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1 Inleiding

De 48e editie van de Onderwijs Research 

Dagen (ORD) werd onder toezicht van de Ver-

eniging voor Onderwijs Research (VOR) afge-

lopen jaar op 13, 14 en 15 juni in Nijmegen ge-

organiseerd door de Radboud Universiteit, het 

Radboud UMC en de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen. Gedurende drie dagen kwamen 

onderzoekers, onderwijskundigen en beleids-

makers bijeen om kennis uit te wisselen met 

als centraal thema Ondersteboven van onder-

wijs. Er waren ruim 240 bijdragen, variërend 

van paperpresentaties en symposia tot ronde-

tafelgesprekken en posterpresentaties. Nieuw 

dit jaar was een veertiental presentaties in 

alternatieve vorm waarin vooral een (inter-) 

actieve inbreng van bezoekers werd gevraagd. 

De congresbijdragen waren ingedeeld in 10 

thema’s, parallel aan de VOR-divisies, zoals 

Beleid & Organisatie, Hoger Onderwijs en 

Leren & Instructie. Op de website van de VOR 

(https://www.vorsite.nl/nl/content/divisies) 

staat een overzicht van alle divisies. 

2 Trots op onderwijskunde

De ORD2018 opende met een keynote 
van voormalig VOR-voorzitter Volman (Uni-
versiteit van Amsterdam), met als inhoudelijk 
thema gepersonaliseerd leren. Zij gebruikte 
dit thema om haar visie op de positionering 
van de onderwijswetenschappen te belichten. 
Volman betoogde dat de onderwijsweten-
schappen traditioneel vanuit micro-, meso- 
en macroperspectieven het onderwijs bestu-
deren. Met microperspectief wordt het 
perspectief van de leerling of student, de 
docent en de les bedoeld. Het mesoperspec-
tief is dat van de school, de studierichting, de 
faculteit of de onderwijsinstelling, ofwel dat 
wat het microniveau overkoepelt en verbindt, 

zoals innovaties op schoolniveau die hun 
weerslag krijgen in de onderwijspraktijk. Het 
macroperspectief tenslotte gaat over natio-
naal en internationaal beleid en overkoepelt 
de micro- en mesoperspectieven via onder-
wijsstelsels en –systemen. 

Volman positioneerde deze drie perspec-
tieven naast de opmars van het onderzoek 
naar breinleren en het gebruik van big data. 
Deze beide systemen maken volgens Volman 
onder andere opmars omdat ze een eenvoudi-
ger verhaal kunnen vertellen, ze onderzoeken 
‘leren’ contextarm. Het breinleren reduceert 
het leren van individuen tot een meer klinisch 
perspectief op leren, waar de complexiteit 
van de leeromgeving wegvalt. Ook de big-
databenadering van leren vereenvoudigt de 
werkelijkheid doordat de specifieke leer-
omgeving van individuen vervalt in de grote 
getallen. Dus bij brein en big data valt de 
leeromgeving weg. Beide bestuderen wel 
‘leren’ maar geen ‘onderwijs’. Het bestude-
ren van onderwijs is de taak van de onder-
wijskunde.

Volman betoogde dat het belangrijk is om 
het micro-, meso- en macroperspectief niet 
als losstaand te zien, maar juist onderling te 
verbinden in onderzoek. Daarbij kunnen 
onderwijswetenschappen de verbinding zoe-
ken met andere disciplines die in micro-, 
meso- en macroperspectieven denken en wer-
ken. Verder zijn de onderwijswetenschappen 
essentieel om de inzichten van breinleren en 
big data bruikbaar te maken voor de onder-
wijspraktijk. De onderwijspraktijk is immers 
in essentie contextrijk en het zijn de onder-
wijswetenschappen die de vertaalslag kunnen 
maken naar die context. Om de verbinding 
tussen onderwijsonderzoek en onderwijs-
praktijk te kunnen leggen is het volgens Vol-
man belangrijk dat onderwijskundig onder-
zoekers nadenken over de praktijkgerichtheid 
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van hun onderzoek. Het is niet alleen belang-
rijk om te onderzoeken wat al gerealiseerd is, 
maar ook om oplossingen te helpen bedenken 
en visionair te zijn. Ook moeten onderwijs-
kundigen volgens Volman investeren in nieu-
we methodologieën die passen bij onderwijs 
als complexe sociale praktijk. De onderwijs-
wetenschappen moeten terug naar de kern 
van micro-, meso- en macroperspectief, 
betoogt Volman, en gericht zijn op het onder-
zoeken van onderwijs als complexe sociale 
praktijk.

3 Student Engagement en Learning 
Gain

Impliciet onderstreepte Kandiko Howson, in 
haar keynote in het divisieslot Hoger Onder-
wijs, het betoog van Volman over het belang 
van de verbinding tussen micro, meso en 
macroperspectief. Kandiko Howson is senior 
lector en academisch hoofd ‘Studentengage-
ment’ aan het King’s College in Londen. Zij 
onderzoekt verbanden tussen studentbetrok-
kenheid en leerwinst in het hoger onderwijs 
in internationaal perspectief. In haar lezing 
liet ze de complexiteit zien van zowel het 
begrip student-betrokkenheid als van leer-
winst. Zaken als betrokkenheid bij extra-cur-
riculaire activiteiten maar ook studiesucces 
vallen onder de eerste. Het meten van leer-
winst is vooral complex door interdiscipli-
naire verschillen: hoe meet je eenduidig leer-
winst in opleidingen met heel verschillende 
kenmerken? Kandiko Howson ging in op 
diverse meetinstrumenten en parameters die 
op dit onderzoeksterrein ingezet worden, 
maar liet vooral zien dat het meten en bevor-
deren van student-betrokkenheid maatregelen 
en inzet vraagt op zowel student-, als instel-
lings- en landelijk niveau; oftewel op micro-, 
meso- en macroniveau.

4 Micro-, meso- en macro in de  
parallelsessies

Aan de hand van de door ons bijgewoonde 
sessies bespreken wij hierna, ingedeeld in 
micro-,meso- en macroperspectief, de inhoud 

van de ORD sessies. Hierbij vragen wij ons af 
in hoeverre de verschillende perspectieven 
vertegenwoordigd zijn binnen de bijdragen. 

4.1 Micro

Het microperspectief bleek het meest verte-
genwoordigd in de sessies waaraan wij deel-
namen. De bijdragen binnen het micro- 
perspectief hadden de volgende thema’s: stu-
diesucces en docentontwikkeling, onderzoe-
kende houding, kwaliteiten van docenten, 
feedback, differentiatie, diversiteit, talenten 
stimuleren en methodologie. 

Studiesucces en docentontwikkeling 
De eerste bijgewoonde sessie binnen het 
microperspectief is het symposium georgani-
seerd door Van der Zanden (Radboud Univer-
siteit) over de rol van studiekeuzeprocessen in 
de transitie van secundair naar het tertiair 
onderwijs. Hierin werd ingezoomd op de 
relatie tussen studiekeuzeprocessen en studie-
succes. Verschillende keuzemotieven maar 
ook redenen om te blijven of juist te switchen 
van studie waren in kaart gebracht. Belangrijk 
resultaat in dit onderzoek was dat welbevin-
den een voorspeller vormt van studiesucces. 
Kritisch kunnen denken blijkt ook aanjager te 
zijn van studiesucces. Kritisch denken kan 
alvast in het voortgezet onderwijs ontwikkeld 
worden door onderzoek een plek te geven in 
het curriculum. Zo leverde dit symposium 
grondwerk voor een soepeler overgang tussen 
secundair en tertiair onderwijs.

Het onderzoek Loopbaanperspectieven 
voor leraren in het voortgezet onderwijs uit-
gevoerd door Boogaard, Snoek en collega’s 
(Kohnstamm Instituut en Hogeschool van 
Amsterdam) richtte zich op de vraag of en 
hoe niet-lesgevende rollen van leraren bijdra-
gen aan hun loopbaanperspectieven. Niet-
lesgevende rollen zijn bijvoorbeeld mentoraat 
of dyslexie-coördinatie. Uit de resultaten 
bleek dat leraren tevreden zijn over genoem-
de rollen en de ontwikkelmogelijkheden die 
deze hen bieden, ook op gebied van hun loop-
baan. Het bleek moeilijk voor docenten hun 
expertise, opgebouwd in deze rollen, mee te 
nemen naar andere scholen. Boogaard, Snoek 
en collega’s stelden dat wanneer deze uitwis-
selbaarheid tussen scholen verbetert, dat ten 
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goede komt aan de professionaliseringscul-
tuur en de beroepstevredenheid onder lera-
ren. Dit vraagt onzes inziens om goede ver-
bindingen tussen de leraar (micro) en de 
school en scholen onderling (meso). Daarbij 
heeft dit onderzoek volgens de onderzoekers 
implicaties voor het macroperspectief: het 
lerarentekort vraagt immers om inzichten die 
leiden tot beleid dat de aantrekkingskracht 
van het beroep van leraar kan bevorderen.

Binnen dezelfde parallelsessie vond ook 
een paperpresentatie plaats door Los (NHL 
Stenden Hogeschool) getiteld Ervaringen en 
opvattingen van docenten over 30 jaar pro-
bleemgestuurd onderwijs (PGO) bij Stenden. 
Onder docenten is onderzocht hoe men PGO 
ervaart vanuit de vraag hoe dit onderwijscon-
cept levend kan worden gehouden. Van belang 
hiervoor bleek dat docenten een eenduidige 
opvatting hebben over wat het concept PGO 
inhoudt. Dit vereist afstemming en dooront-
wikkeling op schoolniveau, zodat op microni-
veau de docent uit de voeten kan met PGO. 
Bovenstaande bijdragen hadden als gemeen-
schappelijke focus het succesvol functioneren 
van student, leraar of onderwijsconcept; ofte-
wel studiesucces en docentontwikkeling.

Onderzoekende houding  
Hierna volgt een bespreking van bijdragen 
over een onderzoekende houding binnen het 
microperspectief. Borst-Jeurissen (Open Uni-
versiteit) ging in haar posterpresentatie in op 
de ontwikkeling van de onderzoekende hou-
ding in lerarennetwerken binnen het primair 
onderwijs. Uit dit onderzoek bleek dat net-
werkdeelname de onderzoekende houding 
positief beïnvloedt. Ook Thielen en Geldens 
(Kempelonderzoekscentrum) deden onder-
zoek naar het onderzoekend vermogen van 
leraren in primair onderwijs. Hun resultaten 
lieten zien dat onderzoekend vermogen zeker 
geen eenduidig begrip is maar verschillende 
dimensies omvat, waarvan een onderzoeken-
de houding er één is.

Ook de onderzoekende houding van stu-
denten bleek onderzocht en wel in één van de 
papers in het symposium van Griffioen 
(Hogeschool van Amsterdam) Integrale 
benadering van onderzoek in het onderwijs: 
op zoek naar een empirische basis. Uit een 

survey onder bachelorstudenten van de Hoge-
school van Amsterdam bleek dat met name 
de onderzoeksattitude van studenten bepaalt 
of zij de intentie hebben om in hun latere 
beroepspraktijk onderzoeksgerelateerd ge-
drag te laten zien. Binnen dit symposium 
kwamen op het thema onderzoeksintegratie 
in de hogeschoolpraktijk ook het meso- en 
macroperspectief aan bod, waarover later 
meer. 

Onderwijsonderzoek en de onderzoeken-
de houding kwamen terug in de keynote van 
Bransen (Radboud Universiteit Nijmegen). 
Hij bepleitte erkenning van de specifieke 
context in onderwijsonderzoek, dat zich meer 
zou moeten richten op toepasbare kennis in 
plaats van op generaliseerbare wetmatighe-
den. Om (onderzoeks-)kennis in het onder-
wijsproces geïmplementeerd te krijgen is 
volgens Bransen een onderzoekende houding 
nodig van een onderzoeker die niet op afstand 
staat van de praktijk, maar juist actor is in die 
praktijk, dus de onderwijsgevende zelf. Vol-
gens Bransen is onderzoek veel meer een 
houding dan een wetenschappelijke methode 
en het moet zich volgens hem toeleggen op 
het zichtbare; niet op niveau van het brein 
noch op het niveau van big data. In zijn 
betoog bracht Bransen de noodzaak van ver-
binding tussen onderzoek en onderwijs sterk 
naar voren maar dat onderzoek beperkte zich 
in zijn pleidooi tot het microperspectief van 
de onderzoekende docent. 

Kwaliteiten van docenten 
De moeilijke verbinding tussen generaliseer-
baarheid en toepasbaarheid, die Bransen al 
aanhaalde, werd breed bediscussieerd bij de 
paperpresentatie door Dobbelaer (Universiteit 
Twente). Hier stond de vraag centraal of er 
overeenstemming is tussen leraren, leerlingen 
en experts over wanneer een les goed is. Met 
‘experts’ werden hier getrainde observatoren 
bedoeld. De resultaten lieten zien dat de drie 
groepen behoorlijk verschillend beoordelen: 
er waren geen of slechts matige correlaties 
tussen de groepen lesbeoordelingen te zien. 

Een andere kwaliteit van docenten is lei-
derschap. Dat kwam aan de orde in een ron-
detafelgesprek over het onderzoek naar lei-
derschap van beginnende leraren van Meirink 
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(Universiteit Leiden). Hier kwamen percep-
ties op de leiderschapsrol van zowel starters 
als leidinggevenden naar voren. Het innemen 
van een leiderschapsrol door starters vraagt 
ruimte en vertrouwen van hun leidinggeven-
den, in plaats van hiërarchie, en dit bleek nog 
niet altijd gebruikelijk binnen scholen.

Janssen (Universiteit Utrecht) presenteerde 
haar paper Kritisch denken doceren kun je 
leren!? over de ondersteuning van hbo-docen-
ten in zowel hun eigen vaardigheid als hun 
didactiek op het terrein van kritisch denken. 
De nadruk lag hierbij op onbevooroordeeld 
redeneren als dimensie van kritisch denken. 
De resultaten lieten zien dat kritisch denken 
wel te trainen is, maar dat transfer naar onge-
trainde dimensies nauwelijks plaatsvindt. De 
didactiek van kritisch denken blijft, ook na 
docenttraining, complex.

 
Feedback 
Als vierde onderwerp binnen het microper-
spectief volgen nu weergaven over het geven 
en verwerken van feedback. De paperpresen-
tatie van Filius (Universitair Medisch Cen-
trum Utrecht) ging over het stimuleren van 
diep leren in Small Private Online Courses 
(SPOCs) middels peerfeedback onder studen-
ten. Uit deze studie bleek dat feedback in dia-
loogvorm tussen peers leidt tot kritisch den-
ken, doorvragen en diep leren. De feedback 
bleek minder verdiepend wanneer deze van 
docenten kwam, omdat studenten de feed-
back dan eerder aannemen in plaats van kri-
tisch benaderen. Aansluitend binnen dezelfde 
sessie kwam Van Blankenstein (Universiteit 
Leiden) aan het woord over de vraag of stu-
denten betere feedback geven na het observe-
ren van feedbackvoorbeelden. In dit onder-
zoek zijn twee manieren van trainen van 
feedbackvaardigheden bij pedagogiekstuden-
ten met elkaar vergeleken, namelijk het 
observeren van goede voorbeelden van feed-
back en het zelf oefenen van feedback geven. 
Het observeren van goede voorbeelden leidde 
op korte termijn wel tot het geven van meer 
feedback aan studenten maar lange termijn 
effecten bleven hier uit.

Ook het onderzoek naar digitaal onder-
steunen van (peer-)feedback bij Fontys Hoge-
scholen van Quadakkers en collega’s paste in 

dit kader. Bij deze alternatieve presentatie 
vormden de experimenten met digitale (peer-)
feedbacktools voor studenten de aanleiding 
tot discussie. Vooral ging het om de vraag of 
peerfeedback vraagt om docentinmenging of 
juist ‘van studenten’ is. De aanwezigen waren 
het er over eens, dat docentinmenging bij 
peerfeedback nodig is, maar in welke mate, 
dat bleef de vraag. Ook kwam naar voren dat 
opleidingen zo van elkaar verschillen, dat ze 
om verschillende feedbacktools vragen. 

De rol van studenten binnen hun eigen 
feedbackproces werd aangehaald in het sym-
posium met als overkoepelend thema: Op een 
andere manier kijken naar feedback: de stu-
dent centraal. In de studie door Van de Walle- 
van de Geijn (Avans Hogeschool) werden 
bevorderende en belemmerende factoren bij 
het geven van feedback uit de literatuur ver-
geleken met de praktijk van verpleegkunde-
studenten en hun werkbegeleiders. Daarvoor 
werd gebruik gemaakt van negen focusgroe-
pen. Middels template-analyse zijn factoren 
geïdentificeerd en vergeleken met de uit de 
literatuurstudie voortkomende factoren. De 
onderzoeker concludeerde dat een open en 
lerende houding van studenten en begeleiders 
belangrijk is. 

Sluijsmans en collega’s (Hogeschool 
Zuyd) bekeken welke factoren bijdragen aan 
feedback-zoekend gedrag van studenten. De 
resultaten toonden dat het type doeloriëntatie 
(bij een mastery-doeloriëntatie wil iemand 
zich ontwikkelen ten opzichte van zichzelf; 
bij een performance-doeloriëntatie juist ten 
opzichte van de ander) een voorspeller is van 
feedback-zoekend gedrag. Daarnaast bleek de 
aanwezigheid van een diepe leerstrategie, 
waarbij de student de essentie van de leerstof 
begrijpt en kan gebruiken in nieuwe situaties   
bepalend te zijn voor de mate waarin feed-
backzoekend gedrag aanwezig is bij studen-
ten. De discussie met de zaal spitste zich hier 
toe op de vraag hoe in de praktijk feedback-
zoekend gedrag positief te beïnvloeden is. 
Daarnaast werd er binnen het symposium 
ingezoomd op de impact en cognitieve belas-
ting van verschillende manieren van schrifte-
lijke feedback. Onderzoeker Dirkx (Open 
Universiteit) gebruikte hiertoe als methode 
eye-tracking bij studenten. 
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Differentiatie 
Een ander belangrijk thema binnen micro-
onderwijsonderzoek was differentiatie. In het 
symposium Effectiviteit, complexiteit en 
diversiteit van differentiatie van Keuning 
(Universiteit Twente) kwam een literatuurstu-
die over effecten van adaptieve instructie in 
het voortgezet onderwijs aan bod. Uit de 
geanalyseerde literatuur bleek dat met adap-
tieve instructie met methoden als scaffolding 
en het werken met niveaugroepen positieve 
effecten op leerlingprestaties  kunnen worden 
bereikt. De volgende bijdrage had tot doel 
meer kennis te ontwikkelen over differentia-
tiemethoden, want deze ging in op de kennis 
en vaardigheden die nodig zijn voor differen-
tiëren en welke factoren differentiëren com-
plex maken. Lesobservaties en interviews 
met expert-leerkrachten op het gebied van 
differentiatie resulteerden via consultatie van 
een externe groep onderwijskundigen in een 
set van vijf principes van differentiëren. 
Daarbij gaat het er volgens de onderzoekers 
vooral om dat keuzes in het adaptieve onder-
wijsaanbod beredeneerd en doordacht zijn 
door de leerkracht. Het laatste paper in dit 
symposium ging over de mate waarin leer-
krachten differentiëren in het bieden van 
autonomie en structuur en hoe dit samen-
hangt met leerlingmotivatie. 

Talenten stimuleren 
Hoe leraren talentvol gedrag zoals nieuws-
gierigheid, redeneren en exploratie bij leer-
lingen kunnen stimuleren was onderwerp van 
de studie Curious Minds in de klas. Volgens 
Steenbeek (Hanzehogeschool Groningen) 
kunnen leraren dergelijk talentvol gedrag bij 
hun leerlingen ontwikkelen. In dit onderzoek 
zijn interventies ontwikkeld om leraren te 
trainen talentvol gedrag te stimuleren. Ook 
wilde men reeds gevonden effecten op talent-
vol gedrag bij wetenschap- en techniekonder-
wijs toetsen in andere domeinen, zoals kunst- 
en bewegingsonderwijs in primair en voort- 
gezet onderwijs. Uit de resultaten bleek dat 
het interventie-effect klein was. 

Leerlingen kwamen zelf aan het woord 
over het tegemoet komen aan hun talenten in 
het onderzoek Motiverend leraarschap voor 
begaafde basisschoolleerlingen: percepties 

van begaafde leerlingen van Bakx (Fontys 
Hogeschool en Radboud Universiteit). Deze 
studie liet zien dat leerlingen vooral eigen-
schappen van leraren op het vlak van relatie 
en competentie belangrijk vinden als het gaat 
om het tegemoet komen aan hun talenten. 

Naast deze twee studies over talentvol 
gedrag, was er een andere manier om talent-
vol gedrag te stimuleren, namelijk met behulp 
van hybride leeromgevingen voor studenten 
in het beroepsonderwijs. Het postersymposi-
um hierover van Zitter (Hogeschool Utrecht) 
kreeg als titel mee: De onderste steen boven: 
bouwstenen voor leeromgevingen op de grens 
van opleiding en werkpraktijk. Praktijkvoor-
beelden voedden de discussie waarin gecon-
cludeerd werd dat leren op de werkplek ten 
goede komt aan specifieke en generieke 
beroepsvaardigheden, maar ook aan persoon-
lijke groei. Diepgaande basiskennis echter 
vraagt om een wat traditionelere, schoolse 
onderwijssetting. Traditionele en hybride 
leeromgevingen kunnen elkaar dus verster-
ken, vonden de deelnemers. 

Diversiteit
Niet alleen vanwege de verschillende talen-
ten van leerlingen, maar ook vanwege cultu-
rele variëteit ontstaat diversiteit in het onder-
wijs. Een belangrijk actueel thema is het 
omgaan met die diversiteit. Dit vraagt om 
onderzoek naar de relatie tussen leerling en 
leraar. Vanuit verschillende invalshoeken, 
namelijk die van het voortgezet onderwijs, 
middelbaar beroepsonderwijs en pabo, gin-
gen de bijdragen binnen het symposium van 
Alhanachi (Erasmus Universiteit) in op com-
petenties van leraren betreffende het omgaan 
met culturele diversiteit. Uit onderzoek bin-
nen divers samengestelde klassen in het 
voortgezet onderwijs bleek dat leraren om 
kunnen gaan met culturele diversiteit door 
tolerantie voor verschillende culturen onder 
leerlingen te stimuleren. Dit kunnen leraren 
doen door interpersoonlijke relaties tussen 
leerlingen te versterken. Verder bleek uit 
onderzoek binnen professionele leergemeen-
schappen over culturele diversiteit, dat lera-
ren het moeilijk vinden om kennis die zij 
hierin opdoen in praktijk te brengen en dat zij 
experimenteerruimte en praktische voorbeel-
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den nodig hebben om te leren omgaan met 
culturele diversiteit.

4.2 Meso

Naast micro was er ook onderwijsonderzoek 
vanuit het mesoperspectief waarbij we aan-
wezig waren. 

Onderzoeksintegratie 
In het eerder genoemde symposium over de 
verbinding van onderzoek en onderwijs in het 
hoger onderwijs met vier studies uit de onder-
zoeksgroep van Griffioen (Hogeschool van 
Amsterdam) kwam naast het microperspec-
tief van studenten ook het mesoperspectief 
naar voren en werd benadrukt dat de research-
teaching nexus om een dergelijke integrale 
benadering vraagt. Door Kesselaar en colle-
ga’s is empirisch onderzoek gedaan naar 
onderzoeksgerelateerde doelen in hbo-
bachelorcurricula. Uit de resultaten bleek dat 
verschillen in onderzoekgerelateerde doelen 
groter zijn tussen dan binnen faculteiten. 
Daas en collega’s onderzochten de wervings-
praktijken voor docenten in het hoger onder-
wijs en concludeerden dat er duidelijk ver-
schillen zijn tussen hogescholen en 
universiteiten als het gaat om de werving en 
inzet van onderzoekscapaciteit. Uit een syste-
matische literatuuranalyse van Groen en col-
lega’s, die eveneens deel uitmaakte van dit 
symposium bleek, dat de kennisbasis over de 
rol van onderzoek in het curriculum nog 
beperkt is. Discussiant Thienpont (Ghent 
Hogeschool) pleitte voor meer empirie in dit 
onderzoeksveld, en met name ook voor 
onderzoek naar effecten van onderzoeksinte-
gratie. 

Onderwijsinnovatie 
Onderwijsinnovatie en het onderzoek daar-
naar vraagt om een integrale benadering, 
zoals hiervoor aangehaald maar vervolgens 
ook om verduurzaming. Die verduurzaming 
kwam aan de orde in de druk bezochte alter-
natieve presentatie Van acties naar interac-
ties: meta-etnografie naar de rol van netwer-
ken bij duurzame onderwijsvernieuwing van 
Geijsel (Universiteit van Amsterdam en Rad-
boud Universiteit) en Mioch (NSO-CNA Lei-
derschapsacademie). De onderzoekers verge-

leken 49 internationale studies en vulden deze 
aan met Nederlandse cases. Ze waren daarbij 
op zoek naar condities waaronder professio-
nele netwerken bijdragen aan duurzaam ver-
nieuwen. Aanleiding voor dit onderzoek was 
dat er veel professionele netwerken en leerge-
meenschappen actief zijn binnen het huidige 
onderwijs. Met relationele condities worden 
bijvoorbeeld bedoeld de duur van contacten 
maar ook de inhoud en kwaliteit van interac-
ties. Met name de relationele condities in ver-
nieuwende netwerken bleken duurzaam ver-
nieuwen te bevorderen. 

Nog een voorbeeld van onderwijsinnova-
tie in netwerkverband kwam aan bod in de 
paperpresentatie Opbrengsten ten aanzien 
van ‘toekomstgerichte doelen’ op innovatieve 
en reguliere scholen van Volman en collega’s 
(Universiteit van Amsterdam). Voorbeelden 
van toekomstige doelen in dit onderzoek zijn 
persoonsvorming, zelfsturing, creativiteit en 
kritisch denken. Traditionele, innoverende en 
innovatieve scholen werden gedefinieerd als 
respectievelijk oplopend in mate van imple-
mentatie van innovatieve onderwijsconcep-
ten. De resultaten lieten zien dat leerlingen 
van innovatieve scholen het meest aandacht 
ervaren voor de genoemde toekomstgerichte 
doelen. In dit onderzoek zien wij docent-
onderzoekers fungeren als schakel tussen 
onderzoek en praktijk doordat zij participeren 
in het onderzoek en op hun school ambassa-
deur van vernieuwing zijn. Belangrijke bevin-
ding van het onderzoek was hier dat vernieu-
wing doorzettingskracht vereist, ook- of 
juist- als er niet meteen successen worden 
geboekt: er is experimenteerruimte en tijd 
nodig. 

Een van die genoemde toekomstgerichte 
doelen, namelijk creativiteit, was ook het 
thema van de keynote door Fannes (Katho-
lieke Universiteit Leuven) met de titel De 
domesticatie van de verbeelding. De spreker 
betoogde dat uit angst voor teloorgang van 
creativiteit er toenemende aandacht is voor 
creativiteit in het onderwijs. Volgens Fannes 
is  de vraag, wat ‘creativiteit’ daadwerkelijk 
inhoudt van belang. Vervolgens is het de 
vraag of creativiteit wel gedomesticeerd moet 
worden dan wel meer moet functioneren als 
een spontane energiebron. Volgens Fannes 
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moeten onderwijsgevenden nadenken over 
hoe creativiteit een plaats krijgt in het curri-
culum, zodanig dat leerlingen er voor gemo-
tiveerd zijn en hoe creatief werk beoordeeld 
wordt.

Het leren van en met andere partijen 
kwam al naar voren bij de eerder aangehaalde 
hybride leeromgevingen en zien we terug in 
de paperpresentatie van Oonk (Wageningen 
University) over de ‘Boundary Crossing 
Rubric’. In samenwerking met onderzoekers, 
docenten en veldprofessionals is een rubric 
ontwikkeld waarin boundary crossing-vaar-
digheden zijn opgenomen. Boundary cros-
sing-vaardigheden zijn operationalisaties van 
de leermechanismes uit de boundary cros-
sing-theorie.  Boundary crossing-leermecha-
nismes zijn erop gericht om te kunnen gaan  
met grenzen tussen bijvoorbeeld disciplines, 
maar ook tussen culturen of belangen en die-
nen ertoe deze grenzen te kunnen overbrug-
gen en benutten binnen leerprocessen. De 
‘Boundary Crossing Rubric’ biedt een over-
zicht waarin de genoemde leermechanismes 
zijn vertaald naar concrete studentgedragin-
gen, bijvoorbeeld het openstaan voor ander-
mans kennis. De rubric bleek een nuttig 
instrument om grip te krijgen op het inrichten 
van de leeromgeving en studenten te kunnen 
begeleiden en beoordelen bij het leren van en 
met andere partijen.

Een voorbeeld van onderzoek wat betreft 
curriculumontwikkeling is het onderzoek 
naar integratie van cognitieve, persoonlijke 
en sociale doelen tot een samenhangend 
vmbo-curriculum van Bulterman-Bos. De 
resultaten in deze posterpresentatie toonden 
een integrerende werkvorm voor taalonder-
wijs die generaliseerbaar lijkt binnen -en wel-
licht ook wel buiten- de context van het vmbo 
naar andere vakken.

4.3 Macro

Tot slot gaan we in op onderzoek vanuit het 
macroperspectief, startend met de bespre-
king van twee van de keynotes. Juang (Uni-
versiteit van Potsdam) sprak over de belang-
rijke rol die scholen hebben als eerste plek 
waar leerlingen met een migratie- of vluchte-
lingenachtergrond nieuwe contacten leggen. 
Juang verwierp het deficiet-denken; we moe-

ten kijken naar de mogelijkheden en kansen 
die mensen met migratieachtergronden met 
zich meebrengen en het onderzoek hierop 
richten. 

Rinnooy Kan (Universiteit van Amster-
dam) riep onderwijskundigen op tot zelfbe-
wuster participatie in het publieke debat om 
te komen tot onderwijsbeleid dat veel meer 
dan nu geïnformeerd is door onderwijsonder-
zoek. Rinnooy Kan stelde dat het onderwijs-
veld teveel tevreden is en er te weinig onder-
wijsvernieuwing is. Deze uitspraak riep 
discussie op in de zaal. Volgens Rinnooy Kan 
vragen uitdagingen zoals kansengelijkheid, 
digitalisering en de informatiemaatschappij 
om beleid dat geïnformeerd is door onder-
zoek. 

Over de knelpunten in het Nederlandse 
selectiesysteem waarbij leerlingen internatio-
naal gezien vroeg uitstromen naar een brede 
diversiteit aan niveaus van voortgezet onder-
wijs ging het keynotedebat De toekomst van 
selectie na het basisonderwijs. Braaksma 
(Onderwijsraad), Ouwens (Ministerie van 
OCW), Van Deutekom (VO-Raad), Van de 
Werfhorst, (Universiteit van Amsterdam) en 
De Wolf (Inspectie van het Onderwijs) zetten 
allen kort hun standpunten, overwegend 
tegen vroege selectie, uiteen. Vroege selectie 
gaat gepaard met segregatie en kansenonge-
lijkheid. Zo blijken bij gelijke cognitieve 
capaciteiten leerlingen met hoger opgeleide 
ouders terecht te komen in hogere typen 
voortgezet onderwijs. Oplossingen zouden 
moeten liggen in het uitstellen van het selec-
tiemoment, bijvoorbeeld door brede brug-
klassen of het in opkomst rakende ‘10-14 
Onderwijs’ waarin via een doorlopende leer-
lijn een geleidelijkere overgang van primair 
naar voortgezet onderwijs wordt nagestreefd. 
De Onderwijsraad beargumenteerde dat er 
een spanningsveld is,  namelijk tussen kan-
sengelijkheid door uitstel van selectie ener-
zijds en anderzijds de behoefte aan een pas-
send niveau voor leerlingen. De weegschaal 
slaat door in de richting van het gemeen-
schappelijk belang van kansengelijkheid vol-
gens de Onderwijsraad. De VO-raad tekent 
daarbij aan dat er andere oplossingen zijn dan 
uitgestelde selectie, zoals het instellen van 
een tweede selectiemoment met herstelkan-
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sen. Vanuit de zaal klonk het bezwaar dat de 
Inspectie door haar beoordelingskaders 
medeverantwoordelijk is voor de hoge mate 
van selectie in het Nederlands voortgezet 
onderwijs. Het leidde niet tot een debat, daar-
voor was men het misschien te veel met 
elkaar eens over de negatieve implicaties van 
vroege selectie. Vanuit de Universiteit van 
Amsterdam en de Onderwijsraad klonk de 
roep om meer overheidssturing, maar er lijkt 
op macroniveau huiver te zijn voor het door-
voeren van grote sturingswijzigingen. Den-
kend aan de woorden van Rinnooy Kan lijkt 
dit een goed voorbeeld van een thema waarop 
het maatschappelijk debat met inbreng vanuit 
onderzoek en praktijk luid en duidelijk 
gevoerd moet worden om te komen tot goed 
doordacht en geïnformeerd beleid. 

5 Conclusie

Op basis van door ons bijgewoonde presenta-
ties kunnen we concluderen dat er bij deze 
ORD heel veel micro-, minder meso- en heel 
weinig macroonderzoek is gepresenteerd. 
Opvallend is dat, terwijl Volman naast het 
micro-, meso- en macroperspectief de per-
spectieven van het breinleren en big data 
positioneerde, er binnen de door ons bezochte 
bijdragen geen brein- of big dataonderzoek 
aan bod is geweest. Als brein en big data per-
spectieven op onderzoek bij congressen als de 
ORD minder (of niet) aanwezig zijn, bemoei-
lijkt dit de vertaalslag door onderwijskundi-
gen van inzichten uit brein- en big dataonder-
zoek naar de complexe onderwijspraktijk, 
waartoe Volman opriep. 

De door Volman bepleite verbinding tus-
sen micro-, meso- en macroperspectieven, in 
ieder geval tussen micro- en mesoperspectief, 
was soms zichtbaar in bijdragen zoals die van 
Boogaard, Snoek en collega’s over niet-lesge-
vende rollen en van Los over PGO bij Sten-
den. Verder was in de bijdrage van Geijsel en 
Mioch over netwerken bij duurzame onder-
wijsvernieuwing eenzelfde verbinding zicht-
baar. Tegelijk bleef deze verbinding tussen 
micro- en mesoperspectief nog steeds impli-
ciet aanwezig in al deze bijdragen. In de key-
notes naast die van Volman waren de drie 

verschillende perspectieven aanwezig. Bran-
sen ging in op het microperspectief van de 
onderzoeker. Fannes op het mesoperspectief 
van creativiteit als kennisdomein. De keyno-
tes van Rinnooy Kan en Juang betroffen beide 
het macroperspectief. Hoewel alle drie deze 
perspectieven aanwezig waren in de totale 
verzameling keynotes, werd de verbinding 
tussen de niveaus niet gelegd binnen elke 
keynote. Dit was meer het geval in de key-
note van Kandiko Howson, georganiseerd 
door de divisie Hoger Onderwijs. Maar ook 
hier bleef de verbinding meer impliciet. 

Weliswaar hebben wij als auteurs ons 
slechts kunnen baseren op de door ons 
bezochte bijdragen, waarbij we geen volledig 
beeld hebben van alle bijdragen aan de ORD 
2018. Toch menen we te kunnen constateren 
dat onderwijsonderzoek vanuit verbonden 
micro-, meso- en macroperspectief nog 
schaars is. Er ligt dus een mooie taak voor de 
congresorganisatie van de volgende ORD in 
Heerlen, maar ook voor onderwijsonderzoe-
kers, keynotesprekers en ontwikkelaars van 
methoden van onderzoek. Laten we in onder-
wijsonderzoek samen proberen meer recht te 
doen aan de complexiteit en contextgebon-
denheid van onderwijs door actief te streven 
naar onderwijsonderzoek vanuit meer ver-
bonden perspectieven.
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