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Samenvatting 

 

In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek met betrekking tot het SLOA-

project ROS Rijnland, waarin docenten van een zestal scholen zijn getraind gedurende twee 

jaar in het zelf doen van onderzoek. Centrale thematiek was het werken met 

profielwerkstukken (PWS), waarbij de vraag is onderzocht wat de invloed was van het 

uitvoeren van onderzoek door docenten op het proces van de begeleiding van en de 

uiteindelijke kwaliteit van de profielwerkstukken. Hierbij werden de docentonderzoekers 

vergeleken met hun collegadocenten. Door middel van vragenlijsten en interviews zijn een 

vijftal deelvragen beantwoord over veranderingen in onderzoeksvaardigheden en 

onderzoekende houding van docenten en leerlingen, proces van begeleiding van de PWS, 

kwaliteit van PWS en de schoolorganisatorische structurele en culturele condities. Uit het 

onderzoek komt het beeld naar voren dat het zelf doen van onderzoek door docenten 

bevorderlijk is voor de kwaliteit van het werken met PWS doordat docenten zelf beter weten 

waar je tegenaan kan lopen bij het doen van onderzoek. Tegelijkertijd kan er nog veel 

verbeterd worden in de begeleiding van PWS. Het onderzoek laat ook zien dat de meeste 

docenten het doen van onderzoek relevant vinden voor de onderwijspraktijk, dat velen sterk 

onderzoeksgericht werken in hun dagelijks werk, maar dat het nog ontbreekt aan een 

onderzoekscultuur in de school. In aansluiting hierop  heeft het onderzoek ook inzicht 

gegeven in de schoolorganisatorische condities en wordt het beeld bevestigd dat de meeste 

scholen nog niet zijn ingericht op het zelf doen van onderzoek door docenten, maar dat dit 

wel degelijk mogelijk is.  
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1. Inleiding 

 

In deze onderzoeksrapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van het tweejarig 

SLOA-project op de scholengroep ROS Rijnland. Dit project had als centraal thema het 

verbeteren van het werken met het profielwerkstuk (PWS) door het trainen van docenten in 

het zelf doen van onderzoek.  

 

Het profielwerkstuk, bedoeld om leerlingen te trainen in onderzoeksvaardigheden, heeft een 

belangrijke plaats in het onderwijs gekregen.  Het wordt gezien als een meesterproef in 

kritisch en onderzoekend denken die leerlingen afleggen aan het eind van hun middelbare 

schoolcarrière en vormt een belangrijke graadmeter voor vaardigheden zoals creativiteit, 

kritisch en onafhankelijk denken en probleemoplosvaardigheden. Uit onderzoek blijkt dat 

deze 21st-century-skills onmisbaar zijn in het vervolgonderwijs en voor een succesvolle 

maatschappelijke carrière van onze leerlingen. De nadruk die wordt gelegd op het 

kennisaspect van het onderwijs dreigt er toe te leiden dat deze belangrijke onderzoek 

gerelateerde vaardigheden op de achtergrond raken. 

Invoering van het profielwerkstuk is echter niet gepaard gegaan met scholing voor docenten 

in het begeleiden daarvan. Docenten die profielwerkstukken begeleiden geven dan ook aan 

hiervoor onvoldoende toegerust te zijn. De schoolleiders van onze scholen constateren dat 

de kwaliteit van profielwerkstukken mede hierdoor kwetsbaar is, een belangrijke reden om 

in actie te komen. 

Centrale veronderstelling is dat docenten die zelf ervaring hebben met het uitvoeren van 

onderzoek beter in staat zullen zijn om profielwerkstukken te begeleiden. 

Eén van de deelnemende scholen, het Da Vinci College, heeft reeds ruime ervaring 

opgedaan met onderzoek door docentonderzoekers en een onderzoekende houding voor 

alle docenten in het kader van de Expeditie Durven Delen Doen. Een team van vijf docenten 

werd getraind in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en verrichtte onderzoek naar 

de schoolontwikkeling. De docentonderzoekers hebben het uitvoeren van onderzoek 

ervaren als een verrijking voor hun beroepspraktijk. Geïnspireerd door het succes van het 

onderzoeksteam werden ook de overige docenten gestimuleerd om gezamenlijk op een 
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structurele wijze de dilemma's in hun onderwijspraktijk op te pakken, te onderzoeken en 

hun collega's mee te laten profiteren van de kennis en expertise die zij daarmee opbouwen. 

Deze onderzoekende houding van docenten op het Da Vinci College heeft geleid tot een 

cultuurverandering. Docenten zijn gewend geraakt aan het uitzoeken, vragen stellen en 

bediscussiëren van hun eigen praktijk. Opzet van het SLOA-project was om eenzelfde 

structuur en cultuur op drie andere scholen uit de opleidingsschool ROS Rijnland te creëren, 

waarbij de thematiek van het profielwerkstuk als uitgangspunt zou worden genomen.  

 

De centrale onderzoeksvraag van dit SLOA-project was: Welke invloed heeft het uitvoeren 

van onderzoek door docenten op de begeleiding van het proces bij het maken van een 

profielwerkstuk en op de uiteindelijke kwaliteit van de profielwerkstukken? 

 

De deelvragen hierbij waren: 

1. Is er een verandering in de onderzoeksvaardigheden en onderzoekende houding van 

docenten? 

2. Is er een verandering in de manier waarop docenten hun leerlingen begeleiden bij de 

profielwerkstukken? 

3. Is er een verandering in de onderzoeksvaardigheden en onderzoekende houding van 

leerlingen? 

4. Is er een verhoging van de kwaliteit van de profielwerkstukken van de leerlingen die 

begeleid zijn door docenten die zelf onderzoek doen? 

5. Welke  schoolorganisatorische structurele en culturele condities zijn nodig om dit soort 

projecten succesvol te maken in termen van duurzaamheid en brede invloed in de school? 

 

Het project bestond uit het creëren van onderzoeksteams op de vier andere deelnemende 

scholen – allen onderdeel van de erkende opleidingsschool ROS Rijnland – waarin docenten 

leren om zelf onderzoek te doen, gebaseerd op de ervaring die op het Da Vinci College is 

opgedaan. Dit gebeurde doordat van elke school docenten zijn gevraagd op vrijwillige basis 

mee te doen. Deze docenten zijn getraind in maandelijkse bijeenkomsten in het doen van 

onderzoek door onderzoekers van het ICLON, Universiteit Leiden.  
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2. Onderbouwing onderzoek 

 

 “Van scholen horen we dat zowel leerlingen als docenten tegen een aantal 

problemen aanlopen bij het uitvoeren van het profielwerkstuk. Voor leerlingen 

zijn er vier hoofdproblemen: het vinden van een geschikt onderwerp, inperking 

van het onderzoek, een adequate planning en de plaats van de theorie. 

Docenten worstelen met het geven van een passende sturing, niet te veel (het 

moet het onderzoek van de leerlingen blijven), maar ook zeker niet te weinig (je 

mag de leerlingen niet laten zwemmen).”1 

 

Dit citaat illustreert dat het een algemener probleem is op meer scholen dat docenten 

onvoldoende toegerust zijn om leerlingen te begeleiden in hun onderzoeksproces. Door 

docenten te stimuleren tot professionaliseren en het verrichten van onderzoek (in lijn met 

het advies van de Onderwijsraad: elke docent een Master) verwachten wij dat docenten 

zowel meer inzicht krijgen in het sturen van hun eigen onderzoeksproces als dat van hun 

leerlingen. Wij verwachten tevens dat als gevolg hiervan leerlingresultaten op dit gebied 

zullen verbeteren. Leerlingen zullen daarmee beter voorbereid zijn op de eisen die het 

vervolgonderwijs aan ze stelt. De resultaten van dit project zullen kunnen bijdragen aan een 

meer opbrengstgerichte aanpak van het professionaliserings-, scholings- en 

personeelsbeleid van scholen. 

Eerstegraads docenten die profielwerkstukken begeleiden zijn de primaire doelgroep. Het 

uitvoeren van onderzoek zal een impuls geven aan hun professionele ontwikkeling. 

De verwachting is dat door de onderzoekende houding van deze docenten  het niveau van 

onderzoeksgerelateerde vaardigheden van eindexamenleerlingen zal toenemen en daarmee 

hun kansen in het vervolgonderwijs. 

 

Met betrekking tot docenten die zelf onderzoek doen en het bevorderen van een 

onderzoeksgerichte houding sluiten we aan bij recente discussies hierover2. In zijn 

                                                           
1 Valk, T. van der & C. Geraerdts (2002). Het mini-profielwerkstuk: leren onderzoeken. Utrecht: CD-

beta, Universiteit Utrecht, p 2. 
2 Zwart, R., van Veen, K., & Meirink, J. (Eds). (2012). Onderzoek in de school ter discussie: doelen, 

criteria en dilemma’s. Expertisecentrum Leren van Docenten: Leiden.  
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algemeenheid worden er vier redenen genoemd waarom docenten beter zouden moeten 

worden in het zelf uitvoeren van onderzoek. Een eerste heeft betrekking op het meer 

evidence-based lesgeven: het met eigen data onderbouwen van de eigen lespraktijk. Een 

tweede reden betreft meer zeggenschap over de eigen professionele ontwikkeling en 

schoolontwikkeling: doordat de eigen les- en schoolpraktijk meer centraal staat, ervaren 

docenten meer zeggenschap over hun eigen professionele ontwikkeling. Een derde is meer 

algemener en heeft betrekking op de docent als professional, die zelf in staat is het eigen 

werk te onderzoeken en zich te verantwoorden. Tenslotte is een reden dat dit soort 

onderzoek direct praktijkrelevant is, wat veel onderwijsonderzoek minder zou zijn.  Deze vier 

redenen geven samen aan waarom het zelf doen van onderzoek door docenten van belang 

is. Dit wil echter niet zeggen dat dit makkelijk te realiseren is. Scholen zijn in het algemeen 

niet ingericht qua structuur en cultuur op het doen van onderzoek door docenten zelf. Het 

vergt tijd, ruimte, maar ook bereidheid, inspanning en een ondersteunende cultuur. Beide, 

structuur en cultuur, worden sterk bepaald door de hoofdactiviteit van een organisatie, in 

dit geval is dat lesgeven. Lesgeven vereist een bepaalde tijdsindeling, ruimtegebruik en 

cultuur die op gespannen voet kan staan met het doen van onderzoek, dat namelijk een 

minder urgente activiteit is in een school dan lesgeven, dat elke dag immers moet doorgaan. 

Daarnaast worden docenten over het algemeen ‘afgerekend’ op de kwaliteit van hun 

lesgeven en de resultaten van hun leerlingen en niet zozeer nog op het uitvoeren van 

onderzoek. Dit maakt dat de kans groot is dat het zelf doen van onderzoek moeilijk is in te 

voeren in een school. Vandaar dat ook in dit project een onderzoeksvraag is opgenomen 

naar welke structurele en culturele schoolorganisatiecondities van belang zijn.  

                                                                                                                                                                                     
Veen, K. van, Zwart, R. & Meirink, J. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren: een reviewstudie 

naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren. Reviewstudie in 

opdracht van en gesubsidieerd door NWO-PROO (Grant no. 441-080353). Leiden: 

ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten. 
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3. Methode 

 

Het onderzoek richtte zich dus op A) de onderzoeksvaardigheden en –houding van docenten 

en leerlingen, B) het begeleidingsproces van profielwerkstukken, en C) de structurele en 

culturele schoolorganisatorische condities. 

 

A. De onderzoeksvaardigheden en onderzoekende houding van docenten en leerlingen zijn 

onderzocht met behulp van (1) een gestandaardiseerde vragenlijst en (2) interviews. 

1. De gestandaardiseerde vragenlijst betreft de vragenlijst Onderzoekende houding en 

onderzoekscultuur van Zwart, Meirink en van Veen (2011), waarmee zowel de 

onderzoeksvaardigheden en –houding van individuele docenten kan worden onderzocht als 

wel de onderzoekscultuur op een school. 

Bij zowel de start als bij de afronding is onder zowel de deelnemende docenten als andere 

docenten van de scholen de vragenlijst Onderzoekende houding afgenomen. Door middel 

van deze vragenlijst is getracht zicht te krijgen op (veranderingen in):  

- de mate waarin docenten onderzoek relevant vinden voor hun onderwijspraktijk 

- de visie op de onderzoekscultuur in de school  

- de attitude ten opzichte van onderzoek 

- de onderzoekende houding (waarbij een onderscheid wordt gemaakt in vier 

categorieën: geïnformeerd, intentioneel, doorgaande ontwikkeling en 

overdraagbaarheid) 

 

De vier categorieën bij de Onderzoekende houding worden als volgt omschreven:  

- Geïnformeerd wil zeggen dat de onderzoeker weet wat het probleemgebied inhoudt, 

kan zoeken naar relevante literatuur, eigen onderzoeksvragen kan plaatsen in een 

breder kader, en eigen onderzoek inhoudelijk en methodologisch kan beoordelen op 

meerwaarde en beperkingen als het gaat om de gebruikte methoden en de gevonden 

resultaten. De onderzoeker begrijpt dat de praktijk van invloed is op het 

onderzoeksdesign en vice versa en heeft daarnaast oog voor de ethische aspecten 

van onderzoek doen. 
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- Intentioneel betekent dat de onderzoeker in staat is om op een beargumenteerde 

wijze beoogde doelen van een project te relateren aan gekozen methoden, dat wil 

zeggen dat hij of zij kan aangeven waarom verwacht mag worden dat de gekozen 

methoden tot de beoogde doelen zullen leiden. 

- ‘Doorgaande ontwikkeling’ wil zeggen dat de onderzoeker zich ervan bewust is dat 

bevindingen altijd tentatief zijn en gekleurd worden door theoretische perspectieven. 

Elk antwoord levert nieuwe vragen op. 

- Overdraagbaar houdt in dat onderzoekers het eigen onderzoek op zo’n manier 

documenteren dat anderen het kunnen beoordelen zonder dat ze over de schouder 

van de onderzoeker mee gekeken hebben. Ze maken hun werk transparant en 

daarmee navolgbaar en geloofwaardig voor anderen. De kennis die voortkomt uit de 

bijdrage van de onderzoeker is zo weergegeven dat deze kan worden gedeeld, dat 

ervan kan worden geleerd en dat er op kan worden voortgebouwd. 

 

Voor zover beschikbaar zijn per school voor iedere schaal gemiddelde scores berekend voor 

zowel de begin (T0) als eind (T1) meting. Ieder onderdeel is op een vijfpuntsschaal bevraagd 

(1= laag, 5= hoog). Gezien de relatief kleine aantallen,  verschuiving in deelnemende 

docenten (zowel bij de docentonderzoekers als bij de andere docenten in de scholen hebben 

verschuivingen plaatsgevonden) en het waarborgen van de anonimiteit zijn de resultaten 

geanalyseerd over de scholen heen en niet per school. Dit geeft de mogelijkheid om naar 

algemene patronen te kijken.  

2. Daarnaast zijn in aanvulling hierop docenten en leerlingen bevraagd door de 

deelnemende onderzoeksdocenten over onderzoekscultuur, onderzoeksvaardigheden en 

onderzoeksgerichte houding. Deze gesprekken hadden een retrospectief karakter: 

terugkijkend naar de afgelopen periode, wat viel op en wat is er geleerd.  

B. De verandering in het begeleidingsproces van profielwerkstukken is door middel van 

interviews en korte vragenlijsten bij docenten en bij leerlingen onderzocht door de 

docentonderzoekers. 

In de oorspronkelijke opzet zou ook een kwalitatieve vergelijkende analyse van de 

werkstukken worden uitgevoerd. Dit bleek bij nader inzien niet zinvol doordat de 



 

 8 

werkstukken onderling te sterk verschillen en de kwaliteit ervan ook sterk afhankelijk is van 

de betreffende leerlingen dat jaar. Daarom is besloten alleen de docenten zelf te bevragen 

naar hun ervaringen en waarnemingen betreffende de kwaliteit van PWS.  

 

C. De structurele en culturele schoolorganisatorische condities zijn onderzocht door middel 

van interviews met docenten gedurende de afgelopen twee jaar.  
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4. Resultaten 

 

A.  Is er een verandering in de onderzoeksvaardigheden en onderzoekende houding van 

docenten? 

 

 

Deze vraag is allereerst onderzocht door middel van een vragenlijst die aan het begin en aan 

het einde van het project is afgenomen. In deze vragenlijst is gevraagd naar: 

- de mate waarin docenten onderzoek relevant vinden voor hun onderwijspraktijk 

(RelOnd) 

- de visie op de onderzoekscultuur in de school (OndCult) 

- de attitude ten opzichte van onderzoek (Houding) 

- de onderzoekende houding die men nu heeft is gemeten met vier categorieën: 

geïnformeerd (Inform), intentioneel (Intent), doorgaande ontwikkeling (Ontw) en 

overdraagbaarheid (Overd) 

 

 

Tabel 1 laat de beginmeeting zien. De scores lopen van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor laag en 5 

voor hoog. De eerste 3 variabelen geven respectievelijk aan hoe relevant docenten 

onderzoek vinden, hoe ze de onderzoekscultuur ervaren en hoe hun houding is ten opzichte 

van onderzoek.  

Wat betreft de relevantie van onderzoek voor de onderwijspraktijk is er geen onderscheid 

tussen docentonderzoekers en andere docenten: onderzoek  wordt door iedereen erg 

belangrijk gevonden. Ook wat betreft de onderzoekscultuur verschillen de docenten niet van 

elkaar: men ervaart nog geen (sterke) onderzoekscultuur. Wat betreft de houding ten 

opzichte van onderzoek scoren de onderzoeksdocenten duidelijker hoger dan de andere 

docenten, al scoren de andere docenten ook hoog (4.0). Met betrekking tot hoe 

onderzoeksgericht men nu werkt, scoren alle docenten relatief hoog.  

 

 

 

 



 

 10 

Tabel 1: Nulmeting onderzoeksgerichte houding docentonderzoekers en andere docenten 

 

 

Docenten RelOnd OndCult Houding Inform Intent Ontw Overd 

DO* 

N=9 

Gemiddelde 4,48 2,63 4,69 3,55 4,55 4,43 4,46 

Std. Dev ,45 ,79 ,32 ,48 ,27 ,45 ,37 

        

AD** 

N=67 

Gemiddelde 4,49 2,68 3,99 3,81 4,40 4,58 4,16 

Std. Dev ,48 ,67 ,82 ,69 ,42 ,43 ,67 

        

* DO = Docentonderzoekers 

** AD= Andere docenten 

 

 

 

Tabel 2 laat de eindmeting na 2 jaar zien. De aantallen zijn iets kleiner. De eindmeting laat 

eenzelfde soort patroon zien als de nulmeting. Wat opvalt is dat alle docenten de relevantie 

van onderzoek voor de onderwijspraktijk onderschrijven en de onderzoeksdocenten hebben 

nog steeds een hogere score op houding ten opzichte van onderzoek, maar de docenten 

ervaren nog steeds geen sterkte onderzoekscultuur op hun scholen. Of dat laatste realistisch 

was om te verwachten, zal verder worden besproken in de conclusies. Wat betreft 

onderzoeksgericht werken, is een zelfde patroon als bij de nulmeting zichtbaar, al scoren de 

onderzoeksdocenten lager op geïnformeerd werken dan de andere docenten. Dit geldt ook 

voor overdraagbaarheid.  
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Tabel 2: Eindmeting onderzoeksgerichte houding docentonderzoekers en andere docenten 

 

 

Docenten RelOnd OndCult Houding Inform Intent Ontw Overd 

DO* 

N=8 

Gemiddelde 4,63 2,04 4,67 3,03 4,39 4,45 3,25 

Std. Dev ,38 1,13 ,14 ,14 ,27 ,41 ,91 

        

AD** 

N=49 

Gemiddelde 4,49 2,35 4,24 3,63 4,43 4,55 3,79 

Std. Dev ,57 ,87 ,58 ,80 ,32 ,41 ,89 

        

* DO = Docentonderzoekers 

** AD= Andere docenten 

 

In zijn algemeenheid kan op basis van de nul- en eindmeting niet geconcludeerd worden dat 

er een substantiële verandering heeft plaatsgevonden in onderzoeksvaardigheden en 

onderzoekende houding van de docenten. Dit komt grotendeels doordat men bij de 

nulmeting al hoog scoorde op de meeste variabelen, met uitzondering van geïnformeerd 

werken. Wat betreft ervaren onderzoekscultuur in de school is ook dit gelijk gebleven en 

wordt die als niet sterk ervaren.  

De resultaten uit de vragenlijst komen ten dele overeen met wat uit de interviews naar 

voren kwam. Docenten gaven aan dat juist het werken met het PWS in hun beleving het 

doen van onderzoek en daarmee een onderzoekscultuur meer centraal stelde. Sommige van 

de onderzoeksdocenten gaven ook aan dat op hun school meer met (hun) onderzoek werd 

gedaan, maar dit verschilde duidelijk per school (Bij twee van de vijf scholen werd nauwelijks 

iets met het onderzoek gedaan).  
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B. Is er een verandering in de manier waarop docenten hun leerlingen begeleiden bij de 

profielwerkstukken? 

 

Op de verschillende scholen zijn leerlingen en docenten bevraagd met behulp van interviews 

en vragenlijsten over de begeleiding en het proces van het maken van profielwerkstukken. 

Hieruit kwam allereerst een reeks van problemen en aanbevelingen naar voren die de 

begeleiding van het proces zouden kunnen verbeteren. Dit betreft de volgende zaken. 

 

1. De opstart en begeleiding van het PWS 

- Ondanks de uitgebreide informatievoorziening over de opzet en bedoeling van het PWS, 

gaven leerlingen aan dat ze niet goed wisten hoe ze moesten beginnen doordat het hen niet 

altijd duidelijk was wat de docent precies wilde. Hierbij is het formuleren van de 

probleemstelling het grote probleem. Ook docenten gaven aan dit soms moeilijk te vinden. 

Hierbij werd ook aangegeven dat er behoefte is aan meer opstarttijd.  

- De leerlingen gaven aan redelijk tevreden te zijn over de begeleiding, maar juist op dit punt 

(opstarten, formuleren probleemstelling) zouden ze meer begeleiding willen.  

- Wat opviel was dat havo-leerlingen hierbij meer aandacht nodig lijken te hebben dan vwo-

leerlingen, terwijl ze er minder om vragen.  Havo-leerlingen gaven ook aan dat ze het erg 

waarderen als de deadline streng is.   “Anders loopt het bij mij uit de hand!” 

- Leerlingen gaven aan te weinig ervaring met gestructureerde werkstukken in voorgaande 

jaren te hebben opgedaan. Het zou goed zijn als de praktische opdrachten tijdens de hele 

schoolloopbaan in dienst zouden staan van het PWS. 

- Op een van de scholen werd geconcludeerd dat het helpt als er verplichte 

begeleidingsmomenten in het rooster worden opgenomen.  

- Docenten gaven aan dat de begeleiding hen relatief makkelijk afgaat, maar dat ze  vaak te 

weinig tijd te hebben voor goede begeleiding. Dit is met name het geval op  scholen waarbij 

de docenten  leerlingen moeten begeleiden die ze geen les geven.  

 

2. Niveau en normering 

Er waren, vooral bij docenten, zorgen over het niveau en de becijfering van de 

profielwerkstukken. Dit kwam door het gebrek aan duidelijke collectieve afspraken en het 

(te) individueel gebruik van beoordelingscriteria, zoals op sommige scholen het normering-
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invulschema. Er is weinig centraal afgesproken over het onderzoeks-gehalte/niveau of over 

het gebruik/beschouwen van bronnen en het gebruik van plagiaatprogramma’s zoals 

Ephorus. 

Wat betreft de normering blijkt dat leerlingen zelf ook graag een duidelijke beoordeling 

krijgen. In zijn algemeenheid zijn de cijfers voor het PWS hoger dan de CSE-cijfers bij die 

vakken, wat waarschijnlijk komt door het wat losse omspringen met de normering door 

gebrek aan duidelijke afspraken hierover op sommige scholen3 en doordat de meeste 

leerlingen het PWS een leuke opdracht vinden en zich er daardoor meer enthousiast  voor 

inzetten, wat zich vertaalt in goede cijfers.  

  

Daarnaast kwam naar voren dat er bij docenten behoefte is aan deskundigheidsbevordering 

op het gebied van begeleiding en beoordeling, ook al gaat de begeleiding steeds 

gemakkelijker (het is duidelijker wat er gedaan moet worden en waar leerlingen tegenaan 

lopen). Bovendien vonden docenten, die niet meededen aan dit project, het nuttig om 

getraind te worden in het zelf uitvoeren van onderzoek en zij zouden dat graag willen doen. 

Toch gaven de leerlingen aan dat ze tevreden zijn over hun begeleiders  en dat ze  veel 

geleerd  hebben van hun docenten en door het maken van het PWS. 

 

Ten slotte komt het beeld naar voren dat de docenten die zelf onderzoek doen, beter in 

staat zijn hun leerlingen te begeleiden. Ze lijken meer affiniteit te hebben met het doen van 

onderzoek en ze zijn er meer thuis. Ook  lijken ze meer op de hoogte te zijn van waar je als 

onderzoeker tegen aan kan lopen en waar je op moet letten. Gezien de kleine aantallen in 

dit onderzoek kan niet met afdoende zekerheid worden gezegd dat dit ook zo is, maar zowel 

leerlingen als docenten gaven aan dit zo te zien.  

                                                           
3
 Bij sommige van de onderzoeksdocenten bestond het vermoeden dat de PWS door de 

verschillende vaksecties significant anders werden beoordeeld: dus dat sommige secties 

systematisch hoger of juist lager beoordeelden (veel vaker een 8 of een 9 of juist veel vaker 

een 6 of een 7). Om dit zeker te weten, hebben we gezamenlijk de PWS-cijfers van de 

verschillende scholen verzameld en die per sectie geselecteerd en deze veronderstelling 

getoetst. Uit de analyses bleek het niet waar te zijn. De vaksecties kwamen sterk overeen in 

de cijfers die ze gaven. Wel werden er binnen de secties verschillen gevonden, wat erop 

duidde dat docenten onderling, los van het vak dat ze geven, verschillen in hoe hoog of laag 

ze becijferen.  
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C. Is er een verandering in de onderzoeksvaardigheden en onderzoekende houding van 

leerlingen die begeleid zijn door docenten die zelf onderzoek doen? 

 

In zijn algemeenheid gaven leerlingen aan dat ze door het maken van het PWS beter worden 

in onderzoeksvaardigheden en dat hun onderzoekende houding sterker is geworden. 

Leerlingen die door een docent die zelf onderzoek doet zijn begeleid, lijken daarin niet veel 

te verschillen van leerlingen die begeleid zijn door docenten die geen onderzoek doen, 

behalve dan dat sommige leerlingen van wie de docent zelf onderzoek deed, aangaven dat 

hun docent goed de problemen begreep waar zij tegen aanliepen. Het was moeilijk vast te 

stellen of die leerlingen meer hebben geleerd qua onderzoeksvaardigheden en een sterkere 

onderzoekende houding hebben ontwikkeld dan de andere leerlingen. De moeilijkheid zit 

hem daarbij in drie zaken: (1) de relatief korte periode dat zij werken aan hun 

profielwerkstuk (2) de moeilijkheid om een vergelijking te maken tussen de verschillende 

cohorten leerlingen en (3) het feit dat de meeste leerlingen aangaven veel te hebben 

geleerd, ongeacht wie hen begeleidde.  

 

 

D. Is er een verhoging van de kwaliteit van de profielwerkstukken van de leerlingen die 

begeleid zijn door docenten die zelf onderzoek doen? 

 

Zoals vermeld in de methodesectie, was een kwalitatieve vergelijkende analyse van het PWS 

niet zinvol. Wel is gepoogd op deze vraag antwoord te krijgen door dit te vragen aan de 

betrokken docenten. Hieruit kwam naar voren dat sommigen denken dat de kwaliteit van 

het PWS is toegenomen doordat zij zelf beter zijn geworden in het doen van onderzoek. 

Tegelijk werd opgemerkt dat dit ook afhankelijk was van de specifieke leerlingen die zij 

begeleidden (sommige leerlingen zijn van zichzelf beter dan anderen en komen met betere 

ideeën). Daarnaast merkten sommige docenten op dat ze ook zonder dat ze zelf onderzoek 

deden, beter in de begeleiding werden doordat ze meer ervaring kregen in het begeleiden 

en werken met het PWS.  



 

 15 

  

 

E. Welke  schoolorganisatorische structurele en culturele condities zijn nodig om dit soort 

projecten succesvol te maken in termen van duurzaamheid en brede invloed in de school? 

 

Het creëren van docentonderzoeksteam op een school vergt veel inzet van de school, de 

betrokken docenten, hun collega’s en de trainers. Dit heeft zowel betrekking op structurele 

als culturele schoolorganisatorische condities.  

Wat betreft de structurele condities is gekeken naar aspecten als tijd, ruimtes en  

voorzieningen.  Wat betreft de tijd werden alle betrokken docenten gefaciliteerd doordat er 

voldoende ruimte was binnen een weektaak. Er waren echter wel periodes in het jaar dat 

men minder tijd had door de gebruikelijke piekmomenten in het lesprogramma.  

Wat betreft ruimtes, hadden sommige scholen een aparte ruimte voor de 

docentonderzoekers, sommige andere scholen hadden dit (nog) niet. Degenen die dit wel 

hadden, waarderen het hebben van een eigen ruimte wel.  

Wat betreft voorzieningen, de docenten konden gebruik maken van computers op school en 

kopieermachines. Geen van de scholen had toegang tot de universiteitsbibliotheek, wat in 

dit stadium en bij dit project niet echt een probleem was. De benodigde materialen (boeken, 

etc.) werden door de scholen aangeschaft of beschikbaar gesteld door de trainers.  

Wat de culturele condities betreft, is gekeken naar ondersteuning van het management en 

collega’s.  Dit verschilde per school. Voor sommige scholen was dit project nieuw en moest 

men wennen aan het idee dat er onderzoek werd gedaan en wat dit voor de school zou 

kunnen betekenen. Bij andere scholen, vooral bij de school waar al langer onderzoek wordt 

gedaan, was het meer geaccepteerd en werd het onderzoekt ook actief ondersteund en 

werd er gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten.   
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5. Conclusie en discussie  

 

Wat het project in zijn algemeenheid heeft opgeleverd is meer inzicht in de relevantie en de 

organisatie van docentonderzoek in de school en daarbij ook meer inzicht in het werken met 

profielwerkstukken. Het voorzichtige beeld dat naar voren komt is dat het zelf uitvoeren van 

onderzoek door docenten bevorderlijk is voor de kwaliteit van de begeleiding van de 

profielwerkstukken. Tegelijk lijkt het werken met het PWS in de meeste scholen nog veel 

afstemming en deskundigheidsbevordering te vergen. Dit betreft vooral het opzetten van de 

onderzoeken, de planning en de feedback. Wat op zich bemoedigend is, is dat leerlingen 

aangaven over het algemeen goed begeleid te worden en het zinvol te vinden. Het PWS 

wordt door leerlingen vaak gezien als een meesterproef waar men veel tijd insteekt en trots 

op is. Wat betreft de beoordeling en normering, kwam uit een deelonderzoek uitgevoerd 

door de hele groep docentonderzoekers dat vaksecties onderling niet verschillen in de cijfers 

die ze geven ('bij Frans krijgen ze geen hogere cijfers dan bij biologie'), maar dat er eerder 

sprake van is dat docenten onderling soms verschillen ('sommige docenten geven hogere 

cijfers dan anderen').  

Wat ook opviel is dat docenten het uitvoeren van onderzoek voor de onderwijspraktijk 

relevant vinden en ook al sterk onderzoeksgericht werken in hun dagelijkse lespraktijk, al 

ervaart men nog geen sterke onderzoekscultuur op de scholen. Dit laatste is niet zo 

verrassend want het bevestigt wat bekend is uit ander onderzoek, namelijk dat de meeste 

scholen niet ingericht zijn op het zelf doen van onderzoek door docenten, maar vooral op 

lesgeven, het leren van leerlingen en het werken van docenten (wat immers ook de 

hoofdtaak is van scholen!). Anders gezegd, het creëren van een onderzoekscultuur vergt 

structurele aanpassingen in weektaken, roosters en culturele veranderingen in 

ondersteuning en acceptatie van schoolleiding en collega's. Toch laat een project als dit zien, 

op sommige van de deelnemende scholen beter dan op enkele anderen, dat het wel degelijk 

mogelijk is om op dit gebied vorderingen te maken en de school meer in te richten op 

onderzoek door docenten zelf. Het werken met het PWS lijkt hierbij ook bevorderend te zijn 

doordat daarmee zowel leerlingen als docenten bezig zijn met onderzoek.  

Een andere meerwaarde van dit project is dat door dit project het docentonderzoek en het 

werken met het PWS meer op de kaart is gezet binnen de scholen. Het  PWS is voor alle 

scholen verplicht en het roept nog veel vragen op over hoe hiermee het beste kan worden 
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gewerkt. Het verkennen van deze thematiek door middel van interviews met collega's en 

leerlingen geeft veel mogelijkheden tot verbetering. Ditzelfde geldt voor docentonderzoek in 

de school: het project levert voor de betrokken scholen inzicht op in wat wel en wat niet 

mogelijk en haalbaar is binnen elke school. Het zou interessant zijn deze bevinden te 

vergelijken met eerder gevoerde discussies4 om zo het schoolbeleid op dit gebied verder te 

bepalen.  

                                                           
4
 Zwart, R., van Veen, K., & Meirink, J. (Eds). (2012). Onderzoek in de school ter discussie: doelen, 

criteria en dilemma’s. Expertisecentrum Leren van Docenten: Leiden.  
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6. Reflectie op het proces  

 

Dit project kende zowel succesfactoren als factoren die een volgende keer meer aandacht 

behoeven. Wat betreft de succesfactoren, een van de deelnemende scholen had al veel 

ervaring met docentonderzoekers binnen de school. Dus er was al ervaring en expertise 

aanwezig binnen het project.  

Een andere succesfactor was de samenwerking tussen de scholen en de universiteit. Scholen 

kunnen zich zelf heel goed trainen in docentonderzoek, maar het inschakelen van externe 

trainers helpt. De meerwaarde van trainers die zelf ook onderzoek doen binnen een 

academische context lijkt ook bevorderlijk te zijn.  

Een derde succesfactor betreft de keuze van de centrale thematiek: Profielwerkstukken. Dit 

was voor alle betrokken partijen, maar met name voor de docenten, een relevant en urgent 

onderwerp, wat zich direct in hun dagelijkse lespraktijk afspeelde. De resultaten van hun 

onderzoek konden dan ook direct worden ingezet om de organisatie en begeleiding van het 

PWS te verbeteren.  

Wat een volgende keer meer aandacht behoeft is de structurele inbedding van dit soort 

projecten in de scholen. Ook al was er afdoende tijd vrijgemaakt voor de 

docentonderzoekers, toch was het voor sommigen moeilijk het project altijd te combineren 

met hun lestaken, zeker tijdens de gebruikelijke piekmomenten in het jaar. Dit was ook een 

belemmering voor sommige docenten om zich aan te melden en mee te doen met het 

project.  

Een andere factor betreft de coördinatie tussen de verschillende scholen. Het werken met 

meerdere scholen vergt veel en frequente communicatie tussen de verschillende 

schoolleidingen, betrokken docenten en trainers. Bij een project als dit dat betrekking heeft 

op andere, relatief nieuwe structurele en culturele condities is dit extra belangrijk. Al 

doende tijdens het project kwam hier meer zicht op.  

Een laatste factor betreft het onderzoeken van dit project zelf. De meeste docenten zijn 

enthousiast over het meedoen met dit soort projecten, maar het meedoen met 'flankerend 

onderzoek' waarin het project wordt gemonitord vergt extra inspanning (invullen 

vragenlijsten, meedoen met interviews). Ook de interne veranderingen in scholen (docenten 

die gaan en nieuwe docenten die komen, andere klassen, andere leerlingen, ander 

schoolbeleid) maakt het ingewikkeld om adequaat dit soort projecten te monitoren.  


