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Situering

Robert Slavin, vooral bekend als een 
van de grondleggers van het groot-
schalige Succes for All programma in 
de Verenigde Staten, laat zich in vele 
van zijn publicaties nogal somber uit 
over de ontwikkeling van het onder-
wijs als maatschappelijk instituut (zie 
bijvoorbeeld Slavin, 2001). Hij argu-
menteert dat het onderwijs in haar 
fundamenten de laatste eeuwen nau-
welijks is veranderd en dat hierdoor 
het onderwijs de schoolgaande jeugd 
veel minder ver brengt dan het zou 
kunnen brengen. Een onderwijzer uit 
het begin van de negentiende eeuw 
zou volgens Slavin weinig aanpas-
singsproblemen hebben mocht hij 
vandaag voor de klas moeten staan. 
Dit staat in schril contrast met profes-
sionals in andere kennisdomeinen 
waarin de laatste decennia wel veel 
grote sprongen zijn gemaakt, denk 
bijvoorbeeld aan de geneeskunde. 
Ook andere onderwijsdeskundigen 
zoals David Hopkins (2007) en David 

Hargreaves (2007) vinden de tijd rijp om de fundamentele bouwstenen 
van het onderwijs opnieuw te doordenken om zo beter tegemoet te komen 
aan de eisen van de 21ste eeuwse samenleving. Het huidige onderwijs sluit 
volgens deze auteurs immers nog te sterk aan bij de noden van een indu-
strieel samenlevingsmodel en hecht te weinig belang aan competenties 
die nodig zijn om te kunnen (over)leven in de huidige kennismaatschap-
pij. Kortom, de noodzaak van een grondige transformatie van het onder-
wijs dringt zich op. 
Veranderingsprocessen in het onderwijs dienen echter niet enkel te wor-
den aangestuurd vanuit maatschappelijke evoluties. Ook de inzichten 
vanuit het wetenschappelijk onderzoek - in het bijzonder de kennisbasis 
die de laatste decennia ontwikkeld is vanuit het onderwijsonderzoek - 
dient een belangrijke motor te zijn om onderwijsveranderingen te initië-
ren. Slavin (2002) spreekt in deze context over evidence-based education: 
leraren moeten gebruik kunnen maken van onderwijsmethoden waarvan 
de (meer)waarde - in termen van leerresultaten - via wetenschappelijk 
onderzoek werd aangetoond. Dit lijkt op het eerste zicht een logische en 
legitieme stelling, maar toch is ze niet geheel zonder problemen. De moge-
lijkheden en de impact van het onderwijsonderzoek worden wellicht over-
schat. Niet alleen omdat onderwijsonderzoek niet in een laboratorium 
kan worden uitgevoerd (en dus niet vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de 
medische wetenschappen), maar vooral omdat de middelen ontbreken 
om grootschalig effectiviteitsonderzoek te financieren. In Vlaanderen gaat 
immers - net zoals in de meeste andere landen - een verwaarloosbaar per-
centage van het wetenschapsbeleid naar onderwijsonderzoek (Vlaamse 
Onderwijsraad, 2007). 
Naast een betrekkelijk beperkte productie van kennis vanuit het onder-
wijsonderzoek, blijkt er bovendien een en ander fout te lopen met de 
verspreiding of disseminatie van de verworven kennis naar de onderwijs-
praktijk. Onderwijsmensen blijken weinig op de hoogte te zijn van de 
inzichten die dergelijk onderzoek oplevert (Onderwijsraad, 2003, Vander-
linde & Van Braak, 2007). Niet enkel het proces van kennisontwikkeling, 
maar ook het proces van kennisverspreiding is essentieel opdat nieuwe 
inzichten ingang zouden vinden in de praktijk. De gebrekkige kennisver-
spreiding is niet slechts een verantwoordelijkheid van de onderzoekers als 

De wisselwerking tussen 
onderwijsonderzoek en 
onderwijspraktijk: de rol 
van de lerarenopleiding

Deze bijdrage gaat in op de wisselwerking tussen onderwijs-
onderzoek en onderwijspraktijk. In een eerste deel situeren we 
de problematische wisselwerking tussen beide. We doen dit aan 
de hand van gegevens uit literatuuronderzoek, aangevuld met 
gegevens uit een eigen exploratieve studie die rond dit thema werd 
uitgewerkt in opdracht van het viWTA, de studiedienst van het 
Vlaams parlement (Vanderlinde & Van Braak, 2007). Vanuit de 
geschetste problematiek richten we in een tweede deel de schijn-
werpers op de mogelijke rol van de lerarenopleiding als belangrijke 
mediator tussen onderzoek en praktijk. We besteden specifieke 
aandacht aan ‘de leraar als onderzoeker’ en ‘de lerarenopleiding 
als onderzoeksinstelling’. 
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kennisontwikkelaars, noch ligt de verantwoordelijk-
heid enkel bij onderwijsmensen als kennisgebruikers. 
Het proces van kennisverspreiding is immers complex 
en verschillende intermediaire actoren spelen hierin 
een rol. Daarbij valt te denken aan de onderwijsover-
heid, de pedagogische begeleidingsdiensten, educa-
tieve uitgeverijen, de media, nascholingsdiensten en 
niet te vergeten de lerarenopleidingen. Gegeven de 
opdracht van dit tijdschrift willen we in deze bijdrage 
in het bijzonder stilstaan bij de cruciale rol van de 
lerarenopleiding in het proces van kennisontwikke-
ling, -verspreiding en -toepassing. 

Ontwikkeling, gebruik en verspreiding van kennis 
in onderwijs: wat is het probleem?

Kennisontwikkeling voor onderwijs
Onderwijsonderzoek is een onderzoeksdiscipline 
die in omvang relatief bescheiden is (Burkhardt & 
Schoenfeld, 2003). Slechts een gering percentage van 
het onderwijsbudget wordt gereserveerd voor weten-
schappelijk onderzoek. Uit een Europese studie van 
de OECD uit 2002 (VLOR, 2007) blijkt dat in Engeland 
bijvoorbeeld slechts 0.3% van de totale onderwijsbe-
groting naar onderwijsonderzoek gaat. Dit is erg wei-
nig, zeker in vergelijking met andere domeinen zoals 
de gezondheidszorg. Er is weinig evidentie dat de 
situatie in Vlaanderen en Nederland rooskleuriger is. 
Er wordt uiteraard aan onderwijsonderzoek gedaan, 
maar de fondsen zijn beperkt en versnipperd. Boven-
dien krijgen sommige domeinen, zoals het vakdidac-
tisch onderzoek en het praktijkgericht onderzoek in 
Vlaanderen betrekkelijk weinig aandacht (Vander-
linde & Van Braak, 2007). Een belangrijke oorzaak 
hiervan is dat voor deze onderzoeksvorm weinig of 
geen structurele financiering is voorzien, noch vanuit 
de overheid, noch vanuit de onderzoeksinstellingen 
zelf. 

Gebruik van kennis in het onderwijs
Er is dus sprake van een relatief magere productie 
van wetenschappelijke kennis vanuit het onderwijs-
onderzoek. Daarnaast is in de literatuur gepubliceerd 
over de waargenomen kwaliteit van de resultaten. 
Hier blijken heel wat problemen te bestaan. Onder-
wijsonderzoek zou onvoldoende bewijskracht heb-
ben, in de zin dat het te weinig duidelijke en over-
tuigende resultaten produceert (Op ’t Eynde, Ver-
schaffel & De Corte, 2001). Resultaten van onderwijs-
onderzoek zijn bovendien dikwijls moeilijk te inter-
preteren, tegenstrijdig en te sterk gebonden aan 
talrijke voorwaarden en nuanceringen (Labaree, 
1998). Ook auteurs als Broekkamp en van Hout-Wol-
ters (2006), Flemming (1998), Gore & Gitlin (2004) en 
Keastle (1993) komen tot de vaststelling dat practici 

geen al te rooskleurig beeld hebben van onderwijson-
derzoek. De klachten zijn verscheiden: de resultaten 
zijn te technisch en ontoegankelijk (Gravani, 2008), 
de geleverde bewijskracht te gering (Labaree, 1998) 
en de technische kwaliteit van de studies te laag 
(Levin & O’Donnell, 1999). In een Amerikaanse en 
een Australische studie werd vastgesteld dat de 
meeste leraren en leraren in opleiding onderwijson-
derzoek ontoegankelijk, irrelevant en ongeloofwaar-
dig vinden (Flemming, 1998; Gore & Gitlin, 2004). 
Er is bijgevolg nog veel werk aan de winkel om de 
resultaten te vertalen in voor de praktijk heldere en 
gebruiksklare kennis. 

Kennisverspreiding in onderwijs
Naast de productie van kwaliteitsvolle kennis, is ook 
een vlotte verspreiding een belangrijke voorwaarde 
opdat kennis in de praktijk zou toegepast worden. 
Kennisdisseminatie blijkt echter een veel complexer 
en moeizamer proces te zijn dan vaak wordt veron-
dersteld (Nutley, Walter & Davies, 2007; Van Braak, 
2008; Vanderlinde & Van Braak, 2007). 
In de literatuur zijn verschillende modellen terug te 
vinden die de wisselwerking tussen onderzoek en 
praktijk in kaart trachten te brengen. Een voorbeeld 
daarvan is het model van Kitson en collega’s (Kitson, 
Ahmed, Harvey, Seers & Thompson, 1996). Zij onder-
scheiden kennisproductie, -implementatie en -evalua-
tie als drie aparte stappen die elkaar opvolgen in een 
cyclisch proces. Deze benadering van kennisontwik-
keling is interessant omdat er niet enkel gewezen 
wordt op verschillende soorten van kennisproductie, 
maar ook op het belang van organisatorische factoren 
bij het implementeren van nieuwe kennis. Tevens 
wijzen de auteurs op het belang van individuele pro-
fessionalisering en de rol van mediërende actoren 
die aanzetten tot vernieuwing en verandering. Een 
nadeel van het model van Kitson en collega’s (1996) 
is dat het proces van kennisontwikkeling en -gebruik 
nog steeds wordt voorgesteld als een rationeel-lineair 
proces in de traditie van het RDD-denken (Research 
Development Diffusion). Dit wordt duidelijk door de 
sequentiële en lineaire voorstelling. Het RDD-denken 
gaat er immers van uit dat verandering het resultaat is 
van een goed geordende en geplande opeenvolging 
van verschillende stappen, waarbij een expert onder-
steuning biedt bij het identificeren van een probleem, 
het vinden van een oplossing en het verspreiden van 
de oplossing (diffusie) (Marsh & Willis, 2007). Hier-
door wordt voorbijgaan aan het complexe en vaak 
chaotische karakter van kennisontwikkeling, -imple-
mentatie en -evaluatie. Levin (2004) vangt dit groten-
deels op door de verschillende elementen van het 
proces van kennisontwikkeling en -toepassing niet 
cyclisch maar interactief voor te stellen. 

Eigen onderzoek (Vanderlinde & Van Braak, 2007) 
bevestigt dat de relatie tussen onderwijsonderzoek 
en -praktijk veel complexer en genuanceerder is dan 
vaak wordt verondersteld. Bovendien wordt deze 
relatie door de verschillende betrokken partijen 
anders waargenomen en geproblematiseerd en zijn 
er verschillende factoren die bepalen of kennis al dan 
niet wordt toegepast in de praktijk. Een eerste belang-
rijke factor is de aard van de kennis. Het blijkt dat 

De relatie tussen onderwijsonderzoek 
en onderwijspraktijk is veel com-
plexer en genuanceerder dan vaak 
wordt verondersteld.
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leraren minder interesse hebben voor bijvoorbeeld 
beschrijvend en beleidsvoorbereidend onderzoek, 
dan voor vakdidactisch onderzoek waarin de vraag 
wordt gesteld op basis van welke condities leerwinst 
kan worden bereikt. De aard van de kennis blijkt sterk 
samen te hangen met de praktische bruikbaarheid 
van onderzoek. Dit is voor leraren zonder twijfel het 
belangrijkste criterium om over waardevol onderwijs-
onderzoek te kunnen spreken. Hoe dichter het onder-
zoek bij de klaspraktijk staat, hoe groter de belangstel-
ling. Dit is voor Vlaanderen om verschillende redenen 
problematisch. Zo zijn er nauwelijks mogelijkheden 
om praktijkgericht onderwijsonderzoek gefinancierd 
te krijgen. Onderwijsonderzoek wordt tot op heden 
voornamelijk uitgevoerd door de universiteiten die 
zich vooral richten op fundamenteel onderzoek. 
Daarnaast wordt in Vlaanderen ook beleidsgericht 
onderzoek uitgevoerd door universiteiten of consortia 
van universiteiten. Het gaat naast het Onderwijskun-
dig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk 
Onderzoek (OBPWO) onder meer over de financie-
ring van Steunpunten door de Vlaamse Regering, 
zoals het ‘Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen’ en 
het ‘Steunpunt Diversiteit en Leren’. Deze initiatieven 
hebben in de eerste plaats een beleidsvoorbereidende 
(en geen praktijkgerichte) opdracht. 
De laatste jaren stellen we een exponentiële toename 
vast van onderwijskundige publicaties in internatio-
nale vaktijdschriften, mede als een direct gevolg van 
een gewijzigd financieringsmodel van de Vlaamse 
universiteiten. Dit is een gunstige evolutie, maar 
publicaties in de internationale vakliteratuur bereiken 
nauwelijks de practicus. Universitaire onderwijs-
onderzoeksgroepen produceren voornamelijk onder-
zoek waarvan de resultaten in de eerste plaats 
bedoeld zijn voor collega’s binnen de internationale 
onderzoeksgemeenschap en niet zozeer voor de 
lokale onderwijsgemeenschap. Voor universiteiten 
primeert kennisvermeerdering op praktijkverbete-
ring. Vervolgens worden de resultaten van onderwijs-
onderzoek lang niet altijd verspreid of vertaald naar 
materialen die bruikbaar zijn voor practici. Doorgaans 
wordt binnen de onderzoeksbudgetten noch tijd, 
noch financiële middelen voorzien om onderzoeksre-
sultaten om te zetten in bruikbare producten zoals 
leermiddelen of (zelf)evaluatie-instrumenten. Boven-
dien voelen onderwijsonderzoekers aan de universi-
teiten zich niet aangemoedigd om hun resultaten 
te vertalen naar de praktijk. Deze vertaalslag wordt 
overgelaten aan intermediaire actoren zoals nascho-
lers, educatieve uitgeverijen of pedagogische bege-
leiders. In werkelijkheid blijkt de vertaling van resul-
taten van onderwijsonderzoek naar bruikbare materi-
alen in Vlaanderen nauwelijks structureel georgani-
seerd te zijn (Vanderlinde & Van Braak, 2007). Dit 
wordt overgelaten aan (vaak toevallige) samenwer-
kingsverbanden tussen onderzoeksinstellingen en 
intermediaire instanties. Wetenschapspopularise-
rende activiteiten worden door onderwijsonderzoe-
kers voornamelijk ingevuld door het verzorgen van 
lezingen of workshops op gelegenheden als lokale 
onderwijsconferenties. Ook wordt regelmatig gepu-
bliceerd in populaire Nederlandstalige vaktijdschrif-
ten. Volgens leraren in onze studie (Vanderlinde & 
Van Braak, 2007) blijkt de impact van deze Neder-
landstalige vaktijdschriften echter erg beperkt, en 

uit recent Nederlands onderzoek (De Vries & Pieters, 
2007) blijkt dan weer dat de impact van bijdragen op 
lokale onderwijsconferenties beperkt is. Dergelijke 
vaststellingen dagen de onderwijsonderzoeker uit op 
zoek te gaan naar alternatieve strategieën om verwor-
ven onderzoeksinzichten te vertalen naar de praktijk. 
Althans die onderzoeker (zie ook Whitty, 2006) die 
ervan uitgaat dat onderzoek niet enkel gericht dient 
te zijn op kennisvermeerdering, maar ook op praktijk-
verbetering. In een laatste deel van deze bijdrage zal 
stilgestaan worden bij de vraag op welke manier 
bepaalde vormen van onderwijsonderzoek kunnen 
bijdragen tot een betere wisselwerking tussen onder-
zoek en praktijk. Vooraleer dit te presenteren, wordt 
in een volgend onderdeel eerst ingegaan op de cruci-
ale rol van de lerarenopleiding als belangrijke actor 
tussen (en voor) onderzoek en praktijk. 

De rol van de lerarenopleiding

Een nieuwe opleidingsdidactiek
Alvorens in te gaan op de wijze waarop de lerarenop-
leidingen een rol kunnen spelen in de ontwikkeling 
en verspreiding van kennis in het algemeen en onder-
wijsonderzoek in het bijzonder, moeten we eerst stil-
staan bij de kerntaak van lerarenopleidingen, name-
lijk de ondersteuning van toekomstige leerkrachten 
in hun professionele ontwikkeling. Deze taak kan 
slechts opgenomen worden wanneer de leraren-
opleiding duidelijk voor ogen heeft welk soort leraar 
ze wil vormen: welke opleiding, voor welke leraar, in 
welk onderwijs en voor welke maatschappij? Een 
meervoudige vraagstelling dus, die onmiskenbaar 
te maken heeft met de omschrijving van de profes-
sionaliteit van de leraar. De kloof tussen de conceptie 
van de kennis (het onderzoek) en de uitvoering ervan 
heeft ertoe bijgedragen dat leraren vanaf de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw steeds meer 
afhankelijk werden van de kennis die door andere 
professionals werd ontwikkeld. In tegenstelling tot 
andere beroepen (zoals de huisarts) genoot de leraar 
weinig autonomie en was hij sterk onderhevig aan 
een bureaucratisch model en een centralistische aan-
pak van de overheid. Hierdoor was er weinig ruimte 
voor vernieuwingen geïnitieerd en gedragen door de 
leraren zelf (Standaert, 1990). Deze top-downbenade-
ring, volledig in lijn met het RDD-denken (Vanden-
berghe, 2005), leidde echter niet tot de gewenste 
onderwijsvernieuwingen. De technisch-instrumen-
tele invulling van het lerarenambt, waarbij kennis 
en vaardigheden uitsluitend aangewend worden ter 
oplossing van praktijkproblemen en waarbij de leraar 
beschouwd wordt als een uitvoerder van wat anderen 
voorgedacht hebben, volstaat niet meer (Beyer & 
Zeichner, 1987; Korthagen e.a., 2001). Een dergelijke 
invulling van het lerarenambt heeft trouwens geleid 
tot een deprofessionalisering van het lerarenambt 
(Novoa, 1994; Carlgren, 1999) wat de waardering van 
de leraar allerminst ten goede is gekomen (Aelterman, 
Verhoeven, Rots & Buvens, 2007). Kennis is niet 
zomaar overdraagbaar naar om het even welke prak-
tijksituatie, maar dient betrokken te worden op de 
context waarin de leraar functioneert. Standaardop-
lossingen voldoen niet. Van professionals wordt ver-
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wacht dat zij zelf manieren kunnen zoeken en vinden 
om met probleemsituaties om te gaan. Deze compe-
tentie vraagt om een aangepaste opleidingsdidactiek.
De traditionele lerarenopleidingen volgden de tech-
nisch-instrumentele invulling van het lerarenambt 
zoals hierboven beschreven en droegen aldus bij tot 
de kloof tussen onderzoek en praktijk, zoals bespro-
ken in het eerste deel van deze bijdrage (zie ook 
Kelchtermans, 2004; Korthagen e.a., 2001; Tigchelaar 
& Korthagen, 2004). Die technische rationaliteit impli-
ceert een beperkte opvatting over leren (lesgeven) en 
het lerarenberoep ten nadele van emancipatie, inno-
vatie en creativiteit (Beyer & Zeichner, 1987). Ze leidt 
tot routinematig handelen dat voor een groot deel 
zijn oorsprong vindt in het imitatie- of modelleren, 
zoals dit in de traditionele lerarenopleiding voorop 
stond. In dit ‘meester-gezel’ model droegen leraren-
opleidingen bij tot de rol van de leraar als uitvoerder. 
De lerarenopleiding bood de kennis aan die de aspi-
rant-leraar vervolgens moest toepassen: de mentor 
toonde hoe het moest. 
Ondanks de steeds terugkerende vraag naar inter-
actie blijven theorie en praktijk op verschillende 
vlakken van elkaar gescheiden (Korthagen e.a. 2001; 
Wideen e.a., 1998) en blijft de relatie onderzoek-prak-
tijk moeizaam verlopen. De kloof tussen het onder-
zoek - dat tot theorievorming leidt - en de onderwijs-
praktijk vindt een weerspiegeling in de theorie-
praktijkkloof tussen de lerarenopleiding en het 
onderwijsveld. Voorbeelden hiervan zijn de moei-
zame communicatie tussen lerarenopleiders uit het 
opleidingsinstituut en mentoren uit het werkveld, 
de praktijkschok bij veel beginnende leraren (Veen-
man, 1984) en de theoretische cursussen en stages 
als geïsoleerde entiteiten in het curriculum (zie onder 
meer Feiman-Nemser, 2001). Om integratie te realise-
ren stellen Korthagen en collega’s (2001) een nieuwe 
‘realistische opleidingsdidactiek’ voorop. Deze is 
gebaseerd op een paradigma waarin reflectie en een 
onderzoekende houding centraal staan. Deze onder-
zoekende houding opent perspectieven voor de wis-
selwerking tussen onderwijsonderzoek en onderwijs-
praktijk. Een realistische opleidingsdidactiek steunt 
immers op een verruimde visie op de professionaliteit 
van de leraar Hoyle (1980), gestuurd door reflectie en 
een capaciteit om kennis te mobiliseren en te actuali-
seren in functie van de school- en klascontext. De 
nadruk ligt op het verhogen van de beslissingskracht 
van de leraar (empowerment), gestoeld op een visie 
op onderwijs, op (zelf)verantwoording en een op-
bouwende dialoog met de samenleving (Aelterman, 
Verhoeven, Rots & Buvens, 2007). Deze verruimde 
professionaliteitsopvatting verbreedt de verantwoor-
delijkheden van leraren (Aelterman e.a., 2007) en is 
tegengesteld aan de beperkte professionaliteit die 
kenmerkend was voor de technisch instrumentele 
invulling van het lerarenberoep. 
Een opleidingsdidactiek die gestuurd wordt door een 
onderzoeksgerichte, probleemgeoriënteerde benade-
ring is een voorwaarde om de noodzakelijke wissel-
werking tussen onderwijsonderzoek en -praktijk tot 
stand te brengen. Een dergelijke opleidingsdidactiek 
daagt zowel de leraar als onderzoeker uit, als de lera-
renopleidingen als onderzoeksinstelling. Andere 
doelen hebben betrekking op het doorbreken van de 
traditionele opleidingsstructuren en de traditionele 

opsplitsing van verantwoordelijkheden over oplei-
dingsinstituut en scholen (McIntyre & Hagger, 1992). 
Een realistische opleidingsdidactiek is één van de 
principes van duale leertrajecten (Schepens & Aelter-
man, 2007).

De leraar als onderzoeker
In de basiscompetenties - die afgeleid zijn van het 
beroepsprofiel voor leraren1 - is de hierboven beschre-
ven verruimde professionaliteitsopvatting terug te 
vinden. Dit is een belangrijk gegeven omdat de basis-
competenties als het ware fungeren als ‘eindtermen’ 
voor de lerarenopleidingen. Ze drukken uit wat de 
overheid verwacht van de beginnende leraar in de 
Vlaamse scholen. Het beroepsprofiel is geformuleerd 
vanuit drie clusters van verantwoordelijkheden 
(tegenover de lerende, tegenover de school en de 
onderwijsgemeenschap, tegenover de maatschappij). 
Door het beroepsprofiel vanuit verantwoordelijkhe-
den te formuleren wordt aansluiting gevonden bij 
het principe van empowerment 2. Het beroepsprofiel 
omvat tien functionele gehelen. Eén ervan, “de leraar 
als innovator en als onderzoeker”, sluit aan bij de in deze 
bijdrage geschetste problematiek. Heel specifiek ver-
wacht de Vlaamse overheid dat de leraar “kennis kan 
nemen van de resultaten van onderwijsonderzoek; vernieu-
wende elementen kan aanbrengen door de eigen schoolcul-
tuur en vormingconcepten constructief te bevragen, door 
reflectie over nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en 
over resultaten van onderwijsonderzoek; de eigen klasprak-
tijk kan vernieuwen op basis van nascholing, eigen ervaring 
en creativiteit; het eigen functioneren in vraag kan stellen 
en bijsturen.” (Besluit van de Vlaamse Regering betref-
fende het beroepsprofiel voor de leraren, 27 novem-
ber 2007). In de toelichting bij het beroepsprofiel en 
de basiscompetenties wordt duidelijk gesteld dat 
“onderzoeken, in de ruime zin van het woord, betekent 
gebeurtenissen, situaties, vanzelfsprekendheden en wetma-
tigheden in vraag stellen. Onderzoeken is leren en draagt 
dus bij tot vernieuwingen. In een onderzoeksgericht en 
probleemgeoriënteerd model van lerarenopleiding worden 
studenten uitgenodigd tot kritisch denken en analyse” 
(Aelterman, Meysman, Troch, Van Laer & Verkens, 
2008, p. 47). Waar het vooral om gaat is bij de studen-
ten het besef ontwikkelen dat onderwijsgedrag, de 
basis waarop die handelingen steunen en de gevol-
gen waartoe dit gedrag leidt, steeds moet onderwor-
pen worden aan kritische beschouwingen. Munn 
(2008) spreekt in deze context over een ‘researcherly 
disposition’ en verwijst hierbij expliciet naar de leraren-
opleidingen. Deze dispositie wordt - naast ander 
zaken - als belangrijk gezien om tegemoet te komen 
aan de huidige kritieken op het onderwijsonderzoek. 
Concreet wordt hieronder “a habit of mind in which 
beginning teachers routinely question the taken-for-
granted about the context in which they work – how 

Studenten ontwikkelen het besef dat 
onderwijsgedrag, de basis waarop die 
handelingen steunen en de gevolgen 
waartoe dit gedrag leidt, steeds moet 
onderworpen worden aan kritische 
beschouwingen.
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schools are organised and function, the rationale under-
pinning curriculum provision; class, race and gender 
differences in attainment and so on” (Munn, 2008, p. 422) 
verstaan. Een onderzoeksgerichte opleidingsdidactiek 
(of een didactiek die aandacht besteedt aan een 
‘researcherly disposition’) steunt uiteraard ook op 
kennis en vaardigheden, maar leert studenten vooral 
om die kennis en vaardigheden in de context te plaat-
sen van de school en de klas, zodat die gepast kunnen 
worden ingezet.
In dit verband kan trouwens ook gewezen worden 
op het belang van congruent opleiden (Lunenberg 
& Korthagen, 2004). Van lerarenopleiders wordt ver-
wacht dat zij de theorieën die ze onderwijzen, ook 
in de eigen opleidingsdidactiek in praktijk brengen 
en hun didactische keuzes kunnen verantwoorden 
(Loughran, 2006). Hun pedagogisch-didactische uit-
gangspunten zijn immers impliciet of expliciet zicht-
baar voor de studentleerkrachten (Wood & Geddis, 
1999). Lerarenopleiders zijn altijd een voorbeeld voor 
hun studenten (Lunenberg, Korthagen & Swennen, 
2007; Russell, 1997), of ze zich nu bewust zijn van die 
voorbeeldfunctie of niet, en ongeacht de kwaliteit 
van hun lesgeven. Leeromgevingen voor leerkrachten 
moeten daarom de didactiek reflecteren waarvan 
wordt verwacht dat zij die ook met hun eigen leerlin-
gen gebruiken (Leikin, 2004).

De lerarenopleiding als onderzoeksinstelling: 
enkele denkpistes

Het is een cruciale opdracht voor de lerarenopleiding 
om toekomstige leraren te stimuleren een onderzoe-
kende houding aan te nemen. Een dergelijke houding 
kan op zijn beurt een belangrijke stimulans vormen 
om actief op zoek te gaan naar nieuwe inzichten van-
uit het onderwijsonderzoek en de daaruit voortvloei-
ende theorievorming. Maar ook onderzoekers zelf 
dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. 
Naar aanleiding van de verstoorde wisselwerking 
tussen onderzoek en praktijk gaan er steeds meer 
stemmen op om zowel kennisontwikkeling als ken-
nisverspreiding anders vorm te geven. Kennisversprei-
ding kan worden geoptimaliseerd door de relatie tus-
sen de onderzoeks- en praktijkgemeenschap anders 
in te vullen. Denk in deze context bijvoorbeeld aan 
de uitbouw van kennisgemeenschappen (Broekkamp 
& Van Hout-Wolters, 2006; Onderwijsraad, 2003). 
De lectoraten en kenniskringen zoals die in Neder-
land zijn ontwikkeld (Kwakman & Van den Berg, 
2004) zijn hier ook een mooi voorbeeld.
Er zijn vanuit de onderwijswereld (zie Vanderlinde 
& Van Braak, 2007) ook duidelijk vragen naar nieuwe 
vormen van onderzoek of kennisontwikkeling. In de 
context van de lerarenopleiding wordt daarbij dik-
wijls verwezen naar actieonderzoek waarbij leraren 
onderzoek doen naar de eigen praktijk en waarbij ze 
tegelijk ontwikkelaars en gebruikers zijn van kennis 
(Kelchtermans, 1994). Actieonderzoek sluit ook aan bij 
de zogenaamde procesgerichte curriculumopvatting 
(Ponte, 2002) die aan leraren een cruciale rol toekent 
bij het concreet vormgeven van het curriculum. De 
leraar wordt erkend als ‘curriculummaker’. Daarnaast 
sluit actieonderzoek aan bij de assumptie dat professi-
onele kennis van leraren niet ontstaat vanuit theo-

rieën en gesystematiseerde ervaringen van anderen, 
maar vanuit de eigen praktijkervaring (Ponte, 2002). 
In een vorig nummer concluderen Ax, Ponte & Brou-
wer (2008) dat actieonderzoek vanuit verschillende 
perspectieven aan de orde gesteld zou moeten wor-
den: als een beroepshouding, als een geheel van vaar-
digheden, nodig om de verbinding tussen het weten 
dat en weten waarom tot stand te brengen, en als 
praktijkverbetering via gesystematiseerde ontwikke-
ling van praktijkkennis. 

Aansluitend bij het actieonderzoek kan ook verwezen 
worden naar ‘self-study’ als onderzoeksbenadering 3. 
Deze onderzoeksbenadering nodigt lerarenopleiders uit 
om te reflecteren over hun praktijk en de assumpties 
waarop de opleidingspraktijk berust. Aldus kan deze 
onderzoeksbenadering bijdragen tot vernieuwings-
processen. Lunenberg en Korthagen (2004) omschrij-
ven ‘zelfstudies’ als door opleiders systematisch uitge-
voerd onderzoek van en reflectie op de eigen praktijk 
met als doel die praktijk te verbeteren en bij te dragen 
aan de kennisbasis voor het opleiden van leraren. 
Deze auteurs wijzen op individuele opbrengsten van 
zelfstudies (in de zin van professionele ontwikkeling), 
institutionele opbrengsten (bijvoorbeeld in de zin van 
een nieuw curriculum) en collectieve leeropbrengsten 
die resulteren door de samenwerking van de oplei-
ders. Het is de verwachting van de auteurs dat zelf-
studies in de lerarenopleiding - die uiteraard moeten 
voldoen aan kwaliteitseisen - een grotere invloed zul-
len hebben op de lerarenopleiding dan traditioneel 
onderzoek, omdat zelfstudies geworteld zijn in de 
praktijk. Er wordt met andere woorden gewerkt van-
uit een ‘insiders-perspectief’. In Vlaanderen kunnen 
we stellen dat dergelijke vorm van onderzoek nog 
helemaal niet van de grond is gekomen. Dit vraagt 
niet alleen een bewustzijnverandering, maar ook om 
een structurele inbedding. Niettegenstaande het feit 
dat Vlaanderen geen beroepsstandaard heeft voor 
lerarenopleiders, zoals dit in Nederland het geval is, 
zijn er anno 2008 wel een aantal structurele omge-
vingsfactoren die ook van de lerarenopleidingen in 
Vlaanderen meer en meer onderzoeksinstellingen 
maken. Praktijkgericht en projectmatig wetenschap-
pelijk onderzoek wordt in het structuurdecreet hoger 
onderwijs ook als een opdracht gezien, en dit niet 
alleen voor de masteropleidingen. 

Andere denkpistes zijn meer gericht op het onder-
wijsonderzoek in het algemeen, maar bieden ook 
sterke uitdagingen voor de lerarenopleiding. We 
verwijzen naar het pleidooi van leraren (Vanderlinde 
& Van Braak, 2007) voor zowel meer evidence-based 
onderzoek als ontwerpgericht onderzoek. 
Centraal binnen het evidence-based onderzoek staat 
de toepassing van krachtig onderzoeksbewijs in de 
praktijk. Volgens deze benadering moet de waarde 

Het is een cruciale opdracht voor 
de lerarenopleiding om toekomstige 
leraren te stimuleren een onderzoe-
kende houding aan te nemen en 
aldus ook open te staan voor vernieu-
wingen.
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van onderzoeksopbrengsten in praktijkcontexten 
worden aangetoond en dit bij voorkeur via experi-
menteel onderzoek met gestandaardiseerde of 
gematchte groepen. Het uiteindelijk doel is dat 
practici op grote schaal bewezen principes als uit-
gangspunt nemen voor hun handelen (Broekkamp 
& Van Hout-Wolters, 2006). In deze context is het een 
belangrijke opdracht voor de lerarenopleiding om 
toekomstige leraren in aanraking te brengen met 
resultaten van onderwijsonderzoek, en meer in het 
bijzonder met vakdidactisch onderzoek dat uitspra-
ken doet over “proven methods”. Het leren lezen en 
interpreteren van onderzoeksbronnen tijdens de 
opleiding is een belangrijke voorwaarde opdat lera-
ren in hun latere praktijk ook kennis blijven nemen 
van nieuwe onderzoeksinzichten en zo hun praktijk 
kunnen bijsturen op basis van wat onderwijsonder-
zoek laat zien. Dit vraagt uiteraard ook een inspan-
ning van onderwijsonderzoekers om de resultaten 
van hun onderzoek voor te stellen met een minimum 
aan technisch jargon en in een begrijpelijke taal. 
‘Design based onderzoek’ - ook wel omschreven als 
ontwerp- of constructiegericht onderzoek - is een 
veelbelovende onderzoeksstrategie om te kloof tussen 
onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te over-
bruggen. Bij deze onderzoeksvorm werken onder-
zoekers en practici nauw samen aan het in opeenvol-
gende cycli ontwikkelen van onderwijssituaties in 
een bepaalde klas of school. Praktijkmensen worden 
bijgevolg niet enkel betrokken bij de uitvoering, maar 
ook bij de voorbereiding van het onderzoeksontwerp. 
Op deze manier wordt de hiërarchische relatie tussen 
onderzoeker en practicus doorbroken en worden 
zowel bijdragen geleverd aan de onderwijskundige 
theorievorming als aan de optimalisering van de 
onderwijspraktijk (Design-Based Research Collective, 
2003). Uit het onderzoek van Vanderlinde en Van 
Braak (2007) bleek dat vooral deze onderzoeksbena-
dering als veelbelovend wordt beschouwd, en dit 
door alle betrokken actoren, inclusief onderzoekers 
en docenten. In samenwerking met de universiteiten 
kan de lerarenopleiding stappen ondernemen om - 
bijvoorbeeld als onderdeel van stage-opdrachten - 
kleinschalig design based onderzoek op te starten. 
Op deze manier worden toekomstige leraren ver-
trouwd gemaakt met de basisgrammatica van de 
uitvoering van onderwijsonderzoek. De lerarenoplei-
dingen binnen de hogescholen kunnen meer en meer 
een beroep doen op interne fondsen om praktijkge-
richt en projectmatig wetenschappelijk onderzoek te 
verrichten. Ontwerpgericht onderzoek moet hier een 
plaats kunnen krijgen. In het kader van de associaties 
wordt de samenwerking met de universiteiten in 
Vlaanderen sterk aangemoedigd. Ook de expertise-
netwerken lerarenopleiding die het decreet van 6 
december 2006 in het leven hebben geroepen om de 
samenwerking tussen de verschillende aanbieders 
van de lerarenopleiding te bevorderen, hebben als 
opdracht de lerarenopleidingen te ondersteunen op 
het terrein van het (vak)didactisch onderzoek en het 
gebruik van ontwerpgericht onderzoek als methode. 
Uitdaging hierbij zal zijn aandacht te besteden aan de 
werkcondities die ontwerpgericht onderzoek moge-
lijk maken. Deze vorm van onderzoek mag immers 
niet gezien worden als een ‘deus ex machina’ die een 
aantal bestaande problemen zal oplossen. Integen-

deel, onderzoek van Postholm (2008) toont bijvoor-
beeld aan dat een dergelijke onderzoeksvorm de 
communicatieve, sociale en kenniscompetenties van 
onderwijsonderzoekers uitdaagt. Vanderlinde en 
Van Braak (2007) stelden wel vast dat leraren en inter-
mediairs die reeds participeerden in dergelijke onder-
zoeksprojecten zeer enthousiast waren. Een aantal 
intermediairs ziet dit zelfs als initiatieven die voor een 
kentering kunnen zorgen bij leraren in hun perceptie 
over onderwijsonderzoek. Dit zijn positieve signalen 
voor te toekomst. 

Besluit

Deze bijdrage begon met een analyse van de ver-
stoorde relatie tussen onderwijsonderzoek en onder-
wijspraktijk, en meer in het bijzonder de complexiteit 
van kennisontwikkeling, -verspreiding en -toepas-
sing. In een tweede luik werd de lerarenopleiding 
naar voren geschoven als een belangrijke mediërende 
actor tussen onderzoek en praktijk. Ten eerste wordt 
van lerarenopleidingen het aanbrengen van een 
onderzoekende houding verwacht. Zelfstudie is in 
dit opzicht een eerste stap naar het overbruggen van 
de kloof tussen onderzoek en praktijk. Ten tweede 
kan de lerarenopleiding toekomstige leraren sterker 
vertrouwd maken met het lezen en interpreteren 
van bestaand onderzoeksmateriaal. Op deze manier 
kan de lerarenopleiding practici ondersteunen bij het 
nemen van evidence-based beslissingen. Nog een stap 
verder is het betrekken van toekomstige leraren bij 
het opzetten en uitvoeren van onderzoeksvormen als 
actie- en ontwerpgericht onderzoek. Op die manier 
krijgt de lerarenopleiding medeverantwoordelijkheid 
om de verstoorde wisselwerking tussen onderwijs-
onderzoek en -praktijk te overbruggen en om een 
actieve bijdrage te leveren om de rol van het onder-
wijsonderzoek uit te breiden van onderzoek over het 
onderwijs naar onderzoek voor het onderwijs.

NOTEN
1 Het beroepsprofiel en de basiscompetenties voor leraren zijn 

in Vlaanderen voor het eerst geformuleerd in 1997 en zijn 
geactualiseerd via het decreet van 27 november 2007.

2 Voor een meer gedetailleerde beschrijving zie Aelterman 
e.a., 2008.

3 Zie ook het themanummer van VELON rond kennisontwik-
keling binnen de lerarenopleiding dat in juli 2004 verscheen 
en het ‘International handbook of Self Study of Teaching and 
Teacher Education Practices’.
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