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Onderzoeksrapport Docentgedrag in de Montessori Bovenbouw van Havo en 

Atheneum 

Sloa-project september 2011-2013 Zernike College 

Inleiding 

Montessori onderwijs is gebaseerd op de denkbeelden die Maria Montessori heeft ontwikkeld in de 

eerste helft van de twintigste eeuw. Voor het basisonderwijs heeft Montessori een compleet pakket 

aan leermiddelen en ontwikkelingsgerichte trajecten beschreven. Voor het voortgezet onderwijs 

heeft Montessori slechts theoretische vergezichten geschetst. Extrapolatie van haar methode en 

pedagogische-didactische principes naar het vervolgonderwijs heeft geleid tot een specifieke 

invulling van het voortgezet montessori onderwijs in Nederland en in het buitenland. De Montessori 

VO-scholen vertonen kenmerken met cognitivistische en constructivistische eigenschappen. Voor de 

Nederlandse VO-scholen heeft een werkgroep in opdracht van de Nederlandse Montessori 

Vereniging in 2008 zes karakteristieken beschreven die kenmerkend zijn voor de didactiek in de 

montessori-scholen voor voortgezet onderwijs (Rubinstein,2008). Doel van deze werkgroep was 

meer didactische eenheid en eigenheid in het voortgezet montessori onderwijs (het montessori 

leren) mogelijk te maken door profilering langs de lijnen van zes didactische karakteristieken. In het 

zich snel ontwikkelende onderwijslandschap met nieuwe initiatieven als Iederwijs en Ipad/laptop-

scholen is een moderne herprofilering van het montessoriaanse gedachtengoed van belang voor de 

continuïteit van dit vernieuwingsonderwijs. Ook kan het montessori onderwijs met haar traditie 

mogelijk nieuwe en traditionele elementen op een evenwichtige wijze samenbrengen, die als model 

kunnen fungeren voor andere innovaties.  De didactische karakteristieken worden op de Montessori 

VO-scholen gefaseerd en gevarieerd in de lessen toegepast door de docenten. Enkele jaren na de 

publicatie van deze didactische richtlijnen rijst de vraag in hoeverre de praktijk beantwoordt aan de 

theoretische principes. Sinds het schooljaar 2009-2010 biedt het Zernike College naast montessori 

onderwijs voor de onderbouw ook montessori onderwijs voor de bovenbouw aan. Voor veel 

docenten is het lesgeven vanuit montessori principes in de bovenbouw een grote uitdaging. Het 

pedagogisch-didactisch handelen verschilt van het docentgedrag in de reguliere afdeling, met name 

op het gebied van de didactische karakteristieken. In het projectplan voor deze afdeling is de 

basishouding van de docent beschreven en worden montessori competenties benoemd. Het doel van 

het onderzoek dat op de montessori bovenbouw Havo en Vwo wordt uitgevoerd, is het in kaart 

brengen van docentgedrag en de docentcompetenties in deze afdeling. De school wil de stand van 

zaken met betrekking tot de montessori didactiek kennen door te meten in welke mate en hoe de 

karakteristieken in de praktijk worden uitgevoerd en ingezet. De stand van zaken wordt gemeten met 

behulp van een zelf ontworpen observatie-instrument en vragenlijsten, afgestemd op de 

karakteristieken. Een nevendoel van het onderzoek is het testen en herijken van dit instrument en de 

enquêtes. In de toekomst kan de school kwaliteitszorg uitvoeren  en de docentontwikkeling 

stimuleren door deze instrumenten en de gebruikte werkwijze met triangulatie van bronnen. 

De onderzoeksvragen luiden: 

1. Welk pedagogisch-didactisch handelen m.b.t. tot de montessori karakteristieken is adequaat 

(specifiek in de bovenbouw)? 

2. Hoe kan montessori docentgedrag worden geïnstrumenteerd? 
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3. Wat is de stand van zaken van het montessori docentgedrag? 

4. In welke mate en ten aanzien van welke aspecten kunnen verschillen tussen docenten 

worden geconstateerd? 

5. Op welke punten in hun leerkrachtgedrag ervaren de docenten een ontwikkelingsbehoefte? 

6. In hoeverre hebben de docenten zich ontwikkeld? 

 

Onderbouwing 

Karakteristieken 

Zes voor Montessori VO-scholen belangrijke karakteristieken zijn richtinggevend voor de didactische 

uitvoering  van voortgezet montessori onderwijs. Ze zijn duidelijk zichtbaar in de montessorischolen. 

De scholen geven er wel een eigen uitwerking aan. Het gaat om de volgende karakteristieken: 

1. Hoofd, hart en handen: montessori-onderwijs biedt een bredere vorming aan dan alleen 

gericht op cognitieve doelen en streeft naar verdieping van leren door integratie van hoofd, 

hart en handen. Montessori onderwijs wil optimale ontwikkelingsmogelijkheden bieden in de 

cognitieve, sociale, morele, emotionele en creatieve dimensie. 

2. Leren kiezen: het is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid dat 

leerlingen leren om keuzes te maken. De keuzevrijheid is gebonden. 

3. Reflecteren: reflectie op het leren vormt voor de leerkracht en leerlingen de basis om vast te 

stellen waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling en daarnaar te handelen. 

Leerlingen leren zelf reflecteren en leren door reflectiegesprekken (feedback) van docenten 

4. Sociaal leren: leerlingen zijn in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs erg gericht op 

het sociaal functioneren met leeftijdsgenoten. Het van en met elkaar leren is een belangrijke 

karakteristiek van vmo-scholen. 

5. Samenhang in leerstof: de nota 'het Montessorionderwijs in de 21e eeuw' geeft aan dat 

leerlingen werkelijkheidsgebieden moeten onderzoeken. Daarmee worden de grenzen 

tussen de traditionele vakken overschreden.  

6. Binnen en buiten school: het leren van bekwaamheden en het verwerven van een 

maatschappelijke rol vindt in en buiten school plaats. Analoog aan de 'oefeningen voor het 

dagelijks leven' van de montessori basisschool, schenken vmo-scholen aandacht aan 

oefeningen voor het maatschappelijk leven. 

De implementatie van de zes karakteristieken brengt een repertoire aan competenties met zich mee 

waarover vmo-leraren dienen te beschikken. De karakteristieken zijn ontleend aan de 

montessoriaanse pedagogiek, aangevuld met nieuwe cognitivistische en constructivistische inzichten 

(Lockhorst, 2003). Er is veel overeenstemming tussen resultaten van nieuw empirisch onderzoek en 

de inzichten die Montessori vanuit haar praktische benadering van pedagogiek heeft ontwikkeld 

(Lillard, 2005). De karakteristieken kunnen mogelijk dienen als een model voor moderne didactiek of 

als voorbeelden  voor andere scholen voor voortgezet onderwijs. 

Innovatie 

De aanleiding voor de uitbreiding naar de bovenbouw heeft aan de ene kant een interne motivatie. 

Een montessori-aanbod in de onderbouw verdient een doorgaande lijn in de bovenbouw. Aan de 

andere kant is montessori-onderwijs in de bovenbouw van het Havo en Atheneum een innovatie die 

bij de eisen van deze tijd past. Deze schooleigen vernieuwing is een voorbeeld van de eigen 
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beleidsvrijheid van scholen; het creëert een experimenteerruimte die kan bijdragen aan 

onderwijskundige ontwikkeling (Waslander,2010). Het onderzoek biedt de mogelijkheid de innovatie 

te monitoren en te evalueren. Bij een innovatie wordt niet alleen de structuur aangepast, maar is er 

ook sprake van een cultuurverandering, het meest lastige aspect van vernieuwing en verandering 

(Fullan, 2007). Het onderzoek richt zich op de beleving en uitvoering van de cultuur binnen de 

structuur (‘reculturing’ in plaats van ‘restructuring’). 

De adaptieve innovatie 

Innovatie wordt de laatste jaren meer gezien als een afzonderlijke activiteit. Innovaties in scholen 

worden vaak adaptief ingevoerd, waarbij de context van de school invloed uitoefent op de innovatie 

zoals uitgevoerd (in vergelijking met de innovatie zoals bedoeld). In dit perspectief is er meer 

aandacht voor de rol van docenten en van de school zelf. De ideeën en gedragingen van de docenten 

vormen het draagvlak van de innovatie en bepalen het succes van de invoering (Brandsma, 2011). 

Het betrekken van docenten bij onderzoek naar een schooleigen innovatie kan het draagvlak 

versterken en de innovatie verduurzamen. 

De docent 

Uit metastudies blijkt dat  kwalitatief goede (didactisch onderlegde) docenten een groot verschil 

kunnen maken in onderwijsopbrengsten bij leerlingen (Hattie, 2009). Docenten die in de vorm van 

onderzoek elkaars lessen bezoeken en evalueren langs didactische richtlijnen, kunnen een bijdrage 

leveren aan de docentontwikkeling en aan duurzame schoolontwikkeling in het algemeen. 

Onderzoek wordt in dit verband ingezet als ‘feedbackmechanisme’ (Brandsma,2011). 

Praktijkgericht onderzoek, een professionele leerstrategie 

Vanuit de scholingsinstituten voor docenten wordt het uitvoeren van praktijkonderzoek door 

docenten gestimuleerd. Praktijkonderzoek wordt hierbij opgevat als een professionele leerstrategie, 

met als doel het weloverwogen en goed geïnformeerd handelen in de beroepspraktijk (Bolhuis & 

Kools, 2012). Het onderzoek in het kader van het SLOA-project kan als vliegwiel voor 

praktijkonderzoek door docenten (als’ reflective practitioners’, Fichtman Dana & Yendol-Hoppey, 

2009) fungeren. Docenten zijn in dit onderzoek systematisch bezig met het verbeteren van het eigen 

onderwijs vanuit een ervaren handelingsverlegenheid. In een innovatieproces is deze 

handelingsverlegenheid van docenten een belangrijk aangrijpingspunt voor school- en 

docentontwikkeling.  Tevens kan het doen van onderzoek met gebruikmaking van een observatie-

instrument en intervisiegesprekken een onderdeel zijn van een overkoepelend 

kwaliteitszorgonderzoek binnen scholen. 

Het instrument 

De instrumentatie in het onderzoek maakt gebruik van de kennis die de Onderwijsinspectie en 

anderen zoals Van de Grift (2007) hebben ontsloten met hun observatielijsten. Het observatie-

instrument is opgezet naar analogie van het instrument van Van de Grift. Het doel van het onderzoek 

is tweeledig. Naast het zicht krijgen op de didactische stand van zaken en de ervaren 

ontwikkelingsbehoefte, proberen we gaandeweg het onderzoek het instrument te herijken en te 

verbeteren. Uiteindelijk zal dit een instrument opleveren waarin items per karakteristiek interne 

betrouwbaarheid opleveren. 
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Onderzoeksmethode 

Ons project bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit het ontwikkelen van een observatie 

instrument. Met als doel om docentengedragingen binnen het montessori onderwijs te kunnen 

observeren. Het tweede deel van ons project bestaat uit het onderzoeken in welke mate de 

docentengedragingen die karakteristiek zijn voor montessori onderwijs worden toegepast op de 

montessori bovenbouw van het Zernike College. 

Ontwikkeling van het instrument 

Op basis van de zes karakteristieken van het montessorionderwijs is een gedragsinstrument 

ontwikkeld. Vanuit de algemeen geformuleerde karakteristieken van montessori-onderwijs is een lijst 

van concrete observeerbare gedragingen opgesteld. Als leidraad is het observatie instrument van 

Van de Grift gebruikt.  De montessori karakteristieken zijn (1) hoofd-hart-handen, (2) leren kiezen, (3) 

sociaal leren, (4) reflectie, (5) samenhang in leerstof en (6) binnen en buiten. Tevens hebben we 

gedragingen toegevoegd die te maken hebben met het pedagogisch leerklimaat.  

Testen instrument 

Om te onderzoeken of het instrument door onze montessori docenten wordt beoordeeld als typisch 

montessori (of dat de items horen bij goed onderwijs in het algemeen) werden docenten van de 

bovenbouw en onderbouw van het Zernike College die werkzaam zijn in de Montessori afdeling 

geënquêteerd. De docenten moesten per docentengedraging aangeven in hoeverre zij dit bij goed 

montessori-onderwijs vonden passen (1: helemaal niet, 2: een beetje of 3: helemaal wel). Twintig 

docenten in de bovenbouw en 40 docenten van de onderbouw hebben meegedaan met de enquête, 

die digitaal werd afgenomen in de VOspiegel. 

Per docentengedraging hebben we gekeken of de gemiddelde score boven de 2,33 uitkwam. En dat 

de categorie 3, typisch Montessori boven de 50% uitkwam. Deze docentengedragingen zijn 

toegelaten tot het instrument (zie Tabel 1). 

De docentengedragingen die wel voldoen aan gemiddelde van 2,33 maar niet de 50% halen van 

typisch Montessori gaan naar de file met discussie en worden nog door de onderzoeksgroep en de 

docentenvergadering van de bovenbouw Montessori doorgenomen. Deze kunnen alsnog worden 

afgewezen of toegelaten tot het instrument, dit beslist de vergadering. Er is ook een categorie 

waarbij de docentengedraging wel door de ene groep is toegelaten en niet door de andere groep 

(Montessori BB en Montessori OB) deze docentengedragingen moeten ook door de vergadering goed 

of afgekeurd worden.  

Verder is het instrument nog beoordeeld door de Montessori Vereniging, het oordeel van deze 

vereniging is ook meegenomen. 
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Tabel 1: Docentgedragingen die in aanmerking kwamen voor het instrument. 
 

  Vak Bovenbouw Docenten (BB) Onderbouw docenten (MonInfo) 

  Enquête Docentengedragingen Montessori Docentengedragingen Montessori 

  Datum 29-6-2012 29-6-2012 

  Deadline     

  Aantal antwoorden 20 40 

1 Bent je een vrouw of een man? Gemiddelde: 1.45 Gemiddelde: 1.45 

  Vrouw 55% 55% 

  Man 45% 45% 

3 Welk(e) vak(ken) geef je? 

    

    

  Talen 30% 32,50% 

  Exact 30% 30% 

  Gamma 40% 27,50% 

  Kunst 5% 7,50% 

  Lichamelijke opvoeding 10% 10% 

  Projectonderwijs 10% 7,50% 

  Anders 5% 5% 

6 

Geef je les in de onderbouw of in 

de bovenbouw of beide? 

    

    

  Onderbouw 0% 50% 

  Bovenbouw 65% 32,50% 

  Beide 35% 17,50% 

9 

… stimuleert meningsvorming in 

de les. 

Gemiddelde: 2.60 Gemiddelde: 2.52 

Standaarddeviatie: 0.49 Standaarddeviatie: 0.55 
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  Helemaal niet 0% 2,50% 

  Een beetje 40% 42,50% 

  Helemaal wel 60% 55% 

12 

… kiest werkvormen waarbij in 

groepen samen wordt gewerkt. 

Gemiddelde: 2.75 Gemiddelde: 2.77 

Standaarddeviatie: 0.43 Standaarddeviatie: 0.42 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 25% 22,50% 

  Helemaal wel 75% 77,50% 

13 

… geeft opdrachten aan leerlingen 

die betrekking hebben op de 

buitenwereld. 

Gemiddelde: 2.55 Gemiddelde: 2.58 

Standaarddeviatie: 0.50 Standaarddeviatie: 0.49 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 45% 42,50% 

  Helemaal wel 55% 57,50% 

15 

… spreekt leerlingen aan op 

ongewenst gedrag. 

Gemiddelde: 2.65 Gemiddelde: 2.77 

Standaarddeviatie: 0.48 Standaarddeviatie: 0.42 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 35% 22,50% 

  Helemaal wel 65% 77,50% 

16 

… geeft voorbeelden van gewenst 

sociaal gedrag. 

Gemiddelde: 2.60 Gemiddelde: 2.75 

Standaarddeviatie: 0.49 Standaarddeviatie: 0.43 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 40% 25% 

  Helemaal wel 60% 75% 

18 
… gebruikt materiaal dat door 

Gemiddelde: 2.70 Gemiddelde: 2.62 
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leerlingen op verschillende 

manieren (leerstijlen) verwerkt 

kan worden. Standaarddeviatie: 0.46 Standaarddeviatie: 0.49 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 30% 37,50% 

  Helemaal wel 70% 60% 

  

  

2,50% 

19 

… toont belangstelling voor de 

persoonlijke situaties van 

leerlingen. 

Gemiddelde: 2.65 Gemiddelde: 2.75 

Standaarddeviatie: 0.48 Standaarddeviatie: 0.43 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 35% 25% 

  Helemaal wel 65% 75% 

20 

… maakt onderscheid tussen wat 

leerlingen moeten kennen en 

kunnen. 

Gemiddelde: 2.65 Gemiddelde: 2.67 

Standaarddeviatie: 0.48 Standaarddeviatie: 0.52 

  Helemaal niet 0% 2,50% 

  Een beetje 35% 27,50% 

  Helemaal wel 65% 70% 

21 

… gebruikt materiaal dat meerdere 

zintuigen aanspreekt. 

Gemiddelde: 2.65 Gemiddelde: 2.58 

Standaarddeviatie: 0.48 Standaarddeviatie: 0.49 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 35% 42,50% 

  Helemaal wel 65% 57,50% 

25 

… laat leerlingen praktische 

toepassingen voor de lesstof 

bedenken. 

Gemiddelde: 2.60 Gemiddelde: 2.50 

Standaarddeviatie: 0.49 Standaarddeviatie: 0.59 

  Helemaal niet 0% 5% 

  Een beetje 40% 40% 

  Helemaal wel 60% 55% 

26 
… biedt keuze aan in werkvormen 

Gemiddelde: 2.85 Gemiddelde: 2.67 
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om de opdrachten te kunnen 

maken. Standaarddeviatie: 0.48 Standaarddeviatie: 0.52 

  Helemaal niet 5% 2,50% 

  Een beetje 5% 27,50% 

  Helemaal wel 90% 67,50% 

  

  

2,50% 

27 

… biedt keuze aan in verschillende 

leerstrategieën (probleemaanpak). 

Gemiddelde: 2.65 Gemiddelde: 2.55 

Standaarddeviatie: 0.48 Standaarddeviatie: 0.50 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 35% 45% 

  Helemaal wel 65% 55% 

29 

… biedt keuzemogelijkheden in 

planning (wanneer, hoelang). 

Gemiddelde: 2.50 Gemiddelde: 2.40 

Standaarddeviatie: 0.67 Standaarddeviatie: 0.66 

  Helemaal niet 10% 10% 

  Een beetje 30% 40% 

  Helemaal wel 60% 50% 

30 

… laat keuzes onderbouwen, 

waarom leerlingen iets doen. 

Gemiddelde: 2.60 Gemiddelde: 2.52 

Standaarddeviatie: 0.49 Standaarddeviatie: 0.50 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 40% 47,50% 

  Helemaal wel 60% 52,50% 

36 

… stimuleert leerlingen om zelf 

verantwoordelijk te zijn voor 

producten en/of leerproces. 

Gemiddelde: 2.95 Gemiddelde: 2.83 

Standaarddeviatie: 0.22 Standaarddeviatie: 0.38 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 5% 17,50% 

  Helemaal wel 95% 82,50% 

38 
… vraagt leerlingen na te denken 

Gemiddelde: 2.65 Gemiddelde: 2.67 
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over gegeven oplossingen of 

antwoorden. Standaarddeviatie: 0.48 Standaarddeviatie: 0.47 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 35% 32,50% 

  Helemaal wel 65% 67,50% 

39 

… vraagt leerlingen naar hun 

mening. 

Gemiddelde: 2.65 Gemiddelde: 2.73 

Standaarddeviatie: 0.48 Standaarddeviatie: 0.45 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 35% 27,50% 

  Helemaal wel 65% 72,50% 

42 

… stelt vragen die feedback tussen 

leerlingen onderling uitlokken. 

Gemiddelde: 2.55 Gemiddelde: 2.50 

Standaarddeviatie: 0.50 Standaarddeviatie: 0.59 

  Helemaal niet 0% 5% 

  Een beetje 45% 40% 

  Helemaal wel 55% 55% 

43 

… moedigt leerlingen aan elkaar 

vragen te stellen. 

Gemiddelde: 2.65 Gemiddelde: 2.65 

Standaarddeviatie: 0.57 Standaarddeviatie: 0.53 

  Helemaal niet 5% 2,50% 

  Een beetje 25% 30% 

  Helemaal wel 70% 67,50% 

44 

… laat leerlingen elkaar feedback 

geven. 

Gemiddelde: 2.70 Gemiddelde: 2.73 

Standaarddeviatie: 0.46 Standaarddeviatie: 0.50 

  Helemaal niet 0% 2,50% 

  Een beetje 30% 22,50% 

  Helemaal wel 70% 75% 

47 

… geeft feedback op de wijze 

waarop leerlingen tot hun 

antwoord komen. 

Gemiddelde: 2.65 Gemiddelde: 2.62 

Standaarddeviatie: 0.48 Standaarddeviatie: 0.49 
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  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 35% 37,50% 

  Helemaal wel 65% 60% 

  

  

2,50% 

49 

… stimuleert leerlingen om kritisch 

te zijn op antwoorden en/of pas te 

stoppen met vragen te stellen als 

het goed begrepen is. 

Gemiddelde: 2.45 Gemiddelde: 2.58 

Standaarddeviatie: 0.59 Standaarddeviatie: 0.54 

  Helemaal niet 5% 2,50% 

  Een beetje 45% 37,50% 

  Helemaal wel 50% 60% 

50 

… moedigt leerlingen aan elkaar 

dingen uit te leggen. 

Gemiddelde: 2.85 Gemiddelde: 2.83 

Standaarddeviatie: 0.36 Standaarddeviatie: 0.38 

  Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 15% 17,50% 

  Helemaal wel 85% 82,50% 

  

… laat de leerlingen samenwerken. 

Gemiddelde: 2.75 Gemiddelde: 2.75 

53 

Standaarddeviatie: 0.43 Standaarddeviatie: 0.43 

Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 25% 25% 

  Helemaal wel 75% 75% 

  

… verstrekt groepsopdrachten. 

Gemiddelde: 2.70 Gemiddelde: 2.60 

54 

Standaarddeviatie: 0.46 Standaarddeviatie: 0.54 

Helemaal niet 0% 2,50% 

  Een beetje 30% 35% 

  Helemaal wel 70% 62,50% 

  
… hanteert het 

onderwijsleergesprek. 

Gemiddelde: 2.50 Gemiddelde: 2.58 

55 Standaarddeviatie: 0.59 Standaarddeviatie: 0.54 
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Helemaal niet 5% 2,50% 

  Een beetje 40% 37,50% 

  Helemaal wel 55% 60% 

  … moedigt leerlingen aan elkaar 

vragen te stellen en/of dingen uit 

te leggen. 

Gemiddelde: 2.70 Gemiddelde: 2.70 

61 

Standaarddeviatie: 0.46 Standaarddeviatie: 0.46 

Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 30% 30% 

  Helemaal wel 70% 70% 

  … past de inrichting van de klas 

aan de werkvorm ‘samenwerkend 

leren’ zichtbaar aan. 

Gemiddelde: 2.50 Gemiddelde: 2.55 

62 

Standaarddeviatie: 0.67 Standaarddeviatie: 0.59 

Helemaal niet 10% 5% 

  Een beetje 30% 35% 

  Helemaal wel 60% 60% 

  
…laat kennis van eerdere 

lessen/schooljaren ophalen. 

Gemiddelde: 2.55 Gemiddelde: 2.67 

70 

Standaarddeviatie: 0.50 Standaarddeviatie: 0.47 

Helemaal niet 0% 0% 

  Een beetje 45% 32,50% 

  Helemaal wel 55% 67,50% 

  …gebruikt bij de uitleg actuele 

voorbeelden (zaken die nu spelen 

in de wereld). 

Gemiddelde: 2.50 Gemiddelde: 2.48 

75 

Standaarddeviatie: 0.50 Standaarddeviatie: 0.59 

Helemaal niet 0% 5% 

  Een beetje 50% 42,50% 

  Helemaal wel 50% 52,50% 

  …betrekt de leerlingen bij 

activiteiten op school buiten de 

lessen om (bv organisatie 

sportdag, scholierenverkiezingen, 

bijles geven aan andere leerlingen, 

schoolfeest). 

Gemiddelde: 2.55 Gemiddelde: 2.42 

76 Standaarddeviatie: 0.59 Standaarddeviatie: 0.67 
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Helemaal niet 5% 10% 

  Een beetje 35% 37,50% 

  Helemaal wel 60% 52,50% 

  …gebruikt persoonlijke ervaringen 

van zichzelf of van leerlingen voor 

het verwerken van de lesstof. 

Gemiddelde: 2.50 Gemiddelde: 2.58 

77 

Standaarddeviatie: 0.50 Standaarddeviatie: 0.59 

Helemaal niet 0% 5% 

  Een beetje 50% 32,50% 

  Helemaal wel 50% 62,50% 

79 

Hoe sta je er tegenover om een 

observatie-instrument in te zetten 

om jouw eigen ontwikkelingen te 

volgen? Het idee is dat collega's 

elkaar gaan observeren, met als 

doel je eigen ontwikkelingen in 

kaart te brengen. De resultaten 

van de observatie zijn puur voor 

jezelf en zullen nooit als 

beoordeling gebruikt worden. 

Gemiddelde: 2.55 Gemiddelde: 2.58 

80 

Standaarddeviatie: 0.59 Standaarddeviatie: 0.54 

Negatief 5% 2,50% 

  Neutraal 35% 37,50% 

  Positief 60% 60% 

 
Evaluatie instrument 

Om de betrouwbaarheid te testen van de docentengedragingen die bij een karakteristiek horen werd 

een betrouwbaarheidsmeting gedaan (Cronbachs Alpha). Er werd getest met schalen per 

karakteristiek. Als een item (gedragshandeling) goed bij een schaal past dan moet de waarde boven 

de 0,7 zijn.  

Toepassen montessori karakteristieken binnen lessen 

We hebben uiteindelijk drie instrumenten gemaakt: een zelfevaluatie, een collegiaal observatie-

instrument en een leerlingenenquête. 

Een groep docenten die wilde deelnemen aan ons project heeft een training gevolgd die leren 

observeren en het geven van goede feedback tot doel had. Hierna hebben de deelnemende 

docenten de zelfevaluatie ingevuld (de eerste meting).  

Vervolgens zijn de docenten elkaars lessen gaan observeren en bespreken aan de hand van het 

observatie-instrument. Er werden duo’s gevormd waarbij iedere docent een keer observeerde en 
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een keer werd geobserveerd. De consentgesprekken die gevoerd werden door de docenten zijn 

vastgelegd doormiddel van een feedbackformulier. Het was ook belangrijk om te vragen hoe ze deze 

feedback hebben ervaren.  

Om ook te onderzoeken hoe de leerlingen het toepassen van de montessori karakteristieken ervaren 

tijdens de lessen zijn 245 leerlingen geënquêteerd via de VO-spiegel. De dataverzameling door 

middel van het feedbackformulier en de leerlingenenquêtes noemen we de tweede meting. 

Al deze gegevens worden gebruikt om het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten in kaart 

te brengen en zicht te krijgen op de behoefte aan eventuele individuele of collectieve 

professionaliseringstrainingen. 

 

Resultaten. 
 
Betrouwbaarheid testen van het instrument 

Met de Cronbach’s Alpha is gekeken of de items goed bij de karakteristiek passen. Als de Cronbach’s 

Alpha hoger is dan 0,7 dan wordt geconcludeerd dat de items goed bij de montessori karakteristiek 

passen. Alle karakteristieken scoren boven de 0,7. De karakteristiek binnen en buiten de school heeft 

met 0,745 de laagste interne consistentie, wat nog steeds ruim aanvaardbaar is; pedagogisch klimaat 

scoort hoog met 0,925 (zie Tabel 2). In de laatste kolom wordt het aantal items (gedragshandelingen) 

per karakteristiek weergegeven. 

Tabel 2: De interne consistentie van de schalen per karakteristiek. 

karakteristiek Cronbach's 
Alpha 

 

N of Items 

 

1.Pedagogisch klimaat ,926 10 

1.1 Veilig en vertrouwen ,874 6 

1.2 Positieve benadering ,888 4 

2.Leren kiezen ,855 6 

3.Hoofd hart handen ,867 12 

3.1 Morele ontwikkeling ,842 6 

3.2 Leerstijlen ,797 6 

4.Binnen en buiten de school ,745 5 

5.Reflectie ,831 6 

6.Sociaal leren ,897 9 

7.Samenhang in leerstof ,846 7 

 

Resultaten leerlingenenquête en zelf-evaluatie docenten 

In de onderstaande tabel (Tabel 3) worden de resultaten van de leerlingenenquêtes (tweede meting), 

de zelf-evaluaties van 18 docenten en het verschil tussen beiden weergegeven. De leerlingen en 

docenten konden aangeven in welke mate de docent de gedragshandeling tijdens de lessen inzet, 

met als mogelijke antwoordcategorieën: (1) nooit, (2) zelden, (3) regelmatig, (4) vaak of (5) altijd. Per 

item wordt het gemiddelde gegeven en van de leerlingenoordelen wordt ook de standaarddeviatie 

en het aantal leerlingen vermeld. 
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Tabel 3: Gemiddelde beoordeling van de leerlingen en zelf-rapportage van  docenten per item. 

Pedagogisch klimaat: 
Leerlingen-

oordeel 
Std. 

Deviation 
Aantal 

leerlingen 

Zelf-
evaluatie 
docenten 

Verschil 

Veilig en vertrouwen: Deze docent laat leerlingen 
uitspreken. 

4,21 0,915 231 4,33 -0,13 

Veilig en vertrouwen: Deze docent zorgt voor een 
ontspannen sfeer. 

3,73 1,021 231 4,17 -0,44 

Veilig en vertrouwen: Deze docent zorgt voor 
wederzijds respect. 

4,13 1,013 231 4,28 -0,15 

Veilig en vertrouwen: Deze docent treedt op als 
leerlingen worden uitgelachen. 

3,75 1,121 231 4,67 -0,91 

Veilig en vertrouwen: Deze docent houdt 
rekening  met verschillen of eigenaardigheden 
van leerlingen. 

3,88 1,027 231 3,83 0,05 

Veilig en vertrouwen: Deze docent stimuleert dat 
leerlingen naar elkaar luisteren. 

3,9 0,96 231 4,06 -0,15 

Positieve benadering: Deze docent straalt 
warmte en sympathie uit naar de leerlingen. 

3,75 1,17 231 4,22 -0,46 

Positieve benadering: Deze docent spreekt 
leerlingen op een positieve manier aan. 

3,97 1,036 231 4,22 -0,24 

Positieve benadering: Deze docent reageert met 
humor of stimuleer humor. 

3,66 1,18 231 3,83 -0,18 

Positieve benadering: Deze docent accepteert 
dat leerlingen fouten maken. 

4,06 0,983 231 4,61 -0,55 

Gemiddelde scores Pedagogisch klimaat 3,9     4,2 -0,3 

Leren kiezen:   
Leerlingen-

oordeel 
Std. 

Deviation 
N-

leerlingen 

Zelf-
evaluatie 
docenten 

Verschil 

Deze docent biedt keuzes aan in de vorm van het 
eindproduct (presentatie, verslag, ontwerp). 

3,32 1,133 236 2,5 0,82 

Leren kiezen: Deze docent biedt keuze aan in 
planning (wanneer, hoelang). 

3,26 1,103 236 2,24 1,03 

Leren kiezen: Deze docent laat leerlingen zelf 
onderwepen voor onderzoek of opdrachten 
bedenken. 

3,05 1,146 236 2,89 0,15 

Leren kiezen: Deze docent biedt keuze in de 
volgorde van opdrachten. 

3,26 1,082 236 2,94 0,3 

Leren kiezen: Deze docent biedt keuze in 
werkvorm aan om op verschillende manieren 
vragen op te lossen. 

3,29 1,036 236 2,94 0,33 

Leren kiezen: Deze docent biedt keuze in 
werkvorm aan om stof te verwerken. 

3,42 0,97 236 2,82 0,6 

Gemiddelde scores Leren kiezen 3,3     2,7 0,6 

Hoofd, hart en handen   
Leerlingen-

oordeel 
Std. 

Deviation 
N-

leerlingen 

Zelf-
evaluatie 
docenten 

Verschil 
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Morele en sociale ontwikkeling: Deze docent 
stimuleert meningsvorming. 

3,61 1,095 224 3,65 -0,05 

Morele en sociale ontwikkeling: Deze docent 
stimuleert gesprekken over normen en waarden. 

3,19 1,22 224 3,29 -0,11 

Morele en sociale ontwikkeling: Deze docent 
geeft voorbeelden van gewenst sociaal gedrag 
(hoe ga je respectvol met elkaar om). 

3,5 1,205 224 3,82 -0,32 

Morele en sociale ontwikkeling: Deze docent 
spreekt leerlingen aan op ongewenst sociaal 
gedrag (niet respectvol met elkaar om gaan). 

3,58 1,145 224 4,18 -0,59 

Morele en sociale ontwikkeling: Deze docent laat 
leerlingen hun eigen standpunt of benadering 
presenteren. 

3,45 1,099 224 3,29 0,13 

Morele en sociale ontwikkeling: Deze docent 
toont belangstelling voor de persoonlijke situatie 
van de leerling. 

3,63 1,175 224 3,94 -0,3 

Variatie in leerstijlen: Deze docent gebruikt 
materiaal dat meerdere zintuigen aanspreekt. 

3,2 1,067 224 3,22 -0,05 

Variatie in leerstijlen: Deze docent gebruikt 
multimedia. 

3,4 1,079 224 3,17 0,21 

Variatie in leerstijlen: Deze docent laat leerlingen 
actief experimenteren met nieuwe stof (proef, 
demo, simulatie, onderzoek, ontdekken). 

2,91 1,046 224 2,56 0,36 

Variatie in leerstijlen: Deze docent laat leeringen 
toepassingen bedenken (waar kun je het voor 
gebruiken). 

3,05 1,027 224 2,61 0,44 

Variatie in leerstijlen: Deze docent laat leerlingen 
redenen bedenken voor het optreden van 
gebeurtenissen. 

3,13 1,047 224 2,67 0,46 

Variatie in leerstijlen: Deze docent maakt 
onderscheid tussen kennen en kunnen. 

3,5 1,02 224 3,28 0,23 

Gemiddelde scores hart, hoofd, handen 3,3     3,3 0,0 

Binnen en buiten de school:   
Leerlingen-

oordeel 
Std. 

Deviation 
N-

leerlingen 

Zelf-
evaluatie 
docenten 

Verschil 

Deze docent geeft praktische opdrachten die de 
leerlingen buiten de school moeten uitvoeren. 

3,23 1,119 234 2,33 0,91 

Deze docent betrekt leerlingen bij activiteiten op 
school buiten de lessen om (organisatie 
sportdag, schoolfeest, bijles geven) 

2,4 1,112 234 2,22 0,19 

Deze docent gebruikt bij de uitleg actuele 
voorbeelden (zaken die nu spelen in de wereld). 

3,13 1,151 234 3,44 -0,31 

Deze docent gebruikt persoonlijke ervaringen van 
jezelf of leerlingen om de lesstof te 
verduidelijken. 

2,95 1,18 234 3,39 -0,42 

Deze docent maakt gebruik van simulaties om 
lesstof te verwerken (virtueel bedrijf, 
adviesbureau, een bepaald beroep uitoefenen 

2,7 1,083 234 2 0,7 

Gemiddelde scores Binnen en buiten 2,9     2,7 0,2 
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Reflectie:   
Leerlingen-

oordeel 
Std. 

Deviation 
N-

leerlingen 

Zelf-
evaluatie 
docenten 

Verschil 

Deze docent geeft aan hoe leerlingen 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun 
eigen leren. 

3,51 0,971 235 3,33 0,18 

Deze docent laat leerlingen leren van hun eigen 
fouten. 

3,75 0,897 235 3,56 0,18 

Deze docent stelt vragen die feedback tussen de 
leerlingen uitlokken. 

3,36 1,074 235 3,22 0,13 

Deze docent moedigt leerlingen aan elkaar 
vragen te stellen. 

3,36 1,143 235 3,33 0,02 

Deze docent laat leerlingen elkaar feedback 
geven bij het nakijken van opdrachten. 

3,11 1,125 235 2,83 0,28 

Deze docent vraagt leerlingen hoe ze tot het 
antwoord komen. 

3,71 0,988 235 3,61 0,08 

Gemiddelde scores Reflectie 3,5     3,3 0,2 

Sociaal leren: 
Leerlingen-

oordeel 
Std. 

Deviation 
N-

leerlingen 

Zelf-
evaluatie 
docenten 

Verschil 

Deze docent verstrekt opdrachten die de 
leerlingen in groepjes moeten doen. 

3,35 0,918 229 3,44 -0,09 

Deze docent laat discussies voeren. 2,97 1,08 229 3 -0,02 

Deze docent laat leerlingen in de les 
samenwerken. 

3,74 0,908 229 4 -0,26 

 Deze docent laat leerlingen brainstormen in 
groepen. 

3,14 1,111 229 2,89 0,24 

Deze docent laat leerlingen in groepen 
presenteren. 

3,28 1,236 229 3 0,3 

Deze docent geeft leerlingen aanwijzingen hoe 
ze kunnen samenwerken. 

3,05 1,089 229 3 0,05 

Deze docent geeft feedback op hoe leerlingen 
functioneren bij samenwerkingstaken. 

3,04 1,142 229 2,94 0,12 

Deze docent past de inrichting van de klas aan 
voor samenwerkend leren. 

2,9 1,128 229 2,94 -0,04 

Deze docent geeft het duidelijk aan wanneer 
leerlingen moeten samenwerken. 

3,67 1,04 229 3,72 -0,07 

Gemiddelde scores Sociaal leren 3,2     3,2 0,0 

Samenhang in leerstof:  
Leerlingen-

oordeel 
Std. 

Deviation 
N-

leerlingen 

Zelf-
evaluatie 
docenten 

Verschil 

Deze docent geeft aan wat het vak met andere 
vakken te maken heeft. 

2,69 1,073 238 2,72 -0,02 

Deze docent gebruikt voorbeelden uit andere 
vakgebieden. 

2,71 1,089 238 2,67 0,06 

Deze docent geeft opdrachten waarbij de 
leerlingen de lesstof moeten koppelen aan 
actualiteit. 

2,9 1,085 238 2,83 0,08 

Deze docent laat kennis van eerdere lessen 
ophalen. 

3,66 0,941 238 3,39 0,27 
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Deze docent laat kennis van eerdere schooljaren 
ophalen. 

3,42 1,023 238 3,17 0,25 

Deze docent geeft aan wat de leerlingen aan de 
lesstof hebben in latere lessen of jaren. 

3,34 1,006 238 3,28 0,07 

Deze docent geeft aan hoe de lesdoelen in de 
langetermijnplanning passen. 

3,18 1,041 238 3 0,18 

Gemiddelde scores Samenhang in leerstof 3,1     3,0 0,1 

Verschillen tussen docentgroepen 

Er is ook gekeken of er verschillen tussen verschillende groepen docenten bestaan in de mate waarin 

leerlingen ervaren dat de karakteristieken in de lessen voorkomen. Hiervoor is een gemiddelde 

leerlingscore per karakteristiek berekend voor elke docent. Vervolgens is per karakteristiek met een 

ANOVA getoetst of er verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke docenten, 

leeftijdscategorieën, lesbevoegdheid, lesgebied en type vak. In de onderstaande tabellen (Tabel 4.1 

t/m 4.5) staan de verschillen tussen de diverse groepen. De significante verschillen (p<0,10) zijn 

aangegeven door arcering. 

Tabel 4.1: Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke docenten 

 
N Gemiddelde Std. Deviation Minimum Maximum 

1.Pedagogisch 
klimaat 

man 5 3,8817 ,26170 3,49 4,16 

vrouw 9 3,8817 ,52029 2,82 4,45 

Total 14 3,8817 ,43319 2,82 4,45 

1.1 Veilig en 
vertrouwen 

man 5 3,9695 ,27837 3,53 4,21 

vrouw 9 3,9588 ,45293 2,97 4,36 

Total 14 3,9626 ,38745 2,97 4,36 

1.2 Positieve 
benadering 

man 5 3,7496 ,25484 3,43 4,08 

vrouw 9 3,7647 ,68083 2,60 4,59 

Total 14 3,7593 ,55252 2,60 4,59 

2.Leren kiezen man 5 2,9728 ,40784 2,46 3,45 

vrouw 9 3,4394 ,55536 2,51 4,21 

Total 14 3,2728 ,54296 2,46 4,21 

3.Hoofd hart handen man 5 3,4370 ,43104 2,96 3,92 

vrouw 9 3,2781 ,31770 2,56 3,58 

Total 14 3,3349 ,35429 2,56 3,92 

3.1 Morele 
ontwikkeling 

man 5 3,5789 ,49640 3,08 4,21 

vrouw 9 3,3098 ,48980 2,36 3,89 

Total 14 3,4059 ,49128 2,36 4,21 

3.2 Leerstijlen man 5 3,2967 ,40501 2,83 3,83 

vrouw 9 3,2400 ,38872 2,71 3,79 

Total 14 3,2603 ,37981 2,71 3,83 

4.Binnen en buiten 
de school 

man 5 2,6479 ,34250 2,24 3,15 

vrouw 9 3,0443 ,36418 2,31 3,50 

Total 14 2,9027 ,39567 2,24 3,50 

5.Reflectie man 5 3,3302 ,24900 2,94 3,61 

vrouw 9 3,5542 ,39412 2,74 4,00 

Total 14 3,4742 ,35647 2,74 4,00 

6.Sociaal leren man 5 3,1430 ,69059 2,16 3,98 

vrouw 9 3,5007 ,46698 2,63 4,00 

Total 14 3,3729 ,55909 2,16 4,00 

7.Samenhang in 
leerstof 

man 5 3,0339 ,33439 2,68 3,50 

vrouw 9 3,0868 ,30779 2,67 3,57 

Total 14 3,0679 ,30561 2,67 3,57 
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Tabel 4.2: Verschillen tussen docenten in verschillende leeftijdsgroepen 

 
N Gemiddelde 

Std. 
Deviation Minimum Maximum 

1. Pedagogisch 
klimaat 
 

jonger dan 30 5 3,7056 ,60753 2,82 4,45 

30-40 4 3,9652 ,21389 3,66 4,16 

41-50 3 4,1030 ,49222 3,53 4,40 

ouder dan 50 2 3,8229 ,06776 3,78 3,87 

Total 14 3,8817 ,43319 2,82 4,45 

1.1 Veilig en 
vertrouwen  
 

jonger dan 30 5 3,7651 ,53749 2,97 4,36 

30-40 4 4,1479 ,18231 3,90 4,33 

41-50 3 4,0560 ,38054 3,62 4,28 

ouder dan 50 2 3,9458 ,21802 3,79 4,10 

Total 14 3,9626 ,38745 2,97 4,36 

1.2 Positieve 
benadering  

jonger dan 30 5 3,6133 ,72114 2,60 4,58 

30-40 4 3,6931 ,32696 3,30 4,08 

41-50 3 4,1737 ,66012 3,41 4,59 

ouder dan 50 2 3,6354 ,16205 3,52 3,75 

Total 14 3,7593 ,55252 2,60 4,59 

2. Leren kiezen  
 

jonger dan 30 5 2,8410 ,44331 2,46 3,52 

30-40 4 3,3257 ,16854 3,13 3,48 

41-50 3 3,3746 ,55331 2,74 3,77 

ouder dan 50 2 4,0938 ,16205 3,98 4,21 

Total 14 3,2728 ,54296 2,46 4,21 

3.Hoofd hart handen  
 

jonger dan 30 5 3,2068 ,51617 2,56 3,92 

30-40 4 3,4371 ,31303 3,11 3,86 

41-50 3 3,3366 ,20737 3,10 3,47 

ouder dan 50 2 3,4479 ,19151 3,31 3,58 

Total 14 3,3349 ,35429 2,56 3,92 

3.1 Morele 
ontwikkeling  

jonger dan 30 5 3,2845 ,63051 2,36 4,00 

30-40 4 3,4359 ,55452 2,90 4,21 

41-50 3 3,7138 ,22102 3,47 3,89 

ouder dan 50 2 3,1875 ,26517 3,00 3,38 

Total 14 3,4059 ,49128 2,36 4,21 

3.2 Leerstijlen  
 

jonger dan 30 5 3,1101 ,44436 2,71 3,83 

30-40 4 3,4428 ,14729 3,32 3,61 

41-50 3 2,9686 ,22757 2,72 3,17 

ouder dan 50 2 3,7083 ,11785 3,63 3,79 

Total 14 3,2603 ,37981 2,71 3,83 

4.Binnen en buiten 
de school 
 

jonger dan 30 5 2,5664 ,29634 2,24 2,92 

30-40 4 2,9525 ,31277 2,49 3,15 

41-50 3 3,0237 ,26601 2,72 3,22 

ouder dan 50 2 3,4625 ,05303 3,43 3,50 

Total 14 2,9027 ,39567 2,24 3,50 

5.Reflectie 

 

jonger dan 30 5 3,1844 ,34496 2,74 3,61 

30-40 4 3,6607 ,23476 3,46 4,00 

41-50 3 3,4969 ,31066 3,14 3,72 

ouder dan 50 2 3,7917 ,23570 3,62 3,96 

Total 14 3,4742 ,35647 2,74 4,00 

6.Sociaal leren 

 

jonger dan 30 5 2,9739 ,59023 2,16 3,58 

30-40 4 3,4181 ,50383 2,95 3,98 

41-50 3 3,5691 ,34375 3,17 3,77 

ouder dan 50 2 3,9861 ,01964 3,97 4,00 

Total 14 3,3729 ,55909 2,16 4,00 

7.Samenhang in 
leerstof 

jonger dan 30 5 2,8246 ,15609 2,67 3,04 

30-40 4 3,3948 ,16526 3,25 3,57 

41-50 3 3,2079 ,24551 2,97 3,46 

ouder dan 50 2 2,8125 ,03788 2,79 2,84 

Total 14 3,0679 ,30561 2,67 3,57 
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Tabel 4.4: Verschillen tussen docenten in verschillende lesgebieden 

  

N Gemiddelde 
Std. 

Deviation Minimum Maximum   

1. Pedagogisch 
klimaat 
 
 
 

Montessori onderbouw 2 3,9521 ,58989 3,53 4,37 

Montessori bovenbouw 2 4,4288 ,03405 4,40 4,45 

Montessori onder- en bovenbouw 1 3,4900 . 3,49 3,49 

Montessori en regulier bovenbouw 6 3,9723 ,13989 3,76 4,16 

Montessori bovenbouw en regulier 
onder- en bovenbouw 

3 3,4194 ,51959 2,82 3,78 

Total 14 3,8817 ,43319 2,82 4,45 

1.1 Veilig en 
vertrouwen  
 
 

Montessori onderbouw 2 3,9429 ,46143 3,62 4,27 

Montessori bovenbouw 2 4,3220 ,05640 4,28 4,36 

Montessori onder- en bovenbouw 1 3,5333 . 3,53 3,53 

Montessori en regulier bovenbouw 6 4,1246 ,15797 3,86 4,33 

Montessori bovenbouw en regulier 
onder- en bovenbouw 

3 3,5553 ,50605 2,97 3,90 

Total 14 3,9626 ,38745 2,97 4,36 

 
Tabel 4.3: Verschillen tussen eerste- en tweedegraadsdocenten 

 
N Gemiddelde Std. Deviation Minimum Maximum 

1. Pedagogisch 
klimaat 
 

tweede graads 2 3,9521 ,58989 3,53 4,37 

eerste graads 12 3,8700 ,43485 2,82 4,45 

Total 14 3,8817 ,43319 2,82 4,45 

1.1 Veilig en 
vertrouwen  
 

tweede graads 2 3,9429 ,46143 3,62 4,27 

eerste graads 12 3,9659 ,39746 2,97 4,36 

Total 14 3,9626 ,38745 2,97 4,36 

1.2 Positieve 
benadering 

tweede graads 2 3,9659 ,78258 3,41 4,52 

eerste graads 12 3,7249 ,54412 2,60 4,59 

Total 14 3,7593 ,55252 2,60 4,59 

2. Leren kiezen  
 
 

tweede graads 2 3,1785 ,61781 2,74 3,62 

eerste graads 12 3,2885 ,55841 2,46 4,21 

Total 14 3,2728 ,54296 2,46 4,21 

3.Hoofd hart handen  
 

tweede graads 2 3,2862 ,26605 3,10 3,47 

eerste graads 12 3,3430 ,37604 2,56 3,92 

Total 14 3,3349 ,35429 2,56 3,92 

3.1 Morele 
ontwikkeling 

tweede graads 2 3,6244 ,22301 3,47 3,78 

eerste graads 12 3,3695 ,52019 2,36 4,21 

Total 14 3,4059 ,49128 2,36 4,21 

3.2 Leerstijlen  
 
 

tweede graads 2 2,9433 ,31584 2,72 3,17 

eerste graads 12 3,3131 ,37431 2,71 3,83 

Total 14 3,2603 ,37981 2,71 3,83 

4.Binnen en buiten 
de school 
 

tweede graads 2 2,9677 ,35029 2,72 3,22 

eerste graads 12 2,8919 ,41590 2,24 3,50 

Total 14 2,9027 ,39567 2,24 3,50 

5.Reflectie 

 

tweede graads 2 3,4298 ,40749 3,14 3,72 

eerste graads 12 3,4816 ,36696 2,74 4,00 

Total 14 3,4742 ,35647 2,74 4,00 

6.Sociaal leren 

 

tweede graads 2 3,4665 ,41611 3,17 3,76 

eerste graads 12 3,3574 ,59315 2,16 4,00 

Total 14 3,3729 ,55909 2,16 4,00 

7.Samenhang in 
leerstof 

tweede graads 2 3,2165 ,34656 2,97 3,46 

eerste graads 12 3,0432 ,30786 2,67 3,57 

Total 14 3,0679 ,30561 2,67 3,57 
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1.2 Positieve 
benadering 

 

Montessori onderbouw 2 3,9659 ,78258 3,41 4,52 

Montessori bovenbouw 2 4,5863 ,00421 4,58 4,59 

Montessori onder- en bovenbouw 1 3,4250 . 3,43 3,43 

Montessori en regulier bovenbouw 6 3,7425 ,21242 3,52 4,08 

Montessori bovenbouw en regulier 
onder- en bovenbouw 

3 3,2154 ,58156 2,60 3,75 

Total 14 3,7593 ,55252 2,60 4,59 

2. Leren kiezen  
 
 

Montessori onderbouw 2 3,1785 ,61781 2,74 3,62 

Montessori bovenbouw 2 3,6413 ,17734 3,52 3,77 

Montessori onder- en bovenbouw 1 2,4567 . 2,46 2,46 

Montessori en regulier bovenbouw 6 3,3113 ,44335 2,67 3,98 

Montessori bovenbouw en regulier 
onder- en bovenbouw 

3 3,2848 ,85785 2,51 4,21 

Total 14 3,2728 ,54296 2,46 4,21 

3.Hoofd hart 
handen  
 
 

Montessori onderbouw 2 3,2862 ,26605 3,10 3,47 

Montessori bovenbouw 2 3,4564 ,02696 3,44 3,48 

Montessori onder- en bovenbouw 1 2,9583 . 2,96 2,96 

Montessori en regulier bovenbouw 6 3,5439 ,30567 3,13 3,92 

Montessori bovenbouw en regulier 
onder- en bovenbouw 

3 2,9936 ,39077 2,56 3,31 

Total 14 3,3349 ,35429 2,56 3,92 

3.1 Morele 
ontwikkeling  
 

Montessori onderbouw 2 3,6244 ,22301 3,47 3,78 

Montessori bovenbouw 2 3,8034 ,12608 3,71 3,89 

Montessori onder- en bovenbouw 1 3,0833 . 3,08 3,08 

Montessori en regulier bovenbouw 6 3,5804 ,41509 3,26 4,21 

Montessori bovenbouw en regulier 
onder- en bovenbouw 

3 2,7537 ,34365 2,36 3,00 

Total 14 3,4059 ,49128 2,36 4,21 

3.2 Leerstijlen  
 
 
 

Montessori onderbouw 2 2,9433 ,31584 2,72 3,17 

Montessori bovenbouw 2 3,1104 ,12913 3,02 3,20 

Montessori onder- en bovenbouw 1 2,8333 . 2,83 2,83 

Montessori en regulier bovenbouw 6 3,5089 ,32100 2,98 3,83 

Montessori bovenbouw en regulier 
onder- en bovenbouw 

3 3,2167 ,46855 2,71 3,63 

Total 14 3,2603 ,37981 2,71 3,83 

4.Binnen en 
buiten de school 
 

Montessori onderbouw 2 2,9677 ,35029 2,72 3,22 

Montessori bovenbouw 2 3,0286 ,15152 2,92 3,14 

Montessori onder- en bovenbouw 1 2,2444 . 2,24 2,24 

Montessori en regulier bovenbouw 6 2,9256 ,36969 2,49 3,43 

Montessori bovenbouw en regulier 
onder- en bovenbouw 

3 2,9492 ,60131 2,31 3,50 

Total 14 2,9027 ,39567 2,24 3,50 

5.Reflectie 

 
 

Montessori onderbouw 2 3,4298 ,40749 3,14 3,72 

Montessori bovenbouw 2 3,6210 ,01403 3,61 3,63 

Montessori onder- en bovenbouw 1 2,9444 . 2,94 2,94 

Montessori en regulier bovenbouw 6 3,5553 ,25722 3,29 4,00 

Montessori bovenbouw en regulier 
onder- en bovenbouw 

3 3,4204 ,62411 2,74 3,96 

Total 14 3,4742 ,35647 2,74 4,00 

6.Sociaal leren Montessori onderbouw 2 3,4665 ,41611 3,17 3,76 
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Montessori bovenbouw 2 3,6124 ,22904 3,45 3,77 

Montessori onder- en bovenbouw 1 2,1556 . 2,16 2,16 

Montessori en regulier bovenbouw 6 3,4327 ,48471 2,95 4,00 

Montessori bovenbouw en regulier 
onder- en bovenbouw 

3 3,4373 ,71250 2,63 3,97 

Total 14 3,3729 ,55909 2,16 4,00 

7.Samenhang in 
leerstof 
 

Montessori onderbouw 2 3,2165 ,34656 2,97 3,46 

Montessori bovenbouw 2 3,1157 ,10595 3,04 3,19 

Montessori onder- en bovenbouw 1 2,8857 . 2,89 2,89 

Montessori en regulier bovenbouw 6 3,0628 ,31831 2,68 3,50 

Montessori bovenbouw en regulier 
onder- en bovenbouw 

3 3,0079 ,49162 2,67 3,57 

Total 14 3,0679 ,30561 2,67 3,57 

 
Tabel 4.5: Verschillen tussen docenten uit verschillende vakgebieden 

  

N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum   

1. Pedagogisch klimaat  
 

Alfa (Nederlands, moderne vreemde 
talen, klassieke talen, etc.) 

7 3,9123 ,59358 2,82 4,45 

Beta (wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, anw, 
informatica, etc.) 

2 3,8300 ,24042 3,66 4,00 

Gamma (aardrijkskunde, 
geschiedenis, filosofie, mens en 
maatschappij, maatschappijleer, 
economie, m&o, etc.) 

2 3,8233 ,47130 3,49 4,16 

Kunst- en cultuurvakken 2 3,8229 ,06776 3,78 3,87 

Bewegingsonderwijs 1 4,0056 . 4,01 4,01 

Total 14 3,8817 ,43319 2,82 4,45 

1.1 Veilig en 
vertrouwen  
 
 

Alfa (Nederlands, moderne vreemde 
talen, klassieke talen, etc.) 

7 3,9562 ,51646 2,97 4,36 

Beta (wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, anw, 
informatica, etc.) 

2 4,0241 ,17547 3,90 4,15 

Gamma (aardrijkskunde, 
geschiedenis, filosofie, mens en 
maatschappij, maatschappijleer, 
economie, m&o, etc.) 

2 3,8717 ,47858 3,53 4,21 

Kunst- en cultuurvakken 2 3,9458 ,21802 3,79 4,10 

Bewegingsonderwijs 1 4,1000 . 4,10 4,10 

Total 14 3,9626 ,38745 2,97 4,36 

1.2 Positieve 
benadering 

 

Alfa (Nederlands, moderne vreemde 
talen, klassieke talen, etc.) 

7 3,8426 ,75517 2,60 4,59 

Beta (wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, anw, 
informatica, etc.) 

2 3,5389 ,33784 3,30 3,78 

Gamma (aardrijkskunde, 
geschiedenis, filosofie, mens en 
maatschappij, maatschappijleer, 
economie, m&o, etc.) 

2 3,7542 ,46551 3,43 4,08 

Kunst- en cultuurvakken 2 3,6354 ,16205 3,52 3,75 

Bewegingsonderwijs 1 3,8750 . 3,88 3,88 

Total 14 3,7593 ,55252 2,60 4,59 
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2. Leren kiezen  
 
 

Alfa (Nederlands, moderne vreemde 
talen, klassieke talen, etc.) 

7 3,2410 ,47695 2,51 3,77 

Beta (wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, anw, 
informatica, etc.) 

2 3,2926 ,22523 3,13 3,45 

Gamma (aardrijkskunde, 
geschiedenis, filosofie, mens en 
maatschappij, maatschappijleer, 
economie, m&o, etc.) 

2 2,8464 ,55115 2,46 3,24 

Kunst- en cultuurvakken 2 4,0938 ,16205 3,98 4,21 

Bewegingsonderwijs 1 2,6667 . 2,67 2,67 

Total 14 3,2728 ,54296 2,46 4,21 

3.Hoofd hart handen  
 
 

Alfa (Nederlands, moderne vreemde 
talen, klassieke talen, etc.) 

7 3,2318 ,33991 2,56 3,48 

Beta (wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, anw, 
informatica, etc.) 

2 3,2194 ,15392 3,11 3,33 

Gamma (aardrijkskunde, 
geschiedenis, filosofie, mens en 
maatschappij, maatschappijleer, 
economie, m&o, etc.) 

2 3,4070 ,63456 2,96 3,86 

Kunst- en cultuurvakken 2 3,4479 ,19151 3,31 3,58 

Bewegingsonderwijs 1 3,9167 . 3,92 3,92 

Total 14 3,3349 ,35429 2,56 3,92 

3.1 Morele 
ontwikkeling  
 

Alfa (Nederlands, moderne vreemde 
talen, klassieke talen, etc.) 

7 3,3967 ,51645 2,36 3,89 

Beta (wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, anw, 
informatica, etc.) 

2 3,1167 ,30641 2,90 3,33 

Gamma (aardrijkskunde, 
geschiedenis, filosofie, mens en 
maatschappij, maatschappijleer, 
economie, m&o, etc.) 

2 3,6486 ,79942 3,08 4,21 

Kunst- en cultuurvakken 2 3,1875 ,26517 3,00 3,38 

Bewegingsonderwijs 1 4,0000 . 4,00 4,00 

Total 14 3,4059 ,49128 2,36 4,21 

3.2 Leerstijlen  
 
 
 

Alfa (Nederlands, moderne vreemde 
talen, klassieke talen, etc.) 

7 3,0572 ,31232 2,71 3,61 

Beta (wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, anw, 
informatica, etc.) 

2 3,3193 ,00105 3,32 3,32 

Gamma (aardrijkskunde, 
geschiedenis, filosofie, mens en 
maatschappij, maatschappijleer, 
economie, m&o, etc.) 

2 3,1775 ,48678 2,83 3,52 

Kunst- en cultuurvakken 2 3,7083 ,11785 3,63 3,79 

Bewegingsonderwijs 1 3,8333 . 3,83 3,83 

Total 14 3,2603 ,37981 2,71 3,83 

4.Binnen en buiten de 
school 
 

Alfa (Nederlands, moderne vreemde 
talen, klassieke talen, etc.) 

7 2,8560 ,34067 2,31 3,22 

Beta (wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, anw, 
informatica, etc.) 

2 2,7644 ,38969 2,49 3,04 

Gamma (aardrijkskunde, 
geschiedenis, filosofie, mens en 
maatschappij, maatschappijleer, 
economie, m&o, etc.) 

2 2,6962 ,63885 2,24 3,15 
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Kunst- en cultuurvakken 2 3,4625 ,05303 3,43 3,50 

Bewegingsonderwijs 1 2,8000 . 2,80 2,80 

Total 14 2,9027 ,39567 2,24 3,50 

5.Reflectie 

 
 

Alfa (Nederlands, moderne vreemde 
talen, klassieke talen, etc.) 

7 3,4538 ,41832 2,74 4,00 

Beta (wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, anw, 
informatica, etc.) 

2 3,5148 ,07333 3,46 3,57 

Gamma (aardrijkskunde, 
geschiedenis, filosofie, mens en 
maatschappij, maatschappijleer, 
economie, m&o, etc.) 

2 3,2787 ,47277 2,94 3,61 

Kunst- en cultuurvakken 2 3,7917 ,23570 3,62 3,96 

Bewegingsonderwijs 1 3,2917 . 3,29 3,29 

Total 14 3,4742 ,35647 2,74 4,00 

6.Sociaal leren 

 
 
 

Alfa (Nederlands, moderne vreemde 
talen, klassieke talen, etc.) 

7 3,2678 ,41848 2,63 3,77 

Beta (wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, anw, 
informatica, etc.) 

2 3,8432 ,18682 3,71 3,98 

Gamma (aardrijkskunde, 
geschiedenis, filosofie, mens en 
maatschappij, maatschappijleer, 
economie, m&o, etc.) 

2 2,5523 ,56110 2,16 2,95 

Kunst- en cultuurvakken 2 3,9861 ,01964 3,97 4,00 

Bewegingsonderwijs 1 3,5833 . 3,58 3,58 

Total 14 3,3729 ,55909 2,16 4,00 

7.Samenhang in 
leerstof 
 

Alfa (Nederlands, moderne vreemde 
talen, klassieke talen, etc.) 

7 3,0623 ,26533 2,67 3,46 

Beta (wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, biologie, anw, 
informatica, etc.) 

2 3,4127 ,22448 3,25 3,57 

Gamma (aardrijkskunde, 
geschiedenis, filosofie, mens en 
maatschappij, maatschappijleer, 
economie, m&o, etc.) 

2 3,1929 ,43437 2,89 3,50 

Kunst- en cultuurvakken 2 2,8125 ,03788 2,79 2,84 

Bewegingsonderwijs 1 2,6786 . 2,68 2,68 

Total 14 3,0679 ,30561 2,67 3,57 

 

 

Conclusie en discussie 

Met behulp van de bovenstaande resultaten kunnen we de volgende antwoorden op onze 

onderzoeksvragen formuleren. 

1. Welk pedagogisch-didactisch handelen m.b.t. tot de montessori karakteristieken is adequaat 

(specifiek in de bovenbouw)? 

Op basis van de testfase van het instrument waarin we de docenten hebben betrokken bij het 

opstellen van de lijst van concrete docentgedragingen, kunnen we stellen dat de items uit Tabel 1 

door de betrokkenen gezien worden als adequate montessoridocentgedragingen. 
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2. Hoe kan montessori docentgedrag worden geïnstrumenteerd? 

De items binnen de verschillende karakteristieken laten een sterke interne consistentie zien (zie 

Tabel 2) op basis van de leerlingenenquêtes. Dat wil zeggen dat de verschillende items die een 

bepaalde karakteristiek beogen te meten ook daadwerkelijk eenzelfde kenmerk meten. Dit geeft aan 

dat het mogelijk is om met het instrument het docentgedrag in kaart te brengen volgens de 

karakteristieken van het montessori-onderwijs. 

3. Wat is de stand van zaken van het montessori docentgedrag? 

In Tabel 3 is te zien in welke mate de docent, volgens de leerlingen en de docenten zelf, de 

verschillende karakteristieken in de lessen inzet. Gedragingen op het gebied van het pedagogisch 

klimaat komen volgens leerlingen en docent het meest naar voren. Op een schaal van 1 tot 5 

(1=nooit, 2=zelden, 3=regelmatig, 4=vaak of 5=altijd) geven leerlingen aan dat de docenten 

gemiddeld 3,9 scoren en docenten scoren zichzelf met gemiddeld 4,2. Docenten geven aan iets vaker 

pedagogische gedragingen in te zetten dan de leerlingen dat ervaren, maar beiden vinden dus dat dit 

vaak gebeurt. Binnen deze karakteristiek valt op dat het item ‘Deze docent treedt op als leerlingen 

worden uitgelachen’ bij de docenten erg hoog scoort met 4,68, terwijl de leerlingen dit gemiddeld 

minder vaak zien gebeuren (3,75). 

Leren kiezen wordt door de leerlingen (3,3) vaker ervaren dan de docenten dat naar eigen zeggen 

inzetten (2,7), met name op het gebied van keuze in planning (wanneer, hoelang). 

De karakteristiek Hart, hoofd, handen komt zowel volgens de leerlingen als door de docenten zeker 

regelmatig (3,3) voor in de lespraktijk. De items ‘Deze docent stimuleert meningsvorming’,  ‘Deze 

docent spreekt leerlingen aan op ongewenst sociaal gedrag (niet respectvol met elkaar om gaan)’ en 

‘Deze docent toont belangstelling voor de persoonlijke situatie van de leerling’ scoren bij beide 

groepen gemiddeld vaak voor. Een aantal items op het gebied van variatie in leerstijlen komen 

volgens de docenten duidelijk minder vaak voor. 

De karakteristiek binnen en buiten de school komt volgens de leerlingen (2,7) en docenten (2,9) het 

minst vaak voor. Met name simulaties en activiteiten buiten school komen zelden voor, hoewel 

leerlingen aangeven vaker de praktische opdrachten buiten school uit te voeren dan de docenten. 

Reflectie komt bovengemiddeld vaak voor in de lessen. De ervaringen van leerlingen en docenten 

komen hierbij redelijk overeen. 

Ook liggen de leerlingen en docenten redelijk op een lijn wat betreft sociaal leren in de lespraktijk. 

Samenwerken komt vaak voor in de les en het wordt duidelijk gemaakt door de docent wanneer dit 

de bedoeling is. 

Samenhang in leerstof van het eigen vak wordt met enige regelmaat door de docenten aangegeven, 

maar er is weinig aandacht voor vakoverstijgende samenhang. 

4. In welke mate en ten aanzien van welke aspecten kunnen verschillen tussen docenten 

worden geconstateerd? 

Door middel van de ANOVA’s in Tabel 4.1 t/m 4.5 zijn verschillen in de ervaringen van leerlingen in 

de lespraktijk tussen verschillende docentgroepen in kaart gebracht. Hoewel er een gering aantal 
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docenten is beoordeeld komen een aantal significante verschillen naar voren. Wanneer het per 

groep echter om enkele docenten gaat, moeten de conclusies hierover met een grote slag om de arm 

gezien worden. Zo is te zien dat de karakteristiek Binnen en buiten de school meer bij de vrouwelijke 

docenten ingezet lijkt te worden. In de lessen van oudere docenten lijken Leren kiezen, Binnen en 

buiten de school en Reflecteren vaker voor te komen. De docenten die alleen op de montessori 

bovenbouw lesgeven lijken hoger te scoren op het Pedagogisch klimaat en Morele ontwikkeling, met 

name ten opzicht van docenten die ook aan reguliere onder- en bovenbouwleerlingen lesgeven. 

Leerlingen zien in de lessen van de kunstdocenten Leren kiezen en Variatie in leerstijlen duidelijk 

vaker voorkomen dan bij de andere docenten. Bij de twee docenten met een 

tweedegraadsbevoegdheid lijken de leerlingen geen verschillen te zien ten opzichte van 

eerstegraadsdocenten. 

5. Op welke punten in hun leerkrachtgedrag ervaren de docenten een ontwikkelingsbehoefte? 

Van de docenten die de training hebben gevolgd hebben acht docenten een evaluatieformulier 

ingevuld. Hierin stonden ook twee vragen over aandachtspunten naar aanleiding van de 

lesobservatie van de collega en scholingsbehoefte. Hieronder staan de antwoorden van de docenten 

in een woordenwolk. 

Figuur 1. Aandachtspunten 

 

Figuur 2. Scholingsbehoefte 
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Reflectie wordt bij de aandachtspunten drie keer genoemd en bij de scholingsbehoefte twee keer. 

Leren kiezen en Sociaal leren worden beide twee keer genoemd bij de aandachtspunten. De andere 

termen zijn allemaal een keer genoemd.  

Hoewel reflectie er zo uit lijkt te springen is met name te concluderen dat de meeste docenten een 

eigen specifieke scholingsbehoefte hebben. 

6. In hoeverre hebben de docenten zich ontwikkeld? 

De tweede meting met de zelfevaluatie wordt in het najaar van 2013 gedaan. Deze valt net buiten de 

projectperiode. Als zodanig kunnen we op dit moment geen ontwikkeling meten. De deelnemende 

docenten hebben in bijeenkomsten aan niet betrokken docenten gemeld dat ze zich steeds meer 

bewust zijn van hun gedrag inde les in relatie tot de karakteristieken. We zullen de hypothese 

toetsen dat de scores op de tweede meting hoger zullen zijn dan de eerste zelfevaluatie voor alle 

karakteristieken en betrokkenen. Ook zullen we de verschillen tussen groepen docenten weer 

analyseren. Hiermee kunnen we een uitspraak doen over de effectiviteit van dit onderzoek met deze 

instrumenten op het gebied van docentontwikkeling. 

 

Reflectie 

Terugkijkend op het onderzoeksproces vallen een aantal zaken op. Enthousiasme bij de schoolleiding 

en de groep onderzoeksdocenten heeft zich verbreed tot andere montessori bovenbouw docenten 

en tot docenten aan de montessori onderbouw. Ook docenten en de schoolleidingen van andere 

scholen tonen interesse (o.a bij een deelname bij een presentatie op een bijeenkomst van Leraren 

BrinkL
Highlight
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met Lef). Natuurlijk zijn er tijdens het proces hobbels op de weg. Hieronder een overzicht van de 

ervaren succes- en faalfactoren.  

De succesfactoren 

- Zorg dat de schoolleiding enthousiast is door regelmatig contact en het vieren van ‘kleine 

succesjes’ 

- Zoek contact met een hogeschool of universiteit voor professionele ondersteuning en 

begeleiding, de samenwerking met de externe onderzoeker is succesvol 

- Zoek gericht naar gemotiveerde docenten als aanjagers en neem andere geïnteresseerden 

gaandeweg mee 

- School docenten in het gebruik van SPSS 

- Richt het onderzoek op schooleigen innovaties, vertrek vanuit de visie van de school 

- Neem onderzoek op in het kwaliteitsplan van de school 

- Betrek Lio’s en masterstudenten bij onderzoek 

- Reserveer voldoende tijd in het rooster 

- Leg regelmatig de resultaten voor aan alle betrokkenen (docenten, ouders, leerlingen, 

schoolleiding, andere scholen enz.), communiceer veel , doe aan horizontale verantwoording 

- Contacten tussen onder- en bovenbouwdocenten geven meerwaarde 

- Een vast roostermoment voor bijeenkomsten van onderzoeksdocenten 

- Een teamleider of vertegenwoordiger van de directie als lid van de onderzoeksgroep 

vergroot draagvlak en kracht 

- Het gebruik van triangulatie bij het vaststellen van het didactisch handelen van de docenten 

(zelf, collega, leerling) 

- Inslijten en stimuleren van een onderzoekende houding in de schoolcultuur 

- Binnen school veel gebruik maken van data-analyse, besluiten baseren op data 

- Neem onderzoek op binnen een systeem van docentontwikkeling, in de vorm van 

specialisatie of door alle docenten als  ‘reflective practitioners’ praktijkgericht onderzoek in 

hun lessen te laten doen 

- Borgen van samenwerking met intern en extern betrokkenen, borgen door onderzoek te 

koppelen aan opbrengstgericht werken, borgen in de uitvoering met schoolleiding en andere 

stakeholders 

- Gebruik actuele wetenschappelijke literatuur als onderbouwing 

- Zoek rituelen 

Faalfactoren/knelpunten 

- Tijd voor observaties en feedbackgesprekken moeilijk te vinden in druk weekprogramma 

- Veel tijd aan overleg besteed met onderzoeksdocenten in de opstartfase en ontwikkelfase 

van het instrument, meer werktijd inplannen 

- Meer en eerder feedback vragen bij stakeholders ter verbetering eenduidigheid items in 

observatie-instrument 

- Planning strakker volgen, deelproducten inplannen, kortere deeltaken plannen 

- Verantwoordelijkheidsgevoel niet bij iedereen even groot, misschien iets tegenover zetten 

voor deelnemers 

- Druk van betrokkenen om snel resultaten te willen zien 
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- Te weinig communicatie 

- Opkomst op trainingen onder druk door gelijktijdige programmering activiteiten 

- Verstoring door incidentele en nieuwe prioriteiten (nieuwbouw, functiemix)  

- Begrijpelijkheid en leesbaarheid onderzoeksresultaten 

- Veel prioriteiten en deadlines tegelijk 

- Verduidelijken legitimiteit onderzoek 

- Onderzoek meer koppelen aan nieuwe leerervaringen en verbeteracties 

- Terugkoppeling resultaten (waarom doen we wat we doen, wat willen we weten), ook naar 

leerlingen 

- Koppelen aan andere projecten die op school lopen, minder fragmentarisering, minder is 

meer 
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