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Een kloof tussen onderzoekers en scholen? Aan borreltafels 
willen de oneliners nogal eens over tafel gaan. Onderzoekers 
zitten in hun ivoren toren, werken traag en schrijven onbegrij-
pelijk. Docenten zijn niet geïnteresseerd in onderzoek, lezen 
niet en hebben altijd hun mening klaar. Dat beeld strookt niet 
met de werkelijkheid die Monique Volman en Wouter Schenke 
kennen uit het project Expeditie durven, delen, doen, en uit de 
SLOA-projecten die momenteel op 31 scholen worden 
uitgevoerd met geld dat is verdeeld door de VO-raad. Volman, 
hoogleraar Onderwijskunde bij de Universiteit van Amsterdam, 
leidt het overkoepelend onderzoek naar de opbrengsten van 
de SLOA-projecten. Schenke, als promovendus werkzaam aan 
het Kohnstamm Instituut, onderzoekt onder meer de samen-
werkings vormen in deze ontwikkel- en onderzoekstrajecten. 
Hij zegt: “We gaan ervan uit dat het gunstig is als scholen en 
onderzoekers intensief samenwerken, zodat onderzoek kan 
bijdragen aan schoolontwikkeling.”

Rijdende trein
Scholen en onderzoekers zijn door de recente projecten naar 
elkaar toegegroeid, vindt Volman. “Collega’s onderwijskunde 
zijn echt geïnteresseerd in de vragen die scholen hebben en ze 
helpen mensen in het onderwijsveld steeds beter om innovaties 
goed vorm te geven en te evalueren.” Onderzoekers moeten wel 
weten waar ze aan beginnen. Planningen lopen door de 
dagelijkse drukte op een school bijvoorbeeld vaak anders. “Je 
springt als onderzoeker op een rijdende trein en daar moet je 
wel tegen kunnen.” Als struikelblok voor praktijkgericht 
onderzoek noemt Volman financiering, maar ze signaleert ook 
dat er de laatste jaren geld beschikbaar is gekomen voor grote 
R&D-programma’s die via de Programmaraad voor het 

onderwijsonderzoek (PROO) van NWO worden uitgezet. 
Waarschijnlijk mede dankzij de internationale ontwikkeling 
in de wetenschap naar meer design based research (ont-
wikkelings- en ontwerpgericht onderzoek). Het onderwijs doet 
door de nauwere banden niet alleen ervaring op met onderzoek. 
Volman: “Door het contact met onderzoekers komt bestaande 
kennis makkelijker de school in. Men gaat niet meer zo snel 
experimenteren met iets waarvan al is aangetoond dat het 
echt niet werkt.”

‘Belangrijk is vooral dat je helder bent 
over wat je pretentie is. Vaak is het al 
heel mooi als je systematisch reflecteert’

Schenke, die naast promovendus zelf docent in het voortgezet 
onderwijs is, vindt dat collega’s dat steeds beter oppakken. 
“Voor veel docenten zijn resultaten van onderzoek meer en 
meer een reflectiemiddel om naar hun eigen lespraktijk te 
kijken en die te verbeteren.” 

Wetenschappelijk gehalte
Onderzoek komt de laatste jaren van vele kanten de scholen in: 
via docenten en stagiairs die onderzoek doen voor hun opleiding, 
als onderdeel van de academische opleidingsschool of in 
projecten van bijvoorbeeld Onderwijs Bewijs. Het is maar net 
wat past bij de school. Ook het feit dat scholen zich naar buiten 
toe moeten verantwoorden voor resultaten, speelt mee in het 
ontstaan van een onderzoekende, reflectieve schoolcultuur. 
“Schoolleiders zien onderzoek als een kans om de innovaties 
en de schoolontwikkeling in scholen meer met argumenten te 

Studie naar samenwerkingsvormen onderwijsonderzoek 

Nauwere banden scholen 
en onderzoekers
Met resultaten uit onderzoek kunnen scholen hun onderwijs verbeteren. Tenminste, 
als dat onderzoek voldoende praktijkgericht is. De kans op bruikbaar onderzoek 
wordt waarschijnlijk groter als scholen en onderzoekers goed samenwerken. Wat 
werkt en waarom? Wetenschappers Wouter Schenke en Monique Volman brengen 
mogelijke samenwerkingsvormen in beeld. ‘De taakverdeling is cruciaal.’
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staven”, zegt Schenke. Is het dan geen bezwaar dat praktijk-
gericht onderzoek allerlei varianten kent, die verschillen in 
wetenschappelijk gehalte? Volman: “Belangrijk is vooral dat je 
helder bent over wat je pretentie is. Soms is het al heel mooi als 
je systematisch reflecteert.” Schenke: “Het hangt ervan af wat 
je wilt weten en wat voor soort onderzoek je daarvoor kunt 
gebruiken. Een van de SLOA-projecten gaat over leeslessen. 
Die lessen zou een school zelf kunnen evalueren door enquêtes 
onder leerlingen en docenten. Maar externe onderzoekers 
kunnen met een goede toets meten of bijvoorbeeld de woorden-
schat van leerlingen is verbeterd, en dat linken aan de 
leeslessen.”

Onderzoekstraining
De centrale vraag is: wie bepaalt wát in het ontwikkel- en 
het onderzoeksdeel? Schenke: “De taakverdeling is cruciaal: 
waar houdt de rol van de onderzoeker op en waar begint die van 
de school?” Op basis van zijn onderzoeksresultaten tot nu toe 
onderscheidt hij vier vormen van samenwerking. Aan de 
ene kant van het palet bevindt zich de school die zowel de 
ontwikkeling als het onderzoek uitvoert. Dat is een school 
die bijvoorbeeld beschikt over de juiste expertise in de persoon 
van een docentonderzoeker, die de onderzoeksaanvraag 
kan formuleren en het onderzoeksproject leidt. In de samen-
werkingsvorm die daar het meest van afwijkt, heeft de 
onderzoeker het initiatief en adviseert deze ook over het 
ontwikkelproject, al krijgt de school ruimte om dat verder 
vorm te geven. In de variant daartussen heeft de school 
zowel onderzoeks- als ontwikkeltaken en helpt de onderzoeker 
in het ontwikkeltraject, bijvoorbeeld door onderzoekstraining 
te geven aan docenten, zodat ze een thema zelf kunnen onder-

zoeken. “Daar beïnvloed je het proces mee, zeker als een van 
de onderzoeksvragen is: wat doet ‘onderzoek doen’ met de 
docenten?”, aldus Schenke. “Je bent met z’n allen geïntegreerd 
voor één doel bezig.” In de andere tussencategorie komen de 
expertise van de onderzoekers (vormgeven van onderzoek) en 
die van de school (de didactische kant) samen in één project. 
Ieder heeft hier duidelijk zijn eigen rol. 

Niet statisch
“Soms is er een scherpe scheidslijn tussen de partijen. Maar 
bij sommige projecten loopt het heel erg door elkaar”, zegt 
Schenke. Het is dus zaak dat ieder zich bewust is van zijn rol en 
daar duidelijk over is. In onderzoek naar leerprocessen ligt 
voor Volman de grens bij procesbegeleiding. 

‘Belangrijk is vooral dat je helder bent 
over wat je pretentie is. Vaak is het al 
heel mooi als je systematisch reflecteert’

“Je kunt wel kennis inbrengen of proberen aan te scherpen: 
wat willen jullie, wat is daar al over bekend en hoe ga je dat 
dan doen? Maar als onderzoeker moet je voorkomen dat je 
terechtkomt in het begeleiden van een innovatie. In die zin 
geloof ik erg in een driehoek van onderzoekers, adviseurs en 
school.” Voor de procesbegeleiding zijn bij een aantal SLOA-
projecten adviseurs betrokken. Als onderzoekers al adviseren, 
wachten ze meestal tot de onderzoeksresultaten bekend zijn. 
Samenwerking is overigens geen statisch gegeven. Schenke: 
“Tijdens het proces kan blijken dat het handig is als een 
onderzoeker tussendoor advies geeft. Als een onderzoeker 

Projectleider als verbindende schakel

Op het Atlas College in Hoorn lopen twee SLOA-projecten. In het project 
Leesdidactiek onderzoeken vijf docenten de effecten van een zelf ontwikkelde 
vernieuwing die ze in hun lespraktijk uitproberen. Een externe onderzoeker 
begeleidt deze docenten in alle fasen van hun project. In het tweede project, over 
het verbeteren van opbrengsten door planmatige differentiatie, kijkt de 
onderzoeker naar de effecten van wel of niet differentiëren op de leerprestaties en 
naar de ervaringen van docenten met gedifferentieerd lesgeven. Projectleider 
Martien de Boer onderhoudt een intensieve relatie met beide onderzoekers. 
“Beiden willen graag volgen wat in de school gebeurt en kennen de mensen. Om de 
drie, vier weken zijn ze bij ons op school. Verder heb ik veel mailcontact en spreek 
ik wel eens apart met ze af voor tussentijds overleg.” Als verbindende schakel 
communiceert De Boer intern ook veel. “Over de onderwijsontwikkeling waar we 
mee bezig zijn, de link met het onderzoek en de voortgang van het proces.”
Het Atlas College hoopt academische opleidingsschool te worden. Onderzoek raakt 
steeds meer verweven in de school, niet alleen door de SLOA-projecten. Docenten 
worden opgeleid tot docentonderzoeker of brengen onderzoek de school in via hun 
opleiding en twee docenten hebben een promotiebeurs gekregen.

Monique Volman en Wouter Schenke
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de vak –en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het basis-, voortgezet en 
speciaal onderwijs. Het kantoor is gevestigd aan de Nieuwegracht te Utrecht.

De AVS zoekt op korte termijn een
enthousiaste helpdeskmedewerker

(v/m 28 – 32 uur)

Een van de belangrijkste taken van de AVS is de ondersteuning en advisering van de leden. De helpdesk vervult hierbij wat betreft 
de eerstelijnsdienstverlening een centrale rol.

Leden kunnen bij de helpdesk terecht met vragen over o.a. 
- hun eigen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en juridische ondersteuning
- wet- en regelgeving, sociale zekerheid, de CAO, onderwijsactualiteiten
- het AVS-aanbod inzake maatwerk, advies en opleiding
De helpdeskmedewerkers staan de AVS-leden deskundig met raad en daad bij of verwijzen de vragen door naar de 
tweedelijnsdienstverlening van de AVS.

Belangrijke competenties voor deze functie zijn, waarbij we ervan uitgaan dat u deze heeft of snel eigen kunt maken:
•	 kennis	van	wet-	en	regelgeving,	incl.	sociale	zekerheid
•	 kennis	van	het	bestaande	AVS-aanbod	en	aanbod	van	derden
•	 kennis	van	de	school-	en	onderwijswereld
•	 bij	voorkeur	kennis	van	het	voortgezet	onderwijs
•	 globale	juridische	kennis	
•	 vraaggericht	en	kwaliteitsbewust
•	 inlevingsvermogen	en	collegialiteit	voor	de	doelgroep	leidinggevenden
•	 goede	attitude	van	luisteren	en	doorvragen
•	 goede	communicatieve	eigenschappen

Wij bieden u:
•	 een	uitdagende	baan	met	uitzicht	op	een	vast	dienstverband	
 (een overeenkomst op basis van detachering behoort ook tot de mogelijkheden)
•	 scholing	gericht	op	de	invulling	van	de	functie
•	 een	collegiale	omgeving	waar	voldoende	ruimte	is	om	uzelf	te	ontplooien

Uw sollicitatie met bijbehorende CV kunt u onder vermelding van ‘vacature helpdesk’ richten aan de heer R. Willemstein, directeur 
AVS, Postbus 1003, 3500 BA Utrecht, of per mail naar e.dejong@avs.nl

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Carine Hulscher-Slot, tel. 030–2361010.
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daarmee instemt, dan verandert zo’n project daarmee.” Soms 
kan een project er anders uit gaan zien, of zelfs andere doelen 
krijgen als een nieuwe schoolleider aantreedt. “De schoolleider 
moet aansturen en faciliteren, dus achter het project staan.”
Op de vraag welk type samenwerkingsvorm past bij welke soort 
vraagstelling hopen de onderzoekers over anderhalf jaar een 
antwoord te hebben, als alle SLOA-projecten in 2013 zijn 
afgerond. 

Vertrouwensband
In het algemeen is wel te zeggen dat vooral een goede com-
municatie bijdraagt aan een soepele samenwerking. “De start 
is een belangrijk moment voor een project. Het beste kun je 
meteen afspraken maken, zodat je weet wat je aan elkaar hebt 
en een vertrouwensband kunt opbouwen”, zegt Schenke. 
Daarnaast zijn structuren voor overleg en onderling contact 
nodig en een aanspreekpunt aan beide kanten, met op school 
een onderzoekscoördinator of projectleider. Het eerste jaar 
hebben school en onderzoekers nodig om elkaar te leren 

kennen, is Volmans ervaring. Een noodzakelijke stap in de 
eerste fase is vraagverheldering. “Scholen kunnen heel goed 
aangeven waar problemen zitten of waarover ze iets zouden 
willen weten”, zegt Volman, “maar als onderzoeker kun je 
helpen aanscherpen: wat is je idee, wat wil je gaan doen, 
wat wil je ermee bereiken en waarom denk je dat het gaat 
werken? Een volgende vraag is dan nog of het de sector 
verder helpt.” 

‘Je gaat niet meer zo snel experimenteren 
met iets waarvan al is aangetoond dat het 
echt niet werkt’

Onderwijsraad wil centra voor 
onderzoek

Laat scholen en onderzoekers samenwerken in 
Universitaire Onderzoekscentra (UOC’s). Dat adviseert de 
Onderwijsraad in ‘Ruim baan voor stapsgewijze 
verbetering’ (november 2011). Scholen zouden kunnen 
deelnemen aan verschillende samenwerkingsverbanden, 
afhankelijk van het thema. “Onderwijs en wetenschap zijn 
nu nog vaak gescheiden systemen. Onderzoekers 
bestuderen, losgezongen van de praktijk, vaak niet de 
issues waar scholen mee bezig zijn en aan de veldkant is 
vaak weinig idee over wat werkt en niet werkt. Daar 
pakken ze verbeteringen niet altijd effectief aan”, zegt 
Lex Borghans van de Onderwijsraad. “Als scholen en 
onderzoekers in vaste coalities samenwerken, ontstaat 
misschien meer begrip voor de echte problemen, wat dan 
weer inspireert tot nieuw onderzoek.” Om de positie van 
het onderwijsveld te versterken, zouden aan docenten 
bijvoorbeeld trainingen ‘vraagarticulatie’ kunnen worden 
aangeboden, zoals ZonMW dat doet voor de 
gezondheidszorg. Over de UOC’s zegt Daisy Satijn van 
OCW: “Het zou zeker een vorm van samenwerking 
kunnen zijn, maar wij willen daar voor scholen geen 
verplichting tot deelname aan koppelen. Dat zal afhangen 
van het te onderzoeken probleem.” En Monique Volman 
reageert: “Je moet zulke samen werkingsverbanden nooit 
dichttimmeren; je moet veel aandacht besteden aan het 
verbreden van de kennis naar andere scholen.” 

Centrale regie  
onderwijsonderzoek

Het streven is om in de toekomst financiële middelen voor 
onderwijsonderzoek te bundelen. Een ‘regieorgaan’ gaat 
de onderzoeksprogramma’s van fundamenteel 
wetenschappelijk, beleids- en praktijkgericht onderzoek 
op elkaar afstemmen. Het doel is beter te sturen op 
samenhang en op het uitvoeren van onderzoek dat 
aansluit bij vragen uit het onderwijsveld. “De overheid wil 
de programmering niet opleggen,” zegt projectleider 
Daisy Satijn. “We willen dat scholen meedenken over hoe 
onderzoek vorm krijgt en aangeven wat ze onder zocht 
willen hebben en ook dat onderzoekers meer gaan 
samenwerken met scholen.” Onderzoeks- en innovatie-
projecten die dit al doen, leveren volgens Satijn meer 
bruikbare kennis op. Ook bij de uitwerking van de visie en 
de inrichting van het regieorgaan zullen vertegen-
woordigers van leraren, schoolleiders en bestuurders 
betrokken worden. Het instellen van een regieorgaan was 
een van de aanbevelingen van de commissie-De Graaf, die 
begin 2011 het Nationaal Plan Toekomst 
Onderwijswetenschappen presenteerde.

15 maart 2012 VO-congres
Monique Volman en Wouter Schenke verzorgen een work-
shop op het VO-congres op 15 maart getiteld ‘Onderzoek de 
school in: welke samenwerkingsvorm past bij mijn project?’. 
In deze workshop vertellen vier school-/ teamleiders hun 
ervaringen met de door hen gekozen samenwerkingsvorm in 
hun R&D-project. Deze projecten worden gefinancierd uit 
SLOA-middelen van de VO-raad.


