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6. De toekomst: Meningen van de schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen over hoe - in de 

toekomst - het invoeren van vernieuwingen in het voortgezet onderwijs plaats zou moeten 

vinden (sturingsprincipes, randvoorwaarden e.d.). 

Om de vragen van de CPOO te beantwoorden is gekozen voor het uitvoeren van een webenquête, die 

beschikbaar gesteld is op het Internet in de periode 17 september t/m 1 oktober 2007. Via een brief 

aan de schoolleiders van 1332 middelbare scholen in Nederland werden de schoolleiders op de 

hoogte gesteld van de enquête en werden zij verzocht de webenquête in te vullen. De schoolleiders 

werd ook gevraagd hun docentpersoneel, de ouders/verzorgers en de leerlingen op de hoogte te 

stellen over het bestaan van de webenquête en hen uit te nodigen om ook de webenquête in te vullen. 

Na een week kregen de locatiemanagers van al deze scholen een email ter herinnering van dit 

verzoek. Uiteindelijk hebben 666 schoolleiders, 1908 docenten, 896 ouders/verzorgers en 1490 

leerlingen de webenquête ingevuld. De webenquête werd anoniem ingevuld. 

Een achttal versies van een gestructureerde vragenlijst is ontwikkeld voor de webenquête. Deze 

vragenlijst bevatte verschillende soorten vragen betreffende de meningen en opvattingen van de 

stakeholders over de ten uitvoer gebrachte onderwijsveranderingen en de resultaten daarvan. In de 

verschillende versies is rekening gehouden met de verschillen tussen de groepen stakeholders met 

betrekking tot hun rol en/of functie bij de onderwijsveranderingen. Voor de schoolleiders en 

docenten waren er drie versies van de webenquête, voor elke onderwijsvernieuwing één. De 

schoolleiders en docenten konden meer dan één versie van de webenquête invullen als zij ervaring 

hadden met meer dan één onderwijsvernieuwing. Voor de ouders/verzorgers en leerlingen was er 

voor ieder één versie, die betrekking kon hebben op elk van de drie onderwijsvernieuwingen. De 

ouders/verzorgers en leerlingen konden één keer de webenquête invullen en ze moesten dan ook aan 

het begin van de webenquête aangeven voor welke onderwijsvernieuwing zij de webenquête 

invulden. 

De verschillende typen vragen zijn op verschillende manieren geanalyseerd. Bij de gesloten vragen 

zijn de scores van de respondenten, die lagen tussen de -50 en +50, gemiddeld en de gemiddelde 

scores zijn gecategoriseerd. Rekening houdend met de spreiding van de antwoorden zijn de 

gemiddelde scores ingedeeld in vijf categorieën: sterk negatief, licht negatief, neutraal, licht positief, 

en sterk positief. Bij gesloten vragen waarbij “ja” of “nee”, of “voldoende” of “te weinig” kon 

worden geantwoord zijn percentages gerapporteerd. Er zijn ook open vragen gesteld, zodat iedere 

respondent kon laten horen wat hij of zij wilde laten horen. De webenquête legde daar geen enkele 

beperking op. Voor elke respondent zijn de antwoorden op de open vragen gecategoriseerd. De 

categorieën werden gemaakt op grond van frequenties van specifieke antwoorden die de 

respondenten gegeven hebben. 

 

Op dit moment zijn de resultaten en conclusies nog onder embargo, maar op de ORD zullen deze 

worden gepresenteerd en bediscussieerd. 
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Introductie 

Professionele ontwikkeling en leren van leraren is een hot issue. Zoals in vele landen om ons heen 

wordt ook in Nederland het onderwijs als cruciale succesfactor beschouwd voor onze internationale 

concurrentiepositie (Onderwijsraad, 2006). Onderzoek toont aan dat verschillen in leerling-prestaties 

voor 40% worden verklaard door verschillen tussen leraren (Scheerens & Bosker, 1997). Logisch 

dus dat door overheid en schoolbesturen investeren in leren en ontwikkeling van docenten. 
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Onderzoekers hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan leren en ontwikkelen van leraren 

gedurende hun loopbaan, zij het vanuit verschillende perspectieven (onderwijspsychologie, 

sociologie, HRM en HRD, organisatiepsychologie, etc). Ondanks de verschillende perspectieven zijn 

auteurs het er over het algemeen over eens dat ‘informeel leren’ (leren van ervaringen tijdens het 

werk) een waardevolle manier is van ontwikkeling gedurende de loopbaan. Wellicht zelf 

waardevoller dan ‘formeel leren’(leren door middel van scholing, cursussen of opleidingen) 

(Vandenberghe & Kelchtermans, 2002; Kwakman, 2003; Van Eekelen, 2004). In dit paper wordt 

ingegaan op hoe het leren van docenten op de werkplek bevorderd kan worden. Onze bijdrage ligt 

erin dat we verschillende theoretische perspectieven integreren, ingaan op de interactie tussen 

individuele en situationele factoren die leren beïnvloeden en een kwantitatieve studie verrichten. 

 

Theoretisch kader en verwachtingen 

In de literatuur wordt het leren op de werkplek in interactie met collega’s benadrukt (Verbiest, 2004; 

Bruining, 2007). Ook wordt door verschillende auteurs opgemerkt dat samenwerking en leren van 

elkaar binnen scholen lastig van de grond komt, met name door de relatief autonome positie van 

docenten binnen de school (e.g. Hanson, 1996). Verder blijkt dat wanneer leren van elkaar een 

vrijwillige of vrijblijvende activiteit is, de motivatie van mensen om bijvoorbeeld deel te nemen aan 

een intervisiegroep, naar verloop van tijd afneemt (Veen et al, 2001). Eerder onderzoek laat zien dat 

docenten geneigd zijn om datgene dat niet direct te maken heeft met het onderwijsleerposes te 

beschouwen als ‘extra’ en daarom minder noodzakelijk (Runhaar & Sanders, 2007). In dit onderzoek 

willen we nagaan welke individuele en situationele factoren docenten stimuleren leeractiviteiten te 

ondernemen op het werk. Meer specifiek gaan we in op feedback vragen en kennisdelen, omdat die 

twee activiteiten veel terugkomen in de literatuur. 

Feedback vragen en kennisdelen houden een zekere mate van risico in. Men kan immers 

geconfronteerd worden met informatie die het zelfbeeld aantast (Van Woerkom, 2004). We 

verachten dan ook dat hoe hoger iemands zelfvertrouwen (self-efficacy, Bandura, 1977) hoe meer 

iemand geneigd is dit type leeractiviteit te ondernemen. Ook verwachten we dat deze relatie 

gemedieerd wordt door de mate waarin iemand beschikt over een leer doel oriëntatie. Leer doel 

oriëntatie verwijst naar de wil om zichzelf te verbeteren door nieuwe vaardigheden te leren en 

nieuwe en complexe taken uit te proberen (Dweck & Legett, 1988). 

Zoals Van Woerkom (2004) stelt vereist vragen om feedback en kennisdelen om een situatie die 

waarin sprake is van open communicatie, samenwerking en een sfeer waarin men fouten durft te 

maken. Een sterk organisatieklimaat (Burton, 2004) zal naar verwachting het feedback vragen en 

kennis delen stimuleren. Ten slotte verwachten we dat in situaties waarin sprake is van een hoge 

mate van taak- doelafhankelijkheid, het organisatieklimaat sterker zal zijn. Taakafhankelijkheid 

verwijst naar de mate waarin medewerkers van elkaar afhankelijk zijn in de uitvoering van hun taken 

en doelafhankelijkheid verwijst naar de mate waarin medewerkers van elkaar afhankelijk zijn in het 

bereiken van hun doelen in het werk (Van der Vegt et al, 1998).  

 

Methode 

Het onderzoek is uitgevoerd binnen een ROC met 1207 medewerkers in het primair proces. Middels 

een digitale vragenlijst is data verzameld. De vragenlijst bestaat uit schalen die hun waarde bewezen 

hebben in eerdere onderzoeken (Cronbach’s a &gt; .70). Bij alle items is gebruik gemaakt van 5-punt 

Likertschalen. 456 respondenten hebben de gehele vragenlijst ingevuld (response rate van 38%). Om 

de hypothesen te toetsen zal hiërarchische regressieanalyse worden gedaan. 
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Situering en onderzoeksvragen 

Nu scholen meer en meer werk maken van het uitvoeren van zelfevaluaties dringt zich de vraag op 

hoe kwaliteitsvol dit gebeurt en hoe verschillen in de kwaliteit van zelfevaluaties tussen scholen 

verklaard kunnen worden. De vraag welke kwaliteitsaspecten in rekening moeten gebracht worden 

of welke criteria aangewend kunnen worden om de kwaliteit van zelfevaluaties te beoordelen, is tot 

op heden in grote mate onbeantwoord. Op dit moment is het ook onduidelijk in welke mate scholen 

beschikken over voldoende professionaliteit om zelf strategieën, methodieken en criteria voor een 

kwaliteitsvolle zelfevaluatie uit te werken (Rogers & Hough, 1995). Ook de vraag naar de 

verschillen die er op dit moment bestaan tussen scholen is tot op heden onbeantwoord. Dat maakt het 

moeilijk om in te schatten welke verwachtingen er op dit punt aan scholen kunnen gesteld worden. 

Hieruit blijkt dat verscheidene aspecten van het uitvoeren van zelfevaluaties de aandacht van 

onderzoekers verdienen. In wezen komt het er op neer dat de determinanten van zowel het proces als 

van de resultaten van een zelfevaluatie onder de loep worden genomen. In het onderzoek waarover 

we in deze paper rapporteren werden daartoe de volgende vier onderzoeksvragen vooropgesteld. 

• Aan de hand van welke indicatoren kan men de kwaliteit van een zelfevaluatie 

operationaliseren?  

• Hoe kwaliteitsvol verlopen zelfevaluaties in Vlaamse scholen en wat zijn de verschillen 

tussen scholen terzake?  

• In welke mate wordt het verloop van een zelfevaluatie bepaald door (a) kenmerken van het 

functioneren van de school en (b) de ondersteuning die scholen genieten?  

• In welke mate worden de resultaten van een zelfevaluatie bepaald door (a) het verloop van 

de zelfevaluatie en (b) de ondersteuning die scholen genieten? 

 

 

 


