionele ontwikkeling kunnen sturen (Onderwijsraad, 2013).
Verondersteld wordt dat professionele ruimte ten grondslag ligt aan daadwerkelijk professionele handelen van
docenten en daarmee aan schoolontwikkeling (Wartenbergh-Cras et al., 2013).
Het begrip professionele ruimte is gerelateerd aan begrippen als autonomie (Hoekstra, Korthagen,
Brekelmans, Beijaard, & Imans, 2009) en ‘distributed leadership’ (Spillane & Diamond, 2007). In deze studie
gaan we uit van het onderscheid tussen feitelijk of objectieve handelingsruimte en gepercipeerde of subjectieve
handelingsruimte (Hupe, 2009). Feitelijke professionele ruimte is verbonden aan regels en afspraken en is
daarmee een kenmerk van de situatie. Ervaren professionele ruimte verwijst naar de door de docent
gepercipieerde ruimte in de schoolcontext om te handelen zowel binnen zijn/haar lespraktijk als binnen de
school en zijn/haar eigen professionele ontwikkeling te kunnen sturen (Hupe, 2009).
Kessels (2012) geeft aan dat professionele ruimte geen statisch gegeven is maar een dynamisch
karakter heeft dat een wederkerig proces behelst van professionele ruimte krijgen en nemen. In dit proces
spelen schoolleiding en docenten een belangrijke rol aangezien zij met elkaar ‘onderhandelen’ over
professionele ruimte. Een proces dat door DeRue en Ashford (2010) wordt beschreven als ‘claiming’ en
‘granting’. Dit kunnen docenten en schoolleiding vanuit verschillende uitgangspunten doen en het lijkt daarom
belangrijk om opvattingen van docenten en schoolleiding over professionalisering en professionele ruimte te
expliciteren (Spillane & Healey, 2010). Wartenbergh-Cras et al. (2013) laten zien dat schoolleiders meer
proactief gedrag van docenten verwachten om hun professionele ruimte te benutten. Het onderzoek toont aan
dat professionele ruimte op sommige aspecten is afgenomen (bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van protocollen
als leerlingvolgsystemen), maar op andere aspecten ook is toegenomen (bijvoorbeeld didactiek). Uit onderzoek
naar professionele ruimte in andere beroepen, zoals maatschappelijke dienstverlening, blijkt dat er
discrepanties kunnen zijn tussen feitelijke of objectieve handelingsruimte en de ervaren of subjectieve
professionele ruimte van docenten (Hupe, 2009). Feitelijke en ervaren professionele ruimte kunnen sterk
uiteen lopen. Spanningen tussen bijvoorbeeld de geboden en daadwerkelijk benutte professionele ruimte
kunnen leiden tot stress en demotivatie. Daarentegen kunnen betrokkenheid en uitdaging de basis zijn voor
professionele ontwikkeling (Schaufeli & Bakker, 2004). De mate van ervaren professionele ruimte is mede
afhankelijk van hoe docenten omgaan met het spanningsveld tussen enerzijds de nadruk op opbrengsten,
efficiency en standaardisering) en anderzijds de nadruk op kwaliteit, didactiek en leren).
Verschillende individuele kenmerken van docenten zoals de mate van expertise, motivatiefactoren, de
manier van leren en de individuele bekwaamheidsperceptie en doelmatigheidsbeleving spelen een rol bij de
mate van benutte professionele ruimte (De Brabander & Martens, 2010). Verschillen tussen docenten in het
benutten van professionele ruimte kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een verschillende mate van expertise, de
manier van leren en de individuele bekwaamheidsperceptie en doelmatigheidsbeleving (Vermunt & Endedijk,
2011). Diepstraten en Evers (2012) laat zien dat docenten nauwelijks professionele ruimte ervaren, en nog
nauwelijks bewust sturing geven aan hun eigen professionele ontwikkeling. Zij concluderen dat docenten zich
competent voelen om zeggenschap uit te oefenen over hun professionele ontwikkeling, maar dat individuele
verschillen tussen docenten meer betrekking hebben op de ervaren professionele ruimte dan op de individuele
bekwaamheidsperceptie.
Op het niveau van de schoolorganisatie wordt professionele ruimte beïnvloed door schoolspecifieke
structurele en culturele kenmerken zoals de mate van hiërarchie en sturing via regels in schoolorganisaties
(Kessels, 2012). Een hiërarchische organisatie of een organisatie die sterk regelgestuurd is, verkleint de
feitelijke professionele ruimte (Ten Have et al., 2010). Daarnaast speelt de sociale werkomgeving een rol
waarin docenten mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan bijvoorbeeld professionele netwerken,
professionele leergemeenschappen en conferenties (Poell, Van Dam & Van den Berg, 2004), maar ook de
collegiale- en managementondersteuning in schoolorganisaties (Diepstraten & Evers, 2012). Leercultuur in
schoolorganisaties kan professionele ruimte bevorderen of juist belemmeren, hetgeen afhankelijk is van de
mate waarin leren als een collectieve activiteit wordt gezien wat direct invloed heeft op gedeelde praktijken
(Evers, et al., 2011). Wartenbergh-Cras et al., (2013) concluderen dat professionele ruimte vraagt om een
cultuur van dialoog en samenwerken, gecombineerd met een vorm van leiderschap die docenten ruimte biedt
voor inbreng. Docenten en schoolleiders verschillen echter in hun perceptie over de mate waarin deze
leercultuur aanwezig is binnen de school, docenten geven aan dat leercultuur professionele ruimte vergroot
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terwijl schoolleiders vinden dat dit nog tegenvalt. Onderzoek laat echter zien dat de (school)leiding positieve
invloed kan uitoefenen op de leercultuur in schoolorganisaties ten einde de professionele ruimte van docenten
te bevorderen (Carson, Tesluk, & Marrone, 2007; Pearce & Conger, 2003). We nemen aan dat de mate waarin
docenten de objectieve en subjectieve ruimte benutten varieert en afhankelijk is van de interactie tussen de
specifieke context van de school en kenmerken van een docent (Hulsbos e.a., 2012).
Professionele leergemeenschappen zijn gericht op facilitering van professionele ruimte op het niveau
van de schoolorganisatie, waarbij aangenomen wordt dat professionele leergemeenschappen zowel individueel
als collectief leren verbinden. Promotiebeurzen en onderwijstraineeships/Eerst de Klas zijn voornamelijk gericht
op het niveau van de docent, maar verwacht wordt dat deze zowel de feitelijke als de ervaren professionele
ruimte voor docenten beïnvloeden en leiden tot zowel professionele- als schoolontwikkeling. Professionele
ontwikkeling bekijken we vanuit praktijkkennis van docenten (Beijaard, Meijer, Morine-Dershimer, & Tillema,
2005), een persoonlijke kennisbasis waarin verschillende typen kennis geïntegreerd worden (Munby, Russel, &
Martin, 2001). Onderzoek laat zien dat praktijkkennis van docenten vaak onbewust ten grondslag ligt aan
handelen (Loughran, 2010; Shulman & Shulman, 2004). De ontwikkeling van praktijkkennis vraagt onder
andere van docenten dat zij kritisch stil kunnen staan bij hun opvattingen over leren en professionaliseren
(Hagger, Burn, Mutton, & Brindley, 2008), dat zij kunnen reflecteren op hun manier van leren en dat zij
participeren in zowel formele- als informele leeractiviteiten (Kwakman, 2003).
In de literatuur betreffende schoolontwikkeling is er grofweg een tweedeling zichtbaar tussen enerzijds
de nadruk op effectiviteit en resultaten van leerlingen (d.i. performancegerichte benadering, zie Leithwood, et
al., 1999) en anderzijds op continue en collectieve verbetering van bestaande praktijken (Hopkins & Reynolds,
2001). In dit onderzoeksproject sluiten we aan bij deze laatste traditie. We zien schoolontwikkeling als een
continue en collectief proces van het verbeteren van de kwaliteit van praktijken in de school (Ministerie van
OCW, 2008). Praktijken zijn dan niet alleen handelingen in de klas, maar bijvoorbeeld ook de gezamenlijke
ontwikkeling van een nieuw curriculum of het gezamenlijk oplossen van complexe problemen. We benadrukken
hiermee het belang van collectief leren voor schoolontwikkeling (De Laat & Simons, 2002).
Op dit moment is onduidelijk in hoeverre docenten bij bestaande initiatieven als professionele
leergemeenschappen, onderwijstraineeships/Eerst de Klas en promotiebeurzen professionele ruimte krijgen,
hoe docenten professionele ruimte benutten en welke invloed professionele ruimte heeft op professionele- en
schoolontwikkeling (Fullan, 2009). Het systematisch bekijken van deze initiatieven is relevant omdat: 1) het
sinds 2011 vanuit overheidswege geldende initiatieven zijn, wat het vraagstuk naar uitwerkingen ervan op
professionele ruimte en op schoolontwikkeling actueel maakt, 2) het initiatieven zijn die randvoorwaardelijk
ingestoken zijn (bijvoorbeeld financiële middelen om tijd voor onderzoek te genereren of om samenwerking
mogelijk te maken), maar waarbij relatief een groot aantal vrijheidsgraden is voor inhoudelijke en
procesmatige vormgeving, 3) de initiatieven verschillende oriëntaties kennen, te weten meer individueel (d.i.
promotiebeurzen), deels individueel en deels collectief (d.i. onderwijstraineeships/Eerst de Klas) en collectief
(d.i. professionele leergemeenschappen).
Dit onderzoeksproject bestudeert welke invloed professionele leergemeenschappen, promotiebeurzen
en onderwijstraineeships/Eerst de Klas hebben op de professionele ruimte van docenten en hoe zich dit
verhoudt tot professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Welke
invloed heeft professionele ruimte op professionele ontwikkeling van docenten en op schoolontwikkeling?” Om
deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden stellen we de volgende vier deelvragen:
1. Op welke wijze benutten docenten de professionele ruimte?
2. Hoe percipiëren docenten en schoolleiders professionele ontwikkeling van docenten in de
professionaliseringsinitiatieven?
3. Hoe percipiëren docenten en schoolleiders schoolontwikkeling op basis van de
professionaliseringsinitiatieven?
4. Welke factoren bevorderen dan wel belemmeren professionele ruimte van docenten binnen
schoolorganisaties?
De onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand van vier deelprojecten. Het eerste deelproject gaat in
op de opvattingen en praktijken van docenten en schoolleiders betreffende professionele ruimte en de overige
deelprojecten bestuderen interventies in verschillende schoolorganisaties. Deelprojecten 2 t/m 4 bestuderen
bestaande praktijken en interacties binnen schoolorganisaties deze gedurende één schooljaar.
b. Opzet en methoden
De vier deelprojecten in dit onderzoeksproject kennen een aantal projectspecifieke- maar ook
gemeenschappelijke methodologische kenmerken. De gemeenschappelijke kenmerken zijn:
1) Met de voorgestelde onderzoeksstructuur willen we zo adequaat mogelijk aansluiten bij
bestaande initiatieven (d.i. promotiebeurzen, onderwijstraineeships/Eerst de Klas en
professionele leergemeenschappen).
2) Docenten worden gericht geselecteerd op basis van het initiatief waar mogelijk wordt ervaring
van de docenten in het beroep meegenomen.
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3)

4)

5)

Professionele ruimte als de individueel ervaren handelingsruimte van docenten om zeggenschap
te hebben over- en invloed te hebben op hun onderwijspraktijk en op de eigen professionele
ontwikkeling. Dit maakt dat het mede vanuit de perceptie van de docent onderzocht dient te
worden.
In alle projecten wordt de gepercipieerde professionele ontwikkeling van docenten (d.i. als
indicatie voor de ontwikkeling van praktijkkennis) en de schoolontwikkeling onderzocht met
behulp van vergelijkbare vragen in interviews en logboeken.
In alle projecten wordt de scan betreft professionele leercultuur afgenomen om zicht te krijgen
op de specifieke kenmerken van de schoolorganisatie en hoe dat bevorderend dan wel
belemmerend werkt op ervaren en benutte professionele ruimte.

c. Wetenschappelijke betekenis en (inter)disciplinaire benadering
De centrale vraagstelling benaderen we vanuit een interdisciplinaire benadering. We combineren in dit
onderzoek inzichten vanuit de arbeidspsychologie (d.i. professionele ruimte), onderwijskunde (d.i.
professionaliseren van docenten) en organisatiekunde (d.i. schoolspecifieke structurele en culturele
kenmerken). Het combineren van dergelijke inzichten is noodzakelijk om de relatie tussen processen op
verschillende niveaus te onderzoeken (bijvoorbeeld professionele ruimte op microniveau en schoolontwikkeling
op macroniveau).
Onderzoek naar de uitwerking van drie overheidsgeïnitieerde interventies op professionele ruimte van
docenten is van belang omdat professionele ruimte wordt gezien als basisvoorwaarde voor
docentprofessionalisering in relatie tot schoolontwikkeling (Fullan, 2009). Hulsbos et al. (2012) concludeerden
dat professionele ruimte steeds explicieter terugkomt op onderzoeksmatige en beleidsmatige agenda’s, maar
dat wetenschappelijke evidentie naar de effecten op en van professionele ruimte nog schaars is (Ministerie van
OCW, 2011). Zij adviseren dan ook om meer onderzoek te doen naar de kenmerken die samenhangen met
professionele ruimte van docenten.
Dit onderzoek heeft wetenschappelijke betekenis door professionele ruimte verder te conceptualiseren.
Door zowel opvattingen van docenten en schoolleiders over professionele ruimte als de ervaren professionele
ruimte van docenten in drie contexten systematisch in kaart te brengen genereren we verder inzicht in de
inhoud en aard van het concept. Denken schoolleiders en docenten hetzelfde over professionele ruimte? Is
professionele ruimte een eendimensionaal- of juist een meerdimensionaal concept en hoe dient het
dientengevolge gemeten worden? Hoe verhoudt professionele ruimte zich tot professionele ontwikkeling en
schoolontwikkeling? Daarnaast heeft dit onderzoek wetenschappelijke betekenis doordat het als eerste de
effecten van bestaande, door de overheid geïnitieerde initiatieven gerelateerd aan professionele ruimte
onderzoekt.
d. Relevantie voor het onderwijsbeleid en link met onderzoeksprogramma
Professionele ruimte in schoolorganisaties raakt de discussie over zowel de kwantiteit als kwaliteit van
docenten in de kern. Een gebrek aan professionele ruimte, of juist teveel professionele ruimte, kan uiteindelijk
leiden tot 1) ongewenst verloop, uitval en uitstroom van docenten uit het onderwijs (d.i. kwantiteit) en tot 2)
vermindering van motivatie voor leren en verbeteren van eigen onderwijspraktijken en professionele
ontwikkeling (d.i. kwaliteit). Deze relevantie wordt bevestigd door de verschillende raakvlakken van dit
voorgestelde onderzoeksproject met de onderwerpen voor beleidsonderzoek vanuit organisatieperspectief,
namelijk: professionalisering van docenten en HRM-beleid, benutting/aansturing professionele ruimte,
samenwerking in PLGs en het gebruik van onderwijsinnovaties (zie p. 32 van het onderzoeksprogramma
Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2014-2016).
Professionele ruimte is de laatste jaren zowel beleidsmatig, praktisch als wetenschappelijk steeds meer
in de belangstelling is komen te staan. De verwachting is dat het belang ervan alleen maar zal toenemen,
gezien de uitgesproken ambitie in het Lerarenregister dat in 2017 alle docenten in het voortgezet onderwijs
bekwaam en benoembaar zijn. Er zijn allerlei interventies te verwachten, die van invloed kunnen zijn op de
professionele ruimte van docenten zoals verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen, de structurering
van de begeleiding van startende docenten en aan beter personeelsbeleid in schoolorganisaties (zie
Docentenagenda 2013-2020). De resultaten van onderliggend onderzoeksproject kunnen als kennisbasis
dienen om ook in het primair- of beroepsonderwijs verder onderzoek te doen naar professionele ruimte van
docenten.
e. Relevantie voor onderwijspraktijk
Dit onderzoeksproject is relevant voor de onderwijspraktijk omdat het bestaande praktijken (d.i. reeds
geïmplementeerde, overheidsgeïnitieerde initiatieven als promotiebeurzen, onderwijstraineeships/Eerst de Klas
en PLGs) systematisch onderzoekt op de relatie met professionele ruimte van docenten, waarbij
schoolspecifieke structurele en culturele kenmerken in kaart worden gebracht. Docenten die het beroep
verlaten en vergrijzing en ontgroening van de docentenpopulatie is zowel nationaal als internationaal zorgelijk,
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omdat dit directe consequenties heeft voor de onderwijskwaliteit (Day & Gu, 2009). Dit kan verstrekkende
maatschappelijke en economische gevolgen hebben (OECD, 2004; 2005). Organisaties als OECD,
Onderwijsraad, VO-raad en het Ministerie van OCW implementeren daarom initiatieven om een leven lang leren
te bevorderen en om het docentenberoep aantrekkelijker te maken, door onder andere de professionele
ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten. De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat dergelijke initiatieven
nog maar kleine effecten hebben op professionalisering van docenten (Diepstraten & Evers, 2012).
De vier deelprojecten in dit onderzoeksproject leveren inzicht op in bevorderende en belemmerende
kenmerken voor het succesvol implementeren van professionaliseringsinitiatieven, welke gericht zijn op het
vergroten van professionele ontwikkeling op individueel- en op schoolniveau. De structurele en culturele
verschillen en overeenkomsten binnen en tussen scholen worden in elk project geïnventariseerd. Dit inzicht
draagt bij aan de verdere inrichting van schoolorganisaties als aantrekkelijke werk- en leeromgeving (Van
Veen, et al., 2010). Dit onderzoeksproject sluit daarmee aan bij het ontwikkelingsgerichte HRD-paradigma
(Swanson & Holton, 2009), op basis waarvan we werken aan de verdere inrichting van schoolorganisaties als
leeromgeving voor docenten (Van Veen et al., 2010) en waarin het bevorderen van professionele ruimte als
basis gezien wordt voor persoonlijke groei, leren en professionele ontwikkeling (Bakker & Schaufeli, 2008).
Nieuwe inzichten op dit terrein hebben potentieel om bij te dragen aan de verbetering van de status en het
imago van het beroep van docenten (Onderwijscoöperatie, 2011), omdat professionele ruimte docenten
regelmogelijkheden biedt om aan hoge taakeisen te voldoen (Kessels, 2012).
f. Plan voor kennisverspreiding en –toepassing
We baseren het plan voor kennisverspreiding en -toepassing op een veelzijdige aanpak, waarin we via
verschillende modaliteiten steeds andere doelgroepen willen aanspreken. De kennisverspreiding krijgt als volgt
vorm:

Een blog waarin betrokkenen en geïnteresseerden gezamenlijk bezig zijn met kennisvermeerdering
over de professionele ruimte van docenten in relatie tot schoolorganisatie. Door het tussentijds
uitwisselen van hypothesen, ervaringen, voorlopige analyses, standpunten en theorie creëren
docenten, schoolleiders, beleidsmakers en onderzoekers samen een gedragen conceptueel kader met
betrekking tot de professionele ruimte van docenten en de relatie met aspecten als autonomie,
professionele status en leiderschap. Het blog wordt bijgehouden en onderhouden door de
onderzoekers.

Eindrapportage over het gehele project (digitaal beschikbaar).

Publicatie in tijdschrift voor schoolleiders.

Twee wetenschappelijke publicaties (openbaar toegankelijk).
Voor de kennistoepassing wordt het volgende ontwikkeld:

Applicatie (kortweg ‘app’) voor docenten om professionele ruimte in kaart te brengen. De app is
bedoeld als digitaal reflectie-instrument voor docenten om hun eigen, actuele mate van professionele
ruimte te meten. Het is een app die op elk moment gebruikt kan worden. Het instrument zal als tool
op smartphones geïnstalleerd worden. Tevens kan de app gebruikt worden in reguliere gesprekscycli in
scholen en in het HR-beleid. De app wordt door de onderzoekers op scholen gepresenteerd.

Uitgangspunten professionaliseringsinitiatieven gericht op schoolleiders om professionele ruimte te
vergroten en op docenten om deze te benutten.
Kennisverspreiding en toepassing komen samen op een congres voor schoolleiders, beleidsmakers, docenten
en wetenschappers over Professionele ruimte in het Voortgezet Onderwijs met de volgende
programmaonderdelen:

Lezingen en workshops waarin onderzoeksresultaten gedeeld worden op scholen, conferenties en
workshops.

Reflecties op de onderzoeksresultaten vanuit diverse perspectieven: beleid, wetenschap en
schoolpraktijk.

Internationale gasten die hun inzichten over professionele ruimte van docenten delen en hun
perspectief naast de Nederlandse situatie kunnen plaatsen. We denken bijvoorbeeld aan Andy
Hargreaves (VS), Pasi Sahlberg (Finland) en Gert Biesta.
g.

Horizontale en verticale samenhang van het onderzoeksthema (zowel binnen het thema als
onderzoeksprogramma)
In drie van de vier deelprojecten wordt steeds gewerkt op een vergelijkbare manier, waarbij de nadruk ligt op
in kaart brengen van de relatie tussen professionele ruimte vanuit het perspectief van docenten en van de
scholen waarin zij werken. Het eerste deelproject beschrijft de centrale concepten in dit voorstel in meer detail,
en vanuit de percepties van de betrokkenen (docenten en schoolleiders). Ook daarbij staat de relatie tussen
individuele docentontwikkeling en de schoolontwikkeling centraal. De samenhang zit daarmee op conceptueel
niveau (de kernconcepten) en op het niveau van de respondenten / betrokkenen bij de projecten: docenten en
schoolleiders.
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10. Beschrijving van onderliggende deelprojecten
Deelproject 1 (711 woorden)
Titel deelproject: Opvattingen van docenten en schoolleiders over de professionele ruimte van docenten in
het voortgezet onderwijs en de relatie met schoolorganisatie.
Projectleider, naam, titel(s): dr. R.C. Zwart (Rosanne), Universiteit Utrecht.
a. Aansluiting bij bestaande wetenschappelijke kennis en (beleids-)informatie
Vooral in beleidsstukken is professionele ruimte de laatste jaren een veelbesproken en gedefinieerd
begrip (zie ook de Inspectie van het Onderwijs, 2013). Tevens is er in Nederland veel onderzoek naar
verricht (Bruining, de Koning & Uytendaal, 2014; Hulsbos et al., 2014; Kessels, 2012). Deze onderzoeken
signaleren een drietal problemen: 1) de nadruk die voornamelijk in beleidsstukken gelegd wordt op
(interne) zeggenschap wordt door docenten niet per se herkend als belangrijkste aangrijpingspunt voor
hun professionele ruimte (Inspectie van het Onderwijs, 2013; Wartenbergh-Cras et al., 2013); 2)
docenten maken relatief weinig gebruik van de professionele ruimte die ze hebben (Diepstraten & Evers,
2012) en 3) het optimaal inrichten en benutten van professionele ruimte is complex en onduidelijk is of
schoolorganisaties voldoende aansluiten bij het streven om docenten meer zeggenschap te geven bij de
inrichting en kwaliteitsverbetering van het onderwijs (Hulsbos, et al.,2012; Inspectie van het Onderwijs,
2013). In het hier voorgestelde onderzoek richten we ons daarom juist op de vraag wat de huidige stand
van zaken is op het gebied van de professionele ruimte van docenten in relatie tot bevorderende en
belemmerende aspecten in de schoolorganisatie.
b. Uitwerking van de probleemstelling
Tot nog toe gaat weinig onderzoek in op de relatie tussen leiderschap, professionele ontwikkeling en
schoolorganisatorische condities zoals de rol van een professionele leercultuur (Youngs & King, 2002; Van
Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 2010). Dit deelproject focust op opvattingen van schoolleiders en
docenten ten aanzien van professionele ruimte, hoe die wordt ervaren en wat de relatie is met de
schoolorganisatie. Daarbij brengen we in kaart wat in de perceptie van docenten bevorderende en
stimulerende schoolorganisatorische aspecten zijn als het gaat om het optimaal inrichten en benutten van
de professionele ruimte. Op basis van het onderzoek van Spillane en Healey (2010) kunnen we stellen,
dat het voor het beschrijven van de professionele ruimte in scholen handelingen essentieel zijn
(deelprojecten 2 t/m 4), maar dat het onderzoeken van normen, overtuigingen en attituden net zo
belangrijk is. Voor de operationalisatie van de centrale begrippen zie de beschrijving van de
overkoepelende probleemstelling van het algemene deel. De vragen die in dit project centraal staan zijn:

welke opvattingen hebben schoolleiders en docenten over het optimaal inrichten en benutten van
professionele ruimte?

welke spanningsvelden signaleren docenten en schoolleiders als het gaat om het optimaal inrichten
en vormgeven van professionele ruimte?

hoe beschrijven docenten en schoolleiders de relatie tussen het optimaal vormgeven en benutten van
de professionele ruimte en schoolorganisatorische aspecten?

wat is de relatie tussen de leercultuur in een school en overtuigingen en attituden van docenten over
het optimaal inrichten en benutten van de professionele ruimte?

wat zijn verschillen en overeenkomsten in de antwoorden op de bovenstaande vier deelvragen van
docenten en schoolleiders in de verschillende professionaliseringscontexten (deelprojecten 2 t/m 4)?
c. Onderzoeksopzet en werkplan
Het hier voorgestelde onderzoek wordt uitgevoerd bij de deelnemende docenten en scholen in de
deelprojecten 2 t/m 4 (in totaal 168 docenten en 65 schoolleiders). De volgende methoden worden in het
project gebruikt: 1) Vignetten en 2) Leescultuurscan. Het werken met vignetten is een zeer geschikte
methode voor het in kaart brengen van opvattingen over de professionele ruimte (Hulsbos, et al., 2012).
Door mensen te vragen op verhalen of filmpjes (vignetten) te reageren kan licht geworpen worden op
percepties, opvattingen en attituden behorende bij deze situaties (Barter & Renold, 1999). Het instrument
wordt in het project ontwikkeld analoog aan Louden en Wildly (1999). Er worden interviews gehouden
met twee focusgroepen (1. docenten, 2. schoolleiders) gericht op de eerste drie deelvragen. Op basis van
deze interviews worden vignetten over scenario’s voor het inrichten van de professionele ruimte
ontworpen en deze worden vervolgens (digitaal) voorgelegd aan de grotere groep docenten en
schoolleiders met de vraag daarop te reageren.
In recent uitgevoerd onderzoek naar professionele leercultuur (VO-raad, 2014) is een scan
ontwikkeld waarmee de professionele leercultuur in scholen in kaart kan worden gebracht (zie
http://www.vo-raad.nl/dossiers/sloa-regeling/rapportage-professionele-leercultuur). Dit instrument zal na
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enige aanpassing aan de contexten van het huidige project afgenomen worden in alle scholen waar de
docenten werken die deelnemen aan de professionaliseringsinterventies die onderzocht worden in de
deelprojecten 2 t/m 4.
d. Kennisverspreiding en toepassing
Over het onderzoek wordt een rapport opgeleverd, een publicatie in bijvoorbeeld De Nieuwe Meso en een
publicatie in een international peer-reviewed tijdschrift. De gemeenschappelijke kennisverspreiding en
toepassing staan beschreven in paragraaf 9f, waaronder de beschrijving van het blog.
Deelproject 2 (740 woorden)
Titel deelproject: De relatie tussen professionele leergemeenschappen en professionele ruimte
van docenten.
Projectleider, naam, titel(s): dr. H. Schaap (Harmen). Radboud Universiteit Nijmegen.
a. Aansluiting bij bestaande wetenschappelijke kennis en (beleids-)informatie
Samenwerkend leren in het kader van docentprofessionalisering en schoolontwikkeling verdient
steeds meer beleidsmatige en wetenschappelijke aandacht (Kessels, 2012). Samenwerkend
leren van docenten wordt op verschillende manieren gestimuleerd, bijvoorbeeld door
professionele leergemeenschappen (PLGs, Ministerie van OCW, 2013). Aangenomen wordt dat
participatie in PLGs leidt tot versterkte vakkennis, beter didactisch handelen en de ontwikkeling
van een professionele houding. Dergelijke initiatieven kenmerken zich door een sterke mate van
inhoudelijke en procesmatige aansturing. De vraag is echter welke mate van structuur en
sturing de ontwikkeling van professionele ruimte van docenten stimuleert.
Schaap en De Bruijn (2012) concludeerden dat het implementeren van PLGs niet
automatisch leidt tot kennisontwikkeling en veranderingen van onderwijspraktijken. Brouwer,
Brekelmans, Nieuwenhuis en Simons (2012) verklaarden dit door een te sterke nadruk van
projecten en leidinggevende op (voor-)gestructureerd en doelmatig aansturen van PLGs. Beide
onderzoeken suggereren dat een balans met een organische en ontwikkelingsgerichte
aansturing effectiever is.
b. Uitwerking van de probleemstelling
We veronderstellen dat PLGs professionele ruimte van docenten zowel kunnen vergroten als
verkleinen, al is de empirische kennisbasis nog beperkt. Gereguleerde en omkaderde
samenwerking van docenten, ook wel ‘contrived collegiality’ genoemd (Hargreaves & Dawe,
1990), leidt niet tot betekenisvolle en duurzame kennisontwikkeling en verandering van
praktijken (Datnow, 2011). Garavan en McCarty (2008) stellen dat het spanningsveld tussen
planmatig en bestuurlijk versus ongepland en ontwikkelingsgericht aansturen kan leiden tot
fricties bij de deelnemers van PLGs (Burke, Scheurer, & Meredith, 2007). In dit deelproject zijn
de volgende onderzoeksvragen leidend:
1. Op welke manier ervaren en benutten docenten de professionele ruimte om te werken
aan de eigen professionalisering in een context van een PLG?
2. Op welke manier ervaren en benutten docenten in opleiding de professionele ruimte om
bij te dragen aan schoolontwikkeling in een context van een PLG?
3. Welke schoolspecifieke structurele en culturele kenmerken spelen een rol bij het ervaren
en benutten van de professionele ruimte wanneer docenten participeren in een PLG?
Dit onderzoek is het eerste onderzoek dat participatie in PLGs relateert aan professionele ruimte
van docenten. De verwachtingen over de waarde van PLGs en professionele ruimte voor
professionele en schoolontwikkeling zijn ongekend hoog. Tegelijkertijd is de implementatie van
PLGs in schoolorganisaties geen sinecure. Datnow (2011) laat bijvoorbeeld zien dat de
implementatie van PLGs afhankelijk is van de verandercapaciteit van scholen, maar ook van de
mate waarin de implementatie gedifferentieerd is naar schoolspecifieke structurele en culturele
kenmerken (Fullan, 2009; Wartenbergh-Cras, Bendig-Jacobs, Van Casteren, & Kurver, 2013).
Klein en Sorra (1996) spraken al over verhouding tussen veranderklimaat en de mate waarin de
innovatie past bij de waarden en normen van de schoolorganisatie (Imants & Van Veen, 2010).
Schaap en De Bruijn (2012) toonden aan dat bij het implementeren van PLGs rekening
gehouden moet worden met bestaande overlegstructuren, verwachtingen van docenten en
schoolleiders en continuïteit in samenstelling en aansturing. Datnow (2011) suggereert daarom
dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de delicate balans tussen professionele ruimte
van docenten en sturing, omdat het onderbelicht blijft in zowel onderzoek, beleid als praktijk.
c. Onderzoeksopzet en werkplan
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In dit deelproject worden docenten die participeren in PLGs één schooljaar lang bestudeerd.
Hiermee is het onderzoek een longitudinale gevalsstudie. Via semigestructureerde logboeken en
interviews bij elke docent wordt de ervaren professionele ruimte achterhaald. Dit betekent dat
zowel beginnende als ervaren docenten kunnen participeren. Per docent worden 10 logboeken
en twee interviews afgenomen (d.i. één interview aan het begin en één aan het einde van het
schooljaar). Deelname aan het onderzoek kost docenten acht uur (d.i. 10x 30 minuten logboek
en 2x 1,5 uur interview). In de logboeken en in de interviews wordt achterhaald in hoeverre
docenten professionele ruimte ervaren en benutten, wat docenten geleerd hebben en welke
schoolstructurele- en culturele kenmerken hierop van invloed zijn.
In het onderzoek worden docenten benaderd die in gesubsidieerde
samenwerkingsverbanden opereren, zoals ‘Professionele Leergemeenschappen’ en ‘Docent
Ontwikkelteams’ (Ministerie van OCW, 2013). We kiezen voor deze insteek omdat deze
samenwerkingsverbanden als eenheden verschillend vormgegeven worden, bijvoorbeeld binnenof bovenschools. Gestreefd wordt naar deelname van minimaal 10 samenwerkingsverbanden
welke verspreid over Nederland opereren (uitgaande van gemiddeld acht docenten). Bij elk
samenwerkingsverband wordt één schoolleider uitgenodigd voor een interview.
d. Kennisverspreiding en toepassing

September ’15 wordt een forumdiscussie georganiseerd waar beleidsmakers,
schoolleiders, docenten en onderzoekers elkaar ontmoeten, waarbij de voorlopige
resultaten van het dit deelproject worden bediscussieerd.

De projectleider ontwikkelt een workshop en geeft deze op deelnemende maar ook
geïnteresseerde scholen of schoolgemeenschappen. Doel van de workshop is om inzicht
te verschaffen in bevorderende en belemmerende kenmerken voor professionele ruimte
in relatie tot PLGs.

De gemeenschappelijke kennisverspreiding en toepassing staan beschreven in paragraaf
9f.
Deelproject 3 (745 woorden)
Titel deelproject: De professionele ruimte van docenten in het kader van het Onderwijstraineeships en
Eerst de Klas.
Projectleider, naam, titel(s): dr. J.A. Meirink (Jacobiene). Universiteit Leiden.
a. Aansluiting bij bestaande wetenschappelijke kennis en (beleids-)informatie
Sinds het verschijnen van het Actieplan LeerKracht (Ministerie van OCW, 2011) is er veel aandacht gekomen
voor de kwaliteit van leraren. Het Onderwijstraineeship en Eerst de Klas zijn initiatieven van de VO-raad,
universitaire lerarenopleidingen, VSNU en het Ministerie van OCW met als doel het aantal academisch
geschoolde leraren te vergroten en de lerarentekorten voor de tekortvakken terug te dringen. Beide initiatieven
zijn te typeren als leerwerktrajecten waarin docenten in opleiding starten met een betaalde baan op een school
voor voortgezet onderwijs en daarnaast de lerarenopleiding volgen. Bij het Onderwijstraineeship worden de
docenten in opleiding uitgedaagd om op basis van eigen interesses en talenten zich te verdiepen in een
onderwijskundig thema. Bij Eerst de Klas volgen de docenten in opleiding een leiderschapsprogramma
vormgegeven door het bedrijfsleven. De kennis en vaardigheden die zij ontwikkelen in deze verdiepende en
verbredende programma´s zouden een positieve invloed moeten hebben op het docententeam waarbinnen zij
werken en daarmee ook op de ontwikkeling van de school (o.a. de leercultuur, VO-raad, 2014).
b. Uitwerking van de probleemstelling
De opzet van beide leerwerktrajecten creëert voor de docenten in opleiding veel
professionaliseringsmogelijkheden. Met andere woorden, de beoogde professionele ruimte voor de deelnemers
is groot. De mate waarin de docenten in opleiding zich daadwerkelijk ontwikkelen en bijdragen aan
ontwikkelingen op schoolniveau hangt af van de manier waarop zij deze professionele ruimte beleven en
inzetten (Diepstraten & Evers, 2012). Uit eerder onderzoek naar de ontwikkeling van docenten in opleiding is
gebleken dat leren lesgeven een complex en uitdagend traject kan zijn (Meijer, de Graaf & Meirink, 2011).
Naast de bekende praktijkschok (Fuller & Brown, 1975), heeft de ontwikkeling van een professionele identiteit
een grote impact op docenten tijdens hun opleiding (Meijer, 2014). Beide leerwerktrajecten bieden docenten
naast deze uitdagingen in de reguliere opleiding, nog extra mogelijkheden om zich zowel verbredend dan wel
verdiepend te ontwikkelen. Het is de vraag hoe de docenten in opleiding deze extra mogelijkheden ervaren dan
wel benutten. Mogelijk kunnen de docenten in opleiding door het ambitieuze programma een (te) hoge
werkdruk ervaren (te weinig zeggenschap over de eigen tijd) wat in de literatuur wordt gezien als een
belangrijke blokkade voor de professionele ontwikkeling (Diepstraten & Evers, 2012). Op het niveau van
schoolontwikkeling zou de status van de startende docenten een belemmerende factor kunnen zijn. Beginners
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worden door meer ervaren leraren niet altijd gezien als gemotiveerde collega´s die expertise met zich
meebrengen (Ministerie van OCW, 2013). In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. Op welke manier ervaren en benutten docenten in opleiding de professionele ruimte om te werken aan
de eigen professionalisering in een context van een leerwerktraject?
2. Op welke manier ervaren en benutten docenten in opleiding de professionele ruimte om bij te dragen
aan schoolontwikkeling in een context van een leerwerktraject?
3. Welke schoolspecifieke structurele en culturele kenmerken spelen een rol bij het ervaren en benutten
van de professionele ruimte?
c. Onderzoeksopzet en werkplan
Retrospectieve interviews met docenten in opleiding. In het schooljaar 2014/2015 zullen retrospectieve
interviews worden afgenomen bij docenten in opleiding uit drie tranches (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015).
Per tranche worden ten minste 15 docenten in opleiding gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Met
behulp van de ´story line´ techniek worden sleutelervaringen van de docenten in opleiding in kaart gebracht
(Orland, 2000; Meijer, de Graaf, & Meirink, 2011). Deze sleutelervaringen vormen aanknopingspunten om door
te vragen naar de concerns van de docent in opleiding op dat moment en hoe dat samenhangt met de ervaren
professionele ruimte. Deze wijze van bevragen kan inzicht geven in de mogelijkheden die de docent in
opleiding heeft benut voor zijn/haar eigen ontwikkeling. In aanvulling op deze vragen zullen de
sleutelervaringen en de ontwikkelingslijn gebruikt worden om vragen te stellen over hoe de docenten in
opleiding zelf denken te hebben bijgedragen aan schoolontwikkeling. Tot slot, zal bevraagd worden welke
schoolkenmerken (o.a. leercultuur) als stimulerend of belemmerend voor de ontwikkeling gedurende het
tweejarige traject waren.
Interviews met schoolleiders en sectievoorzitters. Bij betrokken schoolleiders en sectievoorzitters zullen
interviews gebruikt worden om meer zicht te krijgen op de manier waarop zij de bijdrage van de docenten in
opleiding aan schoolontwikkeling percipiëren. Tevens zal worden nagegaan welke schoolkenmerken zij hiervoor
stimulerend of belemmerend beschouwen. We streven naar participatie van minimaal 12 schoolleiders.
d. Kennisverspreiding en toepassing
In het schooljaar 2015/2016 zullen de verkregen inzichten en de daaruit afgeleide aanbevelingen in de vorm
van presentaties en workshops gedeeld worden met deelnemers van beide initiatieven. De resultaten en
conclusies zullen in zowel vaktijdschriften voor docenten en schoolleiders, als in internationale tijdschriften
gerapporteerd worden. De gemeenschappelijke kennisverspreiding en toepassing staan beschreven in
paragraaf 9f.
Deelproject 4 (739 woorden)
Titel deelproject: De relatie tussen promotiebeurzen en professionele ruimte van docenten.
Projectleider, naam, titel(s): dr. H. W. Oolbekkink-Marchand (Helma).
a. Aansluiting bij bestaande wetenschappelijke kennis en (beleids-)informatie
De promotiebeurs voor leraren die sinds 2011 is ingesteld beoogt leraren in onder andere het voortgezet
onderwijs de kans te geven om promotieonderzoek te combineren met hun baan als leraar. De beurs dient een
tweeledig doel, enerzijds om leraren te professionaliseren op het gebied van onderzoek en de opgedane kennis
in te zetten in hun onderwijspraktijk (Onderwijsraad, 2013) anderzijds om meer gepromoveerde leraren voor
de klas te krijgen aangezien zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen versterken (Ministerie van OCW, 2011).
Uit recent onderzoek naar leraren in het voortgezet onderwijs blijkt dat leraren professionaliseren door het
doen van onderzoek (Meijer, Meirink, Lockhorst & Oolbekkink, 2010; Oolbekkink, Van der Steen & Nijveldt,
2014; Zwaneveld & Tillemans, 2010) maar blijkt ook dat de implicaties voor de schoolontwikkeling tot nog toe
beperkt blijven. Mogelijk speelt hier de professionele ruimte (Kessels, 2012) van leraren een rol waardoor
onderzoeksparticipatie en onderzoeksresultaten beperkt blijven tot de individuele leraar. In dit deelproject
onderzoeken we in hoeverre leraren de gegeven professionele ruimte voor promotieonderzoek benutten voor
professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling en welke factoren hierop van invloed zijn.
b. Uitwerking van de probleemstelling
De promotiebeurs biedt leraren professionele ruimte en daarmee de mogelijkheid om via promotieonderzoek
niet alleen een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling maar ook aan professionele ontwikkeling en
schoolontwikkeling (Admiraal, Smit en Zwart, 2013) Om deze bijdrage te kunnen vaststellen zijn
kwaliteitscriteria van onderzoek van belang die volgens Oolbekkink en Van der Steen (2014) afhankelijk zijn
van de doelen van (onderwijs)onderzoek (Newton & Burgess, 2008). Om de kwaliteit van onderzoek in en voor
de praktijk vast te stellen maken we hier gebruik van de kwaliteitscriteria van Anderson en Herr (1999)
namelijk de gerichtheid op verbetering van de praktijk (katalytische validiteit), het oplossen van het probleem
dat aanleiding was voor het onderzoek (uitkomstvaliditeit), de dialoog voeren over onderzoek in de school
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(dialogische validiteit) en het betrekken van degenen die een belang hebben bij het onderzoek (democratische
validiteit). Democratische en katalytische validiteit zijn primaire typen validiteit als het doel is
schoolontwikkeling en katalytische en uitkomst validiteit zijn primair als het gaat om professionele
ontwikkeling. Dialogische validiteit wordt gezien als de basis voor alle vormen van onderzoek dat
praktijkverbetering beoogt. Meijer (et al., 2010) en Oolbekkink ( et al., 2014) vinden enig bewijs voor
uitkomst- en katalytische validiteit, bij onderzoeksprojecten van leraren, maar weinig bewijs voor dialogische
en vooral democratische validiteit. De vraag is dan ook of we bij promotieonderzoek van leraren aanwijzingen
zijn voor deze vormen van validiteit. Om aan deze typen validiteit tegemoet te kunnen komen in
promotieonderzoek vraagt zowel iets van docentspecifieke als van schoolspecifieke factoren. Deze kunnen er
bijvoorbeeld toe bijdragen dat docenten hun professionele ruimte benutten door de dialoog aangaan met
anderen over onderzoek. In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. Op welke manier benutten leraren professionele ruimte in hun promotietraject om zichzelf te
professionaliseren?
2. Op welke manier benutten leraren de professionele ruimte in hun promotietraject om
schoolontwikkeling te bevorderen?
3. Welke bevorderende en belemmerende factoren op het gebied van ‘persoon’ en ‘schoolcontext’ spelen
een rol bij het benutten van deze professionele ruimte?
c. Onderzoeksopzet en werkplan
Semigestructureerde interviews met promoverende docenten. Er worden twee interviews afgenomen (een aan
het begin en aan het einde van het jaar) met de 43 docenten in het VO die op dit moment promotieonderzoek
doen. De nadruk in de interviews ligt op de ervaren en benutte professionele ruimte, de dialoog met relevante
anderen over onderzoeksopbrengsten, de betrokkenheid van relevante anderen bij het onderzoek en de invloed
van bevorderende en remmende factoren in de schoolorganisatie.
Semigestructureerde interviews met sleutelfiguren. Daarnaast worden semigestructureerde interviews
met 2 betekenisvolle sleutelfiguren in de omgeving van deze 43 docenten gehouden. Deze twee sleutelfiguren
is naast een directe college een leidinggevende. Het doel hiervan is om meer zicht te krijgen op de manier
waarop zij de bijdrage van de docenten aan schoolontwikkeling percipiëren. Tevens zal worden nagegaan welke
schoolkenmerken zij hiervoor als stimulerend of belemmerend beschouwen.
Semigestructureerd (digitaal) logboek. Docenten wordt tijdens het jaar gevraagd om 10 keer een
semigestructureerd (digitaal) logboek in te vullen waarin zij noteren wat hen gestimuleerd of belemmerd heeft
bij hun onderzoek, met wie en hoe zij de dialoog over onderzoek in de school hebben gevoerd, welke personen
actief betrokken zijn (geweest) bij hun onderzoek.




d. Kennisverspreiding en toepassing
Sept 2016 de projectleider ontwerpt op basis van de bevindingen een workshop voor schoolleiders en
docenten over het benutten van professionele ruimte als je onderzoek doet in de school.
De gemeenschappelijke kennisverspreiding en toepassing staan beschreven in paragraaf 9f.
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De onderzoeksgroep bestaat uit onderzoekers uit universitaire lerarenopleidingen van drie verschillende
universiteiten, namelijk de Radboud Docentenacademie (RU), COLUU (UU) en ICLON (UL). De expertise van
de aanvragers ligt op het terrein van professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs (en
de relatie met schoolontwikkeling) en allen hebben uitgebreide ervaring met onderzoek in de context van het
onderwijs. Allen zijn tevens betrokken bij, en geven sturing aan, professionaliseringsinitiatieven voor ervaren
leraren en zijn in deze hoedanigheid gesprekspartners voor verschillende schoolbesturen en schoolleiders.
Twee van de onderzoekers hebben gewerkt bij het expertisecentrum ‘leren van docenten’ dat beoogde kennis
bij elkaar te brengen en te delen over expertise ontwikkeling van leraren. Daarnaast zijn allen als opleider
betrokken in de lerarenopleiding.
De onderzoeksgroep zal gedurende het project maandelijks overleg voeren om het project te
monitoren, zowel het gezamenlijke deel als de afzonderlijke deelprojecten. Het overleg wordt voorgezeten door
de hoofdaanvrager vanuit de Radboud Docentenacademie. Daarnaast wordt jaarlijks een studiemiddag
gepland om de voortgang van de projecten en de tussentijdse opbrengsten te bespreken. De onderzoekers
kunnen elkaar vanuit de diverse regio’s (Nijmegen-Utrecht-Leiden) behulpzaam zijn bij het werven van
respondenten voor het onderzoek. De onderzoekers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
kennisdisseminatie in de vorm van zowel publicaties als de organisatie van een congres voor schoolleiders,
beleidsmakers en docenten. De projectleiders zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen deelproject en
overleggen daarbinnen met hun assistenten over de precieze planning van dataverzameling en analyse.
13. Planning van het onderzoeksvoorstel
Bij het opstellen van een planning dient rekening te worden gehouden met het opleveren van een
concepteindrapport (één voor elk deelproject) twee maanden voor het opleveren van het definitieve
eindrapport.
Deelproject en thema

Begindatum

Opleveringsdatum
definitief
eindrapport

Deelproject 1 De professionele ruimte van docenten in het
voortgezet onderwijs: opvattingen van schoolleiders en
docenten.
Deelproject 2 De relatie tussen professionele
leergemeenschappen en professionele ruimte van docenten.
Deelproject 3 De relatie tussen onderwijstraineeships/Eerst de
Klas en professionele ruimte van docenten.
Deelproject 4 De relatie tussen promotiebeurzen en
professionele ruimte van docenten.

1/10/2014

30/09/2016

1/10/2014

30/9/2016

1/10/2014

30/09/2016

1/10/2014

30/09/2016

Toelichting planning (180 woorden)
Het project bestaat uit vier deelprojecten waarvan de fasering verloopt zoals aangegeven in de onderstaande
tabel. Gedurende het project worden de verschillende activiteiten gemonitord vanuit maandelijks overleg
tussen de onderzoekers onder leiding van de hoofdaanvrager.
Periode
1/10/20141/1/2015

1/1/20151/1/2016

Onderzoeksactiviteiten
Gezamenlijk:

Literatuurstudie naar o.a. professionele ruimte.

Ontwikkeling scan professionele ruimte.

Ontwikkeling gezamenlijke interviewvragen over objectieve/subjectieve
professionele ruimte.
In ieder deelproject:

Instrumentontwikkeling (o.a. observaties, logboeken).

Werven respondenten: docenten en schoolleiders.
Gezamenlijk:

afname scan professionele ruimte in betrokken VO-scholen.

analyse resultaten scan professionele ruimte.

ontwikkeling app voor schoolleiders/docenten om professionele ruimte in kaart
te brengen.

ontwikkelen analyse kader interviews.
Per deelproject:

Dataverzameling rondom benutten professionele ruimte en opbrengsten
professionele en schoolontwikkeling.
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1/1/201630/9/2016

2 maal interviews per project met docenten en schoolleiders op basis van
gezamenlijke interviewschema; eerste analyses interviews.
Gezamenlijk:

Eindrapportage en artikelen in wetenschappelijk en professionele tijdschriften.

Maart 2016: congres voor schoolleiders, beleidsmakers en docenten over
resultaten.

April 2016: symposium tijdens internationaal wetenschappelijk congres.
Per deelproject:

Verdere analyses interviews per deelproject.

Analyse overige data (bijvoorbeeld logboeken).

14. Gevraagde subsidie
14.1 Begroting
Deelproject 1
Personeel
Personeel onder vaste tariefstelling
Type personeel

Naam
uitvoerder

Jr. WP (o.a. AiO)
Sr. WP (Pd en UD)
Rosanne Zwart
NWP MBO
NWP HBO
NWP Academisch
Personeel onder vrije tariefstelling
Type personeel
Naam uitvoerder
UHD en HL
Onderzoeker bij
overige instelling
NWP bij overige
instelling

Jan van Tartwijk

fte

Inschaling jaar
(1 t/m 8)*

Aantal
maanden

Bedrag in €

.4

7

24

64.086

Dagtarief

Aantal dagen

Bedrag in €

680

10

6.800

Totaalbedrag personeel:

70.886

Materieel
Beschrijving
Studentassistentie (dataverzameling, -verwerking en –analyse)
Apparatuur (voicerecorders, camera’s), kosten van dataverzameling
Congreskosten
Kosten drukwerk eindrapportage en open-access maken wetenschappelijke
publicatie
Bijdrage aan organisatie bijeenkomsten voor ‘gebruikers’, inclusief buitenlandse
gastsprekers
Bijdrage aan ontwikkeling app en blog
Reiskosten binnenland
Totaalbedrag materieel:

Bedrag in €
5000
1.500
3000
1000
3000
2000
500
16.000
86.886

Totaalbedrag deelproject 1:

15

Deelproject 2
Personeel
Personeel onder vaste tariefstelling
Type personeel

Naam
uitvoerder

fte

Inschaling jaar Aantal
(1 t/m 8)*
maanden

Jr. WP (o.a. AiO)
Sr. WP (Pd en UD)
Harmen Schaap .4
7
NWP MBO
NWP HBO
NWP Academisch
Personeel onder vrije tariefstelling
Type personeel
Naam uitvoerder
Dagtarief
UHD en HL
Onderzoeker bij
overige instelling
NWP bij overige
instelling

Paulien Meijer

680

24

Bedrag in €

64.086

Aantal dagen

Bedrag in €

10

6.800

Totaalbedrag personeel:

70.886

Materieel
Beschrijving

Bedrag in €

Studentassistentie (dataverzameling, -verwerking en –analyse)
Apparatuur (voicerecorders, camera’s), kosten van dataverzameling
Congreskosten
Kosten drukwerk eindrapportage en open-access maken wetenschappelijke
publicatie
Bijdrage aan organisatie bijeenkomsten voor ‘gebruikers’, inclusief buitenlandse
gastsprekers
Bijdrage aan ontwikkeling app en blog
Reiskosten binnenland

5000
1.500
3000
1000

Totaalbedrag materieel:

16.000

3000
2000
500

86.886
Totaalbedrag deelproject 2:
Deelproject 3
Personeel
Personeel onder vaste tariefstelling
Type personeel
Jr. WP (o.a. AiO)
Sr. WP (Pd en UD)

Naam
uitvoerder

fte

Inschaling jaar Aantal
(1 t/m 8)*
maanden

Bedrag in €

Jacobiene
Meirink

.4

7

64.086

NWP MBO
NWP HBO
NWP Academisch
Personeel onder vrije tariefstelling
Type personeel
Naam uitvoerder
UHD en HL
Onderzoeker bij
overige instelling
NWP bij overige
instelling

Wilfried Admiraal

24

Dagtarief

Aantal dagen

Bedrag in €

680

10

6.800
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Totaalbedrag personeel:

70.886

Materieel
Beschrijving

Bedrag in €

Studentassistentie (dataverzameling, -verwerking en –analyse)
Apparatuur (voicerecorders, camera’s), kosten van dataverzameling
Congreskosten
Kosten drukwerk eindrapportage en open-access maken wetenschappelijke
publicatie
Bijdrage aan organisatie bijeenkomsten voor ‘gebruikers’, inclusief buitenlandse
gastsprekers
Bijdrage aan ontwikkeling app en blog
Reiskosten binnenland

5000
1.500
3000
1000

Totaalbedrag materieel:

16.000

3000
2000
500

86.886
Totaalbedrag deelproject 3:
Deelproject 4
Personeel
Personeel onder vaste tariefstelling
Type personeel
Jr. WP (o.a. AiO)
Sr. WP (Pd en UD)

Naam
uitvoerder

fte

Inschaling jaar Aantal
(1 t/m 8)*
maanden

Bedrag in €

Helma
Oolbekkink

.4

7

64.086

NWP MBO
NWP HBO
NWP Academisch
Personeel onder vrije tariefstelling
Type personeel
Naam uitvoerder
UHD en HL
Onderzoeker bij
overige instelling
NWP bij overige
instelling

Paulien Meijer

24

Dagtarief

Aantal dagen

Bedrag in €

680

10

6.800

Totaalbedrag personeel:

70.886

Materieel
Beschrijving

Bedrag in €

Studentassistentie (dataverzameling, -verwerking en –analyse)
Apparatuur (voicerecorders, camera’s), kosten van dataverzameling
Congreskosten
Kosten drukwerk eindrapportage en open-access maken wetenschappelijke
publicatie
Bijdrage aan organisatie bijeenkomsten voor ‘gebruikers’, inclusief buitenlandse
gastsprekers
Bijdrage aan ontwikkeling app en blog
Reiskosten binnenland

5000
1.500
3000
1000

Totaalbedrag materieel:

16.000

3000
2000
500

86.886
Totaalbedrag deelproject 4:
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14.2 Motivatie van de aangevraagde begroting
In dit project wordt in korte tijd veel gegevens verzameld en geanalyseerd. De inzet is hoog: er komt
wetenschappelijke output en diverse beleidsmatige en praktische output voor gebruikers van de resultaten:
beleidsvoerders, schoolbestuurders en –leiders, en docenten. Hiervoor is het nodig dat de projecten worden
opgezet en uitgevoerd door ervaren wetenschappelijk personeel, die hun weg kennen in zowel wetenschap,
beleid, en scholen.
Met de participatie van Prof. dr. Paulien Meijer, Prof. dr. Jan van Tartwijk en Prof. dr. Wilfried Admiraal
beogen wij de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek tussen en binnen verschillende instituten, bestaande
samenwerkingsverbanden van scholen en onderwijsbeleid te versterken. Tevens kan op strategisch niveau
draagvlak voor het onderzoek en de disseminatie van de resultaten gecreëerd worden.
In het project zijn financiële middelen begroot voor studentassistentie en verder voor de diverse
disseminatieactiviteiten. Twee buitenlandse gastsprekers leveren inbreng aan alle deelprojecten, en zullen
naast gastsprekerschap ook gedurende een verblijf van 1 week een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling
van de projecten, inclusief zorg dragen voor internationale inbedding en uitwisseling. Voor het openbaar maken
van wetenschappelijke artikelen zijn financiën begroot, zodat ook deze resultaten vrij toegankelijk zijn voor
iedereen. Het aangevraagde bedrag is inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, en sociale lasten.
14.3 Totaal gevraagde subsidie
Totale som van personele en materiele kosten over de gehele looptijd van het onderzoeksproject: €347.544,Bijlagen
Paulien Meijer is hoogleraar en wetenschappelijk directeur van de Radboud Docenten Academie van de
Radboud Universiteit Nijmegen. Met als leeropdracht "Teacher learning van development" publiceert zij op het
terrein van lerarenopleidingen en het leren en professionalisering van docenten, in wetenschappelijke
tijdschriften die zich richten op de ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten en het vormen van een basis
voor onderwijsbeleid, vooral waar het gaat om het opleiden en verder professionaliseren van docenten. Sinds
lange tijd is zij betrokken bij onderzoeksprojecten waarbij samen met scholen onderzoek wordt opgezet en
uitgevoerd, en heeft zij in diverse projecten van academische opleidingsscholen een sturende rol gehad in de
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