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“‘Een leven lang leren’
mag niet alleen maar een
mooie oneliner zijn”
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Praktijkonderzoek
professionaliseert
leraren
Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS)

Dat de subsidie voor de ‘academische
kop’ van opleidingsscholen is
geschrapt, weerhoudt de Zeeuwse
Academische Opleidingsschool
(ZAOS) er niet van om zoveel
mogelijk praktijkonderzoek uit te
laten voeren. Door studenten én door
docentonderzoekers. “Onderzoek
draagt bij aan de kwaliteit van leraren,
van scholen, van het onderwijs”,
zegt Willem Poppe, directeur van
de ZAOS. De ZAOS werkt daarom
intensief samen met Lisette Wijnia,
lector onderwijsexcellentie voortgezet
(speciaal) onderwijs bij het Roosevelt
Center for Excellence in Education
(RCEE) en de HZ University of Applied
Sciences in Middelburg.

staat voor Onderzoek en Innovatieteam. Een
deftige term, want innovatie moeten we volgens
Biesta met terughoudendheid benaderen in
het onderwijs. Deze teams zijn samengesteld
uit onze docentonderzoekers, onderzoekende
collega’s van de schoollocatie zelf en een
beleidsverantwoordelijk persoon, zoals de
teamleider.”
De leden van deze teams worden door hun school
gefaciliteerd om praktijkonderzoek te doen.
Poppe is de procesbegeleider van de O&I-teams.
Starters maken er nu nog geen onderdeel van uit,
dit is in ontwikkeling. Poppe licht toe: “Een mooie
manier om startende leraren te ondersteunen, is
de zogenoemde ‘meester-gezelformule’, waarbij
de starter wordt gekoppeld aan een ervaren
leraar.” Als het aan Poppe ligt, worden niet alleen
startende leraren, maar álle docenten aan een
collega gekoppeld, dus ook leraren die al lang voor
de klas staan. Ook ervaren leraren kunnen immers

Onderzoek binnen de ZAOS

veel van elkaar leren, ook op het gebied van
onderzoek. “We kunnen zo op een op een goede

In de ZAOS werken 7 lerarenopleidingen en

manier gestalte geven aan een leven lang leren”,

13 besturen met in totaal 37 schoollocaties

vindt Poppe. “Want een leven lang leren mag niet

samen. Onderzoek is een belangrijk element

alleen maar een oneliner zijn. We moeten dat de

in het samen opleiden en professionaliseren

komende jaren echt handen en voeten gaan geven

binnen de ZAOS. Zowel studenten, docenten

in de praktijk.”

als docentonderzoekers voeren binnen de ZAOS
onderzoek uit. Twee van de scholen binnen
ZAOS hebben een eigen O&I-team. Poppe: “Dit
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Het Zeeuwse Opleidingsmodel

Het lectoraat

De ZAOS heeft het Zeeuwse Opleidingsmodel

Het lectoraat onderwijsexcellentie voortgezet

ontworpen, waarin onderzoek een essentieel

onderwijs van de HZ staat nog in de kinder-

onderdeel uitmaakt van de doorlopende lijn (zie

schoenen, maar er staan al meerdere

figuur 2). “Dit model is recentelijk in het Zeeuws

onderzoeken op de agenda. Zo gaat lector

Bestuurders Overleg besproken”, vertelt Poppe.

Wijnia bijvoorbeeld onderzoek doen naar de

“Wij willen bevorderen dat iedere docent een

motivatie van leerlingen en naar de bevordering

nieuwsgierige, onderzoekende houding ontwikkelt.

van zelfregulatievaardigheden van leerlingen in

Door de aanwezigheid van het Roosevelt Centre for

het kader van onderwijsexcellentie. Doel van het

Excellence in Education maken we verbinding met

lectoraat is om praktijkgericht onderzoek te doen

twee hoogleraren, twee lectoren en verschillende

naar vragen waar docenten in de praktijk tegenaan

promovendi. We zijn nu in gesprek om de Zeeuwse

lopen en waar zij graag antwoord op willen

Onderzoeksagenda (www.zeeuwsekennisbank.nl)

hebben.

te actualiseren en daarin de koppeling te maken
tussen het praktijkonderzoek van studenten en

“Het onderzoek is dus per definitie relevant

docentonderzoekers en het wetenschappelijk

voor de professionalisering van leraren”, zegt

onderzoek door de promovendi. Dit wordt door de

Wijnia. “Temeer daar deze onderzoeken worden

betrokken partijen als zeer kansrijk gezien.”

uitgevoerd door docentonderzoekers. Zij zijn
hierbij volwaardige partners. Ik begeleid het

W&S

Opleiden

Professionalisering

proces en ik adviseer, maar ik ben niet de
bedenker. Het onderzoek komt voort uit de
praktijk en we bedenken het echt samen.”

Human Talent Development
Onderzoek

Onderzoek onderwijsexcellentie

In opleiding / Starter / Ervaren / Meester

Het eerste onderzoek dat Wijnia samen met
Figuur 2: model Samen Opleiden ZAOS

de docentonderzoekers uitvoert gaat over
onderwijsexcellentie, ofwel over de voorwaarden

Poppe benadrukt het belang van betrokkenheid

die nodig zijn om elke leerling zich optimaal

van schoolleiders bij onderzoek: “Met deze

te laten ontwikkelen. Hoe kijken docenten

geleding moeten we in gesprek (blijven) om het

daar tegenaan? Wat is volgens hen belangrijk

nut en de noodzaak van onderzoek voor het

om onderwijsexcellentie te bevorderen? “De

voetlicht te houden.”

docentonderzoekers worden een halve dag vrij
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geroosterd om aan het onderzoek te werken”,

Kruisbestuiving

vertelt Wijnia. “Om ervoor te zorgen dat het
onderzoek ook bijdraagt aan de professionaliteit

De samenwerking tussen de ZAOS en het lectoraat

van andere docenten, is het natuurlijk belangrijk

blijft niet beperkt tot de genoemde onderzoeken

dat de uitkomsten worden teruggekoppeld naar de

die vanuit het Roosevelt Center worden

scholen. Hoe dat gebeurt, wordt in samenspraak

uitgevoerd. Ook in andere contexten wordt met

met de contactpersonen van de scholen vastgesteld.

het lectoraat samengewerkt. Zo was Wijnia het

Elke school heeft namelijk een contactpersoon die is

afgelopen jaar betrokken bij de minor ‘Verkenning

verbonden aan het lectoraat. Deze contactpersonen

voortgezet onderwijs en mbo’, die pabostudenten

spelen een belangrijke rol als het gaat om de

van de hogeschool Zeeland bij de ZAOS konden

verbinding tussen onderzoek en de praktijk.”

volgen. Wijnia begeleidde de drie deelnemende
studenten bij het praktijkonderzoek dat ze in het
kader van deze minor hebben uitgevoerd.

Professionalisering
Ook is één van de kenniskringleden van het
De docentonderzoekers worden binnen de

lectoraat betrokken bij het onderzoeks- en

ZAOS opgeleid. Docenten die binnen ZAOS de

innovatieteam op een van de ZAOS-scholen.

cursus ‘docentonderzoeker‘ volgen, kunnen

Het onderzoek van dit team staat los van het

meedoen aan praktijkonderzoek van het Roosevelt

lectoraat, maar doordat een van de leden lid

Center. Ook om studenten te begeleiden bij

is van de kenniskring van het lectoraat, is het

hun minoronderzoek of eindonderzoek moeten

lectoraat er wel bij betrokken. “Er is sprake

docenten deze cursus volgen. “Dit is een van

van kruisbestuiving,” zegt Wijnia, “temeer

de cursussen die wij aanbieden om de kwaliteit

daar diezelfde docent ook is betrokken bij de

van onze opleidingsschool te waarborgen”, zegt

onderzoeken die ik vanuit het lectoraat ga doen.”

Poppe. “We hebben daartoe ook een cursus voor
werkplekbegeleiders en, als vervolgcursus daarvan,
voor schoolopleiders. Om de professionaliteit van
de schoolopleiders op peil te houden, organiseren

Meer informatie

we zes keer per jaar bijeenkomsten voor school-

Willem Poppe

opleiders waar intervisie en scholing op de agenda

poppe@zaos.nl

staan. We zijn in gesprek met Velon om deze
professionaliseringsbijeenkomsten zo op te zetten,

Lisette Wijnia

dat de deelnemers deze kunnen gebruiken om zich

l.wijnia@hz.nl

als schoolopleider te laten registeren.”
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