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INHOUD

• Waarom onderzoek door leraren?

• Wat verstaan we onder ‘onderzoekend vermogen’?

• Afbakening

• Ontwerpgericht actieonderzoek: een globaal overzicht

• Planfase

• Uitvoeringsfase

• Reflectie en benuttingsfase

• Organiseren van participatie

• Samenwerken en feedback geven



WAAROM ONDERZOEK 
DOOR LERAREN?

• Een moderne onderwijsprofessional:

• blijft een leven lang leren en professionaliseert ook ‘on-the-job’

• kan een constructieve bijdrage leveren aan onderwijsontwikkeling in de 
eigen klas en in de school



WAT VERSTAAN WE ONDER 
‘ONDERZOEKEND VERMOGEN’ 

(ANDRIESSEN, 2014)?

• Een onderzoekende houding hebben

• Onderzoek van anderen gebruiken

• Zelf onderzoek doen



WAT VERSTAAN WE ONDER 
‘ONDERZOEKEND VERMOGEN’ 

(ANDRIESSEN, 2014)?

• Een nieuwsgierige, kritische en reflectieve houding t.o.v. de 
eigen lespraktijk

• Inzichten uit (vak)literatuur kunnen:
• gebruiken om staande praktijk beter te begrijpen

• vertalen naar oplossingen voor eigen praktijkvraagstukken

• De impact van je handelen kunnen monitoren en evalueren
• Bereik ik het beoogde?

• Waarom wel/niet?

• Hoe kan het anders/beter?



AFBAKENING PRAKTIJKONDERZOEK 
BACHELOR NIVEAU 4

• Passend bij het beroep: pedagogisch en (vak)didactisch handelen

• Actieonderzoek (Ponte, 2012)

• Passend bij de cirkel van invloed (Covey, 2010): handelen in de klas

• Opbrengsten betreffen:
• Professioneel leren (Bolhuis, 2016)

• Beter onderwijs (‘ontwerpgericht’; Van der Werff, Kampman, & Pont, 2020)

• Overdraagbare redeneringen en aanpakken naar
• Eigen vakgroep

• Andere docenten  / docent-onderzoekers































LOGBOEK

Datum Omschrijving 
van je actie

Resultaat
Wat neem je 
hieruit mee? 
(Reflectie)

Wat is een 
goede/realistische 

volgende actie? 
(Planning)















FEEDBACK GEVEN

• Soorten feedback (Hattie & Timperley, 2007):  
feedup, feedback, feedforward

• Onderwerk van feedback: 
taakuitvoering, samenwerking, zelfregulatie, persoon.

• Niveau’s van feedback geven (Baeten, 2009): 
compliment, leesbewijs, begripsvorming, aanvulling, 
verbetering, verrijking



SAMENWERKEN

• Samenwerken met belanghebbenden

• Leerlingen

• Collega’s/vakgroep

• ...

• ‘Critical friends’

• Peers

• Onderzoeksbegeleider op de HR

• Werkplekbegeleider

• ...

Draagt bij aan de validiteit van je onderzoek
(Anderson & Herr, 1999)

‘Sparren’ (feedback geven/vragen) over:
- je praktijkvraagstuk
- je onderbouwing en ontwerp van je 

prototype
- je aanpak van monitoring 

en evaluatie
- de kwaliteit van je uitvoering in de praktijk
- de interpretatie en betekenis van de 

opbrengsten van je onderzoek



CALL TO ACTION!

• Neem de handleiding goed door

• Ga de opgegeven literatuur lezen

• Begin met het zoeken en verhelderen van je vraagstuk in de praktijk
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