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Aanleiding

• Docent als spil in verbetering onderwijskwaliteit

• Initiatieven bedoeld om docenten in hun onderzoekend werken te versterken:

• Nieuw onderwijsconcept (Project In Thema-lessen)

• Onderwijsinnovatie van onderop (Innovatie- en kennis platforms)

• Practoraten met docentonderzoekers

• Platform Onderzoek

• Versnellingsprogramma Professionele dialoog



Theoretisch kader

Onderzoekend werken aan onderwijsverbetering



Onderzoeksvragen

1. Hoe wordt het onderzoekend werken van docenten gepercipieerd in de 
betrokken mbo-instellingen? 

2. Wat zijn kenmerken van in de praktijk lopende interventies met het oog op 
onderzoekend werken van docenten? 

3. Wat is de invloed van de interventies op onderzoekend werken en/of 
onderwijsverbeteringen?

4. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren (mechanismen) hierbij?



Methode



Methode

Desk research

Interviews

Vragenlijst 
Logboek
Focusgroepen



Resultaten vraag 1 en 2

1. Perceptie van onderzoekend werken door docenten

• Bredere opvatting onderzoekend werken dan in literatuur

• Vernieuwen versus systematisch en cyclisch werken

• Individuele aangelegenheid?

2. Kenmerken van interventies

• Interventies met verschillende doelen

• Middel voor leren verbeteren van onderwijspraktijk



Resultaten vraag 3

Invloed van interventies op het onderzoekend werken van docenten:

• kritische reflectie op het eigen handelen en dat van collega’s, 

• op de hoogte willen blijven – actief kennis opdoen, 

• willen begrijpen, 

• verzamelen en inzetten van gegevens, en 

• perspectieven in je werk willen verkennen. 



Resultaten vraag 3

Invloed van interventies op onderwijsverbetering:

• de student staat centraal in het onderwijs, 

• aandacht voor het zelfsturend en onderzoekend vermogen van de student als 
toekomstige professional, 

• docent (en team) heeft een rol in en is verantwoordelijk en toegerust voor 
onderwijsverbetering, 

• onderwijs sluit aan op het werkveld en speelt in op ontwikkelingen in het werkveld 
(en onderzoek hiernaar), 

• uitdragen en integreren van het onderwijsconcept/onderwijsvisie in het onderwijs, 

• aandacht voor (het ontwikkelen van) een collectieve visie en/of gedeeld kader, 

• docenten(teams) alsmede studenten en docenten(teams) werken onderling 
samen, gaan in dialoog en delen kennis. 



Resultaten vraag 4

Bevorderend en belemmerend voor     
onderzoekend werken: 

• organisatiestructuur en facilitering, 

• relevantie voor het thema, onderwerp of 
de interventie, 

• houding en gedrag van docenten, 

• een team vormen, 

• weerstand of steun vanuit collega’s, 

• activiteiten met collega’s, 

• organisatiecultuur/cultuur onder collega’s. 

Bevorderend en belemmerend voor 
onderwijsverbetering: 

• organisatorische aspecten (structuur), 

• organisatorische aspecten (cultuur), 

• omgevingsfactoren, 

• eigenschappen en houding van een 
docent, 

• docentgedrag, 

• studenten, 

• inzetten van kennis of expertise, 

• relevantie en passendheid en tot slot 

• collega’s en draagvlak. 



Aanbevelingen wetenschap

• Verschillende interpretaties onderzoekend werken

• in de ‘niet wetenschappelijke praktijk’ veelal: géén aanpak waarbij de empirische 
cyclus met methodische grondigheid wordt doorlopen

• Vervolgonderzoek:

• naar welke onderzoeksaanpak het meest gewenst of effectief is in 
onderwijspraktijk mbo, m.n. in relatie tot investering en opbrengst

• met interventies expliciet gericht op onderzoekend werken van docenten

• versterken interventies gericht op enkele personen het onderzoekend werken 
van het hele team?



Aanbevelingen praktijk 

Interventies

Expliciteer het doel van de interventie, en onderliggende redenering waarom de 
interventie geschikt is om het doel te bereiken

Professionalisering

Professionaliseer docenten en docententeams bij het werken aan onderwijsverbetering 
op onderzoekend werken, en

• specifiek in het cyclisch en systematisch werken aan onderwijsverbetering; 

• maak onderscheid tussen vernieuwen en verbeteren van onderwijs



Methodologische beperkingen

• Exemplarische generaliseerbaarheid (Smaling, 2009)

• Percepties als data

• Onderzoekend werken op teamniveau niet bevraagd


