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De bijdrage van praktijkonderzoek aan de kwaliteit van aanstaande leraren basisonderwijs
Onderzoeksdoel en beoogd resultaat
De centrale vraag in dit onderzoek is: Wat is de bijdrage van praktijkonderzoek aan de professionele
ontwikkeling van aanstaande leraren basisonderwijs?
Beoogd resultaat is inzicht in de relatie tussen kwaliteit van praktijkonderzoek en het pedagogisch didactisch
handelen van leraren basisonderwijs in opleiding. Toetsing van het onderzoekend handelen in de praktijk zou
een extra dimensie kunnen geven aan de beoordeling van aanstaande leraren. De invloed van het curriculum
van verschillende Pabo’s en de capaciteiten van opleiders op de betekenisverlening van praktijkonderzoek
worden als mogelijk verklarende factoren voor de uitkomsten onderzocht.
Dit promotieonderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de verhoging van de kwaliteit en betekenis van
onderzoeksonderwijs en -begeleiding op de opleiding leraar basisonderwijs.

Theoretisch kader
De afgelopen jaren is er binnen het HBO-onderwijs steeds meer aandacht gekomen voor praktijkonderzoek.
Het zelf (praktijk)onderzoek doen wordt gezien als een adequate manier om HBO-eindkwalificaties mee aan te
tonen (HBO-raad, 2009) ook binnen de opleiding voor leraar basisonderwijs. Dit praktijkonderzoek vindt plaats
naar aanleiding van vragen uit de eigen onderwijspraktijk, is systematisch uitgevoerd en gericht op verbetering
van deze praktijk (Donk & van Laanen, 2012). Hoewel praktijkonderzoek gezien wordt als een professionele
leerstrategie (Bolhuis, 2012), blijkt uit onderzoek dat veel studenten een negatieve connotatie aan (het doen
van) onderzoek overhouden, terwijl het ook vrijwel nooit leidt tot vernieuwde resultaten, grote inzichten of de
beoogde onderzoeksgerichte houding (Zwart, van Veen en Meirink, 2012). Desalniettemin worden vooral de
doelen met betrekking tot de onderzoekende houding door veel opleidingen als waardevol gezien ter
bevordering van een leven lang leren. Van der Rijst (2009) komt tot zes kenmerken van een onderzoekende
houding: willen weten, willen begrijpen, willen innoveren, kritisch willen zijn, willen bereiken en willen delen.
Windmuller (2012) stelt dat deze houdingsaspecten te gebruiken zijn als kenmerken voor leraren met een
‘extended professionality’. Op welke manier de onderzoekende houding bekrachtigd en beoordeeld wordt in
de opleiding voor leraar basisonderwijs is niet altijd even duidelijk. Van der Steen en Peters (2014) concluderen
in hun onderzoek dat aandacht voor dagelijks onderzoekend handelen in professionalisering- en
opleidingstrajecten van belang is.
In het hier gepresenteerde onderzoek zal gebruik gemaakt worden van een checklist ‘Onderzoekend handelen’,
die tot stand is gekomen op basis van onderzoek van Imants et al (2010), Korthagen (1999) en Kelchtermans
(2009).

Onderzoeksmethode
Het promotieonderzoek bestaat uit drie deelstudies:
In deelstudie 1 wordt de relatie tussen kwaliteit van praktijkonderzoek, onderzoekend handelen en
pedagogisch didactisch handelen onderzocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beoordelingen van de
opleiding, de eerder genoemde checklist ‘Onderzoekend handelen’ en de ICALT-observatielijst voor
pedagogisch didactisch handelen, ontwikkeld door van der Grift et al (2011).
In deelstudie 2 worden beschreven onderzoekslijnen uit verschillende Pabo-curricula met elkaar vergeleken en
afgezet tegen de gemeten en ervaren leeropbrengst van studenten. Het curriculummodel van van den Akker
(2003) zal hierbij als uitgangspunt gebruikt worden. De checklist ‘Onderzoekend handelen’ zal ook hierbij
worden ingezet.

Deelstudie 3 zal gaan over de rol van lerarenopleiders in de betekenisverlening van praktijkonderzoek. Bij deze
deelstudie is de onderzoeksmethode nog niet geheel uitgewerkt, maar zal kwalitatief van aard zijn.
In alle deelstudies zal gebruik gemaakt worden van een vragenlijst met betrekking tot de perceptie van
praktijkonderzoek bij studenten, mentoren en opleiders.

Wetenschappelijke betekenis
Het praktijkonderzoek door studenten in de eindfase van hun opleiding wordt verondersteld een persoonlijke
leeropbrengst op te leveren; zowel inhoudelijk als onderzoekstechnisch. Naar deze veronderstelde
opbrengsten is nog geen onderzoek gedaan. In dit promotieonderzoek zal worden gefocust op wat de bijdrage
van het zelf doen van onderzoek is aan het professioneel vakmanschap van aanstaande leraren, meer specifiek
het pedagogisch didactisch handelen in de klas. Ook over het effect van een leerlijn praktijkonderzoek op de
Pabo is nog geen wetenschappelijk werk verschenen.
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