
SCAN ONDERZOEKSCULTUUR 
IN DE SCHOOL

 

 KWALITEITSREEKS OPLEIDINGSSCHOLEN 

 OPLEIDINGSSCHOLEN 

Steunpunt 
Opleidingsscholen

Anje Ros en Linda Keuvelaar - van den Bergh





 Doel van de scan

De scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ is bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten 
om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Dit is een leergemeenschap met leraren die 
een lerende, onderzoekende houding hebben en waarin alles erop is gericht om leerprocessen van leerlingen 
onderbouwd te verbeteren (evidence-informed handelen en beleid). De scan is een zelfevaluatie-instrument. 
Scholen kunnen dit instrument zelfstandig gebruiken om de eigen positie te bepalen en acties voor verdere 
schoolontwikkeling te ondernemen. De scan is met name geschikt voor academische opleidingsscholen, maar 
kan ook worden gebruikt door andere scholen die willen starten met onderzoek in de school.

Inhoud van de scan
De scan is gebaseerd op onderzoek naar de rol van onderzoek in schoolontwikkeling en op literatuur over 
de professionele leergemeenschap. Uitgangspunt zijn de twee functies van onderzoek als middel voor school-
ontwikkeling. Het gaat enerzijds om de feedbackfunctie van onderzoek, waarbij de school onderzoek inzet 
om onderbouwde keuzes te maken en het beleid te baseren op eigen en bestaand onderzoek1. Anderzijds gaat 
het om de dialoogfunctie2, waarbij het onderzoeksproces leidt tot inhoudelijke gesprekken tussen leraren, tot 
reflectie op hun gedrag en tot de concretisering van de visie op onderwijs.

De scan bestaat uit acht aspecten.
De eerste vier aspecten hebben te maken met de condities die van belang zijn om onderzoek goed in te bedden 
in de school en om de feedbackfunctie en de dialoogfunctie te realiseren:

1  Organisatie onderzoek in de school  
  Er is in de school een zorgvuldig samengestelde onderzoeksgroep, die 

op schoolontwikkeling gericht praktijkonderzoek uitvoert.
2  Keuze van het onderzoeksthema
  Het onderzoeksthema is een urgent ontwikkelpunt, waardoor het 

team belang heeft bij de uitkomsten van het onderzoek. 
3  Betrokkenheid van het team
  het team is betrokken bij het onderzoek, waardoor teamleren 

en draagvlak voor de actiepunten ontstaan. 
4 Rol van de schoolleider
  De schoolleider geeft blijk van een onderzoekende houding, werkt onderzoeksmatig 

en heeft de ontwikkeling van een onderzoekscultuur opgenomen in beleid.

1 zie katern ‘Bruikbare onderzoeksresultaten: feedback door onderzoek’
2  zie katern ‘Leraren in gesprek: dialoog door onderzoek’
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Twee van de acht aspecten hebben betrekking op de feedbackfunctie van onderzoek:

5 Kennis benutten op het niveau van de leraar: onderzoekende houding 
 De leraren willen hun onderwijs verbeteren en reflecteren daartoe op hun lessen, verzamelen
 systematisch gegevens en maken gebruik van literatuur. 
6  Kennis benutten op schoolniveau: onderbouwd beleid
 De school gebruikt onderzoek om betere beleidskeuzes te kunnen maken en vermijdt hierdoor
 ad hoc beslissingen. 

De laatste twee aspecten hebben betrekking op de dialoogfunctie van onderzoek:

7 Professionele dialoog op het niveau van leraren: professionele ontwikkeling 
 Leraren voeren diepgaande gesprekken over het onderwijs, gericht op de verbetering van hun handelen.
8 Dialoogfunctie op teamniveau: visie en kennisdeling
 De dialoog leidt tot een doorleefde, gezamenlijke visie op leren en tot een gezamenlijke verantwoorde- 
 lijkheid. De school deelt kennis en ontwikkelt gezamenlijk kennis met partners.

Fasen
Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap een cultuuromslag vereist die 
meerdere jaren in beslag neemt. Uit onderzoek in de academische opleidingsschool blijkt dat scholen in dat 
proces een aantal fasen doorlopen (Van den Bergh & Ros, 2015; Ros & Van den Bergh, 2014). In fase 0 moet 
onderzoek in de school nog starten en in fase 4 is onderzoek volledig geïntegreerd in het gedrag van de leraren 
en in het beleid van de school. Deze ontwikkeling verloopt meestal niet lineair: soms wordt een fase overge-
slagen en ook kunnen scholen zich op verschillende aspecten in verschillende fasen bevinden.
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Wijze van gebruik
Scholen kunnen de scan het beste als volgt gebruiken:

1  De schoolleider selecteert enkele teamleden, bijvoorbeeld (in het PO) de bouwcoördinatoren en
 een leraar die bij het onderzoek in de school is betrokken. Deze personen en de schoolleider vullen
 ieder voor zich de scan in. Per aspect schatten zij zodoende in in welke fase de school zich bevindt.

2 In een gesprek vergelijken en bespreken zij hun antwoorden en proberen zij overeenstemming
 te vinden over de fase waarin de school zich bevindt. Concrete voorbeelden kunnen helpen om
 gezamenlijk een keuze te maken voor een bepaalde fase. Ook bespreken zij per aspect de
 wenselijke situatie.

3 De groep bepaalt welke aspecten (bijvoorbeeld 2 of 3) allereerst moeten worden ontwikkeld
 (prioritering). De groepsleden spreken vervolgens af welke concrete acties hiertoe moeten worden
 ondernomen. Vaak zal de schoolleider een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van deze actiepunten.

4 Na een half jaar komt de groep opnieuw bijeen om de acties te evalueren en de ervaren effecten te
 bespreken. Zo nodig worden aanvullende actiepunten afgesproken en uitgevoerd.

5 Na een jaar vult dezelfde groep opnieuw de scan in en worden verschillen besproken. Op basis 
 daarvan besluit de groep om de focus te verleggen naar andere aspecten of om door te gaan met
 de verdere ontwikkeling van dezelfde aspecten.

Ook scholen voor voortgezet onderwijs en roc’s kunnen de scan gebruiken. Voor deze scholen is het van 
belang om bij het invullen van de scan een functionele eenheid van beperkte omvang in gedachten te nemen, 
zoals de onderbouw of bovenbouw, sectie, locatie, team, leerjaar, etc. Bij ‘schoolleider’ moet dan gelezen 
worden: ‘het betrokken MT-lid’.
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FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Condities

1 Organisatie onderzoek in de school
Er is in de school een zorgvuldig samengestelde onderzoeksgroep, die op schoolontwikkeling gericht praktijkonderzoek uitvoert.

Er vindt geen onderzoek 
plaats door leraar-
onderzoekers. Eventueel 
onderzoek van (master)
studenten vindt geïsoleerd 
plaats.

Er wordt onderzoek 
uitgevoerd, dat is 
gericht op verbetering 
van het onderwijs 
(eventueel gekoppeld aan 
studentonderzoek). De 
leraaronderzoekers zijn 
gefaciliteerd en hebben een 
duidelijke opdracht.

+ Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door een 
onderzoeksgroep, 
waarin het MT is 
vertegenwoordigd. 
Alle leden van de 
onderzoeksgroep zijn 
actief betrokken bij het 
onderzoek. Het onderzoek 
leidt tot realistische en 
concrete actiepunten.

+ De onderzoeksgroep is 
zorgvuldig samengesteld 
op basis van expertise en 
de positie in het team, 
zodat er draagvlak is 
voor het onderzoek. De 
onderzoeksgroep voelt 
zich verantwoordelijk 
voor de uitvoering en voor 
de implementatie van de 
actiepunten die uit het 
onderzoek voortvloeien. 

+ De onderzoeksgroep 
heeft veel 
onderzoeksexpertise en 
inhoudelijke expertise 
en wordt geleid door een 
onderzoekscoördinator (bv 
met master MLI). De leden 
steken voldoende tijd in 
het onderzoek en zorgen 
voor een goede uitvoering 
(zonder vertraging). De 
onderzoeksgroep zorgt 
vanaf de start van het 
onderzoek voor draagvlak 
in het team en draagt zorg 
voor de implementatie van 
de actiepunten die uit het 
onderzoek voortvloeien.

2 Keuze van het onderzoeksthema  
Het onderzoeksthema is een urgent ontwikkelpunt, waardoor het team belang heeft bij de uitkomsten van het onderzoek.

Als er onderzoek wordt 
gedaan, wordt het 
onderzoeksthema bepaald 
door de student of door de 
leraaronderzoeker.

Het onderzoeksthema 
wordt bepaald door de 
schoolleider, samen met 
de leraaronderzoeker of 
onderzoeksgroep. Het 
onderzoeksthema heeft 
betrekking op het primaire 
proces en is gericht op 
verbetering van het 
handelen van leraren. Het 
onderzoeksthema heeft een 
duidelijke focus (is niet te 
breed).

+ Er is in het team 
nagegaan of het 
thema aansluit bij de 
behoeften van leraren. 
Het onderzoekthema 
heeft betrekking op een 
knelpunt bij het lesgeven 
of op een verbeterpunt 
of ontwikkelwens. De 
probleemanalyse is 
herkenbaar voor het team.

+ Het team heeft het 
onderzoeksthema 
voorgedragen als logische 
volgende stap in de 
ontwikkeling van het 
team. Het onderzoek 
bouwt zo mogelijk voort 
op eerder onderzoek 
in de school. Ook sluit 
het onderzoek aan bij 
ontwikkelingsthema ś in 
de school. 

+ Er is sprake van een 
hoog urgentiegevoel: 
de leraren geven aan 
dat ze de resultaten 
van het onderzoek 
nodig hebben om beter 
te kunnen handelen. 
Het onderzoeksthema 
draagt bovendien bij 
aan het realiseren van 
beleidsspeerpunten. Er is 
sprake van een meerjarig 
onderzoeksprogramma. 

3 Betrokkenheid van het team
Het team is betrokken bij het onderzoek, waardoor teamleren en draagvlak voor de actiepunten ontstaan.

Als er onderzoek wordt 
gedaan, is het team hier 
niet bij betrokken. 

Het team wordt 
geïnformeerd over het 
onderzoeksthema. Na 
afloop worden de resultaten 
en actiepunten in het team 
besproken.

+ Het team wordt 
regelmatig geïnformeerd 
over de voortgang 
van het onderzoek 
(het staat minstens 3 
keer op de agenda van 
teamvergaderingen). 
Teamleden kunnen ideeën 
geven en vragen stellen 
over het onderzoek en de 
actiepunten.

+ Het team toont belang-
stelling voor de voortgang 
van het onderzoek. Het 
team wordt op verschillende 
manieren (in vergaderingen 
en tussendoor) op de 
hoogte gebracht van het 
onderzoeksproces en de 
(tussentijdse) resultaten 
en is hierin geïnteresseerd. 
Het team wordt niet alleen 
geïnformeerd, maar wordt 
ook gestimuleerd om mee 
te denken.

+ Het team voelt zich 
betrokken bij het onder-
zoek. Het onderzoek wordt 
gebruikt om gezamenlijk 
leren in het team te reali-
seren, bijvoorbeeld door 
inzichten uit de literatuur 
te delen, verschillen 
in leerkrachtgedrag te 
bespreken, feedback te 
geven, goede voorbeelden 
te bespreken en de visie aan 
te scherpen.

 pagina 6



FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

4 Rol van de schoolleider 
De schoolleider geeft blijk van een onderzoekende houding, werkt onderzoeksmatig en heeft onderzoek integraal opgenomen in beleid. 

Als er onderzoek 
wordt gedaan, heeft de 
schoolleider hier weinig 
bemoeienis mee. 

De schoolleider zorgt 
ervoor dat de faciliteiten 
en randvoorwaarden voor 
onderzoek in de school zijn 
geregeld en monitort de 
voortgang.

+ De schoolleider (of 
een lid van het MT) is 
zelf betrokken bij het 
onderzoeksproces en 
doet actief mee. De 
schoolleider straalt uit 
dat hij/zij onderzoek 
belangrijk vindt voor de 
schoolontwikkeling.
De schoolleider heeft 
een duidelijke visie op de 
functie van onderzoek 
en een onderzoekende 
houding in de 
schoolontwikkeling en 
draagt deze visie uit.

+ De schoolleider 
stimuleert het onderzoek 
en de onderzoekende 
houding van leraren 
door (kritische) vragen te 
stellen en door waardering 
uit te spreken. Hij/zij 
toont zich nieuwsgierig. 
De schoolleider geeft 
expliciet blijk van een 
onderzoekende houding 
door te verwijzen naar 
literatuur en door zelf 
systematisch data te 
verzamelen om antwoord 
te krijgen op vragen.

+ De schoolleider zorgt 
ervoor dat het onderzoek 
is gekoppeld aan 
integraal personeelsbeleid 
(gesprekscyclus, 
professionalisering) 
en onderwijskundig 
beleid. De school is een 
lerende organisatie. 
Dat blijkt onder andere 
uit het feit dat leraren 
zijn georganiseerd 
in inhoudelijke 
projectgroepen die 
onderzoeksmatig werken. 

Feedbackfunctie 

5 Kennis benutten op het niveau van de leraar: onderzoekende houding  
De leraren willen hun onderwijs verbeteren en reflecteren daartoe op hun lessen, verzamelen systematisch gegevens en maken gebruik van literatuur. 

Reflecteren op het eigen 
gedrag en werken aan 
verbetering is voor een 
groot deel van het team 
nog niet vanzelfsprekend. 

Het grootste deel van het 
team is erop gericht het 
onderwijs steeds verder 
te verbeteren. De leraren 
werken aan hun eigen 
ontwikkeling (d.m.v. 
studiedagen, informeel 
leren op de werkplek en 
reflectie) en zijn bereid 
hierin te investeren. 
Leraren reflecteren op hun 
eigen lessen. 

+ De leraren stellen 
zichzelf kritische vragen 
en werken doelgericht 
en opbrengstgericht. Ze 
gebruiken (toets-)resultaten 
om hun onderwijs te 
verbeteren en evalueren 
hun lessen systematisch om 
hiervan te leren. Nieuwe 
kennis of aanpakken 
waarover ze lezen of horen, 
passen ze toe in de eigen 
praktijk.

+ De leraren zijn 
leergierig en zijn sterk 
gericht op de verbetering 
van het onderwijs. Ze 
vragen daarbij gericht 
ondersteuning.
Ze houden hun 
vakliteratuur bij en zoeken 
gericht naar literatuur als 
ze zich iets afvragen. Ze 
gaan op zoek naar kennis 
en goede voorbeelden in 
de eigen school en/of in 
andere scholen of andere 
organisaties. 

+ De leraren zijn 
nauwgezet en willen het 
naadje van de kous weten. 
Ze doen onderzoek in 
de eigen klas om gedrag 
van (groepen) leerlingen 
beter te begrijpen. De 
leraren gaan systematisch 
na in hoeverre hun 
veronderstellingen 
kloppen. Ze verzamelen 
daartoe systematisch 
gegevens, bijvoorbeeld 
door observaties en door 
leerlingen hardop te laten 
denken. Ze proberen 
nieuwe aanpakken uit in 
hun klas en evalueren deze 
zorgvuldig. Ze zoeken naar 
onderbouwing (literatuur) 
voor hun aanpak. 
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FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Feedbackfunctie 

6 Kennis benutten op schoolniveau: onderbouwd beleid
De school gebruikt onderzoek om betere beleidskeuzes te kunnen maken en vermijdt hierdoor ad hoc beslissingen. 

Er wordt geen onderzoek 
gedaan of als dit wel 
het geval is, wordt het 
onderzoek niet benut om 
het onderwijs te verbeteren.

Voordat het onderzoek in 
de school wordt uitgevoerd, 
wordt nagegaan wie 
betrokken zijn bij het 
onderzoeksthema en wie 
met de aanbevelingen aan 
de slag dienen te gaan. 
Vooraf is helder wat het 
doel is van het onderzoek 
en op welke wijze de 
resultaten zullen worden 
gebruikt. 

+ De uitkomsten van 
het onderzoek worden in 
het team besproken en 
leiden tot een actieplan. 
Dit actieplan bevat 
heldere doelstellingen en 
afspraken, een overzicht 
van wie welke activiteiten 
wanneer uitvoert en wat 
de beoogde opbrengst is. 
Ook is er aandacht voor 
de condities voor een 
succesvolle implementatie.

+ Beleidskeuzes worden 
mede gebaseerd op 
bestaande kennis en 
waar mogelijk op eigen 
onderzoeksresultaten. Ad 
hoc oplossingen en keuzes 
worden hierdoor vermeden. 
De onderzoekscyclus 
wordt afgestemd op de 
beleidscyclus van de 
school. 

+ Onderzoek heeft een vaste 
plek in de beleidscyclus 
van de school: belangrijke 
onderwijskundige 
beslissingen worden 
(zo mogelijk) vooraf 
gegaan door onderzoek. 
Het onderzoek en de 
implementatie van 
de resultaten worden 
versterkt door andere 
(professionaliserings-) 
activiteiten die op elkaar 
zijn afgestemd, zoals 
scholing, studiedagen, 
projecten, experts 
raadplegen, excursies.

Dialoogfunctie 

7 Professionele dialoog op het niveau van leraren: professionele ontwikkeling 
Leraren voeren diepgaande gesprekken over het onderwijs, gericht op de verbetering van hun handelen.

Het team komt nog weinig 
tot echte dialoog over 
inhoudelijke thema ś. Het 
gesprek gaat veelal over 
organisatorische zaken en 
heeft weinig diepgang.

Op studiedagen worden 
inhoudelijke thema’s 
besproken, waarbij op een 
constructieve manier wordt 
gediscussieerd. Alle leraren 
komen daarbij eerlijk voor 
hun mening uit. Ze gaan 
respectvol met elkaar om. 

+ De leraren voeren tussen 
de lessen door en na 
schooltijd veel inhoudelijke 
gesprekken, waarbij ze 
reflecteren op de kwaliteit 
van hun onderwijs. Deze 
gesprekken zijn gericht 
op de verbetering van 
de kwaliteit van hun 
onderwijs.

+ De gesprekken tussen 
leraren hebben veel 
diepgang, doordat ze 
worden gevoed door 
literatuur en door (eigen) 
onderzoeksresultaten. 

+ De leraren durven elkaar 
ook om feedback te vragen 
en (ook ongevraagd) 
feedback te geven over de 
manier van lesgeven. Ook 
minder positieve aspecten 
komen daarbij aan bod. 
Leraren spreken elkaar aan 
op gedrag dat verbeterd kan 
worden.
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FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

8 Dialoogfunctie op teamniveau: visie en kennisdeling
De dialoog leidt tot een doorleefde, gezamenlijke visie op leren en tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De school deelt kennis en ontwikkelt 
gezamenlijk kennis met partners.

De visie op leren is nog 
onvoldoende concreet 
en doorleefd. De leraren 
zijn vooral gericht op de 
leerlingen in de eigen 
klas. Er wordt geen 
gebruikgemaakt van 
onderzoek om de visie op 
onderwijs te concretiseren. 

De school heeft een visie 
op leren, die alle leraren 
in grote lijnen kunnen 
verwoorden en waar alle 
leraren achter staan. Het 
onderzoek dat op school 
wordt uitgevoerd, is in lijn 
met deze visie. Leraren 
werken binnen de eigen 
bouw samen en vragen 
elkaar waar nodig hulp 
bij het verbeteren van hun 
onderwijs.

+ De visie op leren 
wordt gedragen door alle 
leraren in de school en is 
onderwerp van gesprek. 
Zij werken samen aan het 
realiseren van de visie, 
onder andere met behulp 
van onderzoek. Afspraken 
over de manier van werken 
worden nagekomen. Er 
heerst in het team een 
open sfeer, een sfeer van 
vertrouwen, waardoor 
leraren zich kwetsbaar 
durven opstellen. Leraren 
vragen elkaar hulp 
bij het verbeteren van 
hun onderwijs. Leren 
van elkaar is voor hen 
vanzelfsprekend. 

+ Leraren voeren 
veelvuldig een professionele 
dialoog over hun aanpak 
en hun gedrag in relatie 
tot leerprocessen van 
leerlingen. Door deze 
gesprekken wordt de 
gezamenlijke visie op 
leren vertaald in concreet 
gedrag. 
Er is sprake van een open, 
transparante cultuur, 
waarin leraren zich 
verantwoordelijk voelen 
voor het onderwijs in de 
hele school. De school 
zoekt verbinding en werkt 
samen met andere scholen. 
Ook zoekt de school 
contact met experts buiten 
de school. 

+ Door het onderzoek 
in de school wordt de 
gezamenlijke visie op leren 
voortdurend aangescherpt.
De visie op leren vertaalt 
zich op alle niveaus in de 
organisatie. Onderzoekend 
handelen speelt hierbij een 
belangrijke rol. Dit blijkt uit 
het feit dat de school: 
-  kennis deelt met ouders en 

partners en publiceert over 
de onderzoeksresultaten;

-  actief contact zoekt 
met andere scholen 
en kennisinstellingen 
om samen kennis te 
ontwikkelen; 

-  deel uitmaakt van 
kennisnetwerken.
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Voor al uw vragen en meer informatie

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samen-
werkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken 
van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Een steunpunt van, voor en door 
opleidingsscholen dat bijdraagt aan de professionalisering van leraren, de ontwikkeling 
van scholen en het versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Voor vragen en meer informatie over Steunpunt 
Opleidingsscholen kunt u terecht bij:

PO-Raad
Projectleiders: Jos van der Pluijm en Gea Spaans
steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl • 030 – 31 00 933

VO-raad
Projectleider: Nienke Wirtz
steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl • 030 – 232 48 00
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