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Inleiding
Als we in de school onderzoeksmatiger

Dit katern sluit aan bij de andere

willen werken en beter doordachte

katernen over onderzoek in de

besluiten willen nemen, is kennisbenutting

kwaliteitsreeks, waaronder het katern

belangrijk. Kennisbenutting wil zeggen dat

Scan onderzoekscultuur in de school &

we kennis uit onderzoek gebruiken voor het

interventiekaarten en Schoolontwikkeling

verbeteren van het onderwijs. Dit kan het

door praktijkonderzoek.

beste door vier basisstappen te doorlopen.
Dit katern introduceert de webtool
‘OnderWijs met Kennis’, die ondersteuning
biedt bij het doorlopen van die stappen.
Zo vergroot u gericht uw vaardigheden in
literatuurgebruik.
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1	Belang van
kennis uit
onderzoek
voor onderwijsverbetering

Door onderzoekskennis te benutten wordt de school als
het ware een spiegel voorgehouden. In het proces van
kennisbenutting gaan leraren na in hoeverre de kennis die
zij hebben geraadpleegd van toepassing is op de situatie in
de eigen school. Door hierover met collega’s in gesprek te
gaan, ontstaat een zogenaamde ‘reflectieve dialoog’ tussen
leraren. Als dit regelmatig gebeurt, draagt dit bij aan de
ontwikkeling van een onderzoekscultuur in de school.
Kennisbenutting in de onderwijspraktijk heeft dus
veel voordelen, maar het proces is niet eenvoudig.
Kennisbenutting doet een beroep op verschillende
vaardigheden van leraren, zoals:

Ondanks het feit dat het gebruik van (wetenschappelijke)
literatuur een belangrijk aspect is van een kritische
en onderzoekende houding van leraren, speelt kennis

•	Beoordelen wanneer het zinvol is om bij een

uit onderwijsonderzoek nauwelijks een rol in de

vraagstuk kennis uit onderzoek te gebruiken.

onderwijspraktijk (Martens, 2010; Pieters & De Vries, 2007).

•

Een praktijkvraag vertalen naar een kennisvraag.

Een onderzoekende houding is een belangrijke basishouding

•

Literatuur zoeken en selecteren.

van leraren, omdat ze daardoor voortdurend werken

•	De gevonden literatuur begrijpen en goed

aan de verbetering van hun onderwijs (Onderwijsraad,
2013; 2014). In dit katern bespreken we hoe leraren
bestaande onderzoekskennis (beter) kunnen benutten voor
onderwijsverbetering en schoolontwikkeling. We doen dit
aan de hand van de online tool OnderWijs met Kennis, die

interpreteren.
•	De bevindingen uit onderzoek vertalen naar
de eigen praktijk.
•	Op basis van de nieuwe kennis concrete
verbeteracties voor de school formuleren.

leraren daarbij ondersteunt.
Kennis uit onderwijsonderzoek helpt leraren om keuzes in

Uit onderzoek blijkt dat leraren vaak wel in staat zijn om

de onderwijspraktijk te onderbouwen of om goede keuzes

onderzoeksliteratuur op een juiste manier te interpreteren,

te maken. Zo vraagt een leraar in de rekenwerkgroep zich

maar dat ze vooral moeite hebben met de vertaalslag naar

bijvoorbeeld af hoe leraren beter kunnen differentiëren bij

de praktijk (Van Ingen e.a., 2016). Ook valt er nog winst

rekenen of hoe ze het automatiseren kunnen verbeteren,

te behalen waar het gaat om het zoeken en selecteren

omdat is gebleken dat de rekenscores daardoor laag zijn.

van relevante literatuur. Vaak beperken leraren zich tot

Met behulp van kennis uit onderzoek kunnen leraren hun

informatie die snel voorhanden is.

onderwijs verbeteren. Als deze kennis vervolgens wordt
gedeeld in het hele team, draagt de kennis ook bij aan
schoolontwikkeling.
Het benutten van kennis uit onderzoek ter verbetering van
de onderwijspraktijk wordt ook wel ‘evidence-informed’
handelen genoemd, handelen gebaseerd op bewijs/
bestaande kennis. Werkgroepen, expertisegroepen of
onderzoeksgroepen in de school kunnen de kennis gebruiken
om goed onderbouwde verbetervoorstellen te doen. Zo
draagt kennisbenutting bij aan het beter onderbouwd en
planmatig doorvoeren van onderwijsinnovaties, waardoor
deze een structureler en transparanter karakter krijgen.
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2	De webtool OnderWijs
met Kennis
OnderWijs met Kennis helpt leraren bij het zoeken, selecteren, beoordelen en toepassen
van kennis ter verbetering van de eigen onderwijspraktijk. Met deze webtool worden
leraren hierin vaardiger, waardoor ze beter onderbouwde keuzes kunnen maken en hun
onderzoekende houding versterken.
De tool is vrij toegankelijk en is te vinden op: www.onderwijsmetkennis.nl. Leraren
worden op deze website stapsgewijs meegenomen in het proces van kennisbenutting in
de onderwijspraktijk. Elke (deel)stap wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden
van individuele leraren en werkgroepen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De
gebruiker van de tool doorloopt vier basisstappen:
1. Wanneer gebruik je kennis?
2. Hoe vind je kennis?
3. Hoe interpreteer je kennis?
4. Hoe benut je kennis?
Deze basisstappen zijn onderverdeeld in substappen. We geven een overzicht van alle
stappen met een korte toelichting.

1. Wanneer gebruik je kennis?
Soms loop je als team tegen een probleem aan
of vraag je je af of jullie aanpak wel de juiste
is. Vaak zijn we geneigd om snel voor een
oplossing te kiezen of om gewoon maar iets
uit te proberen, maar vaak is het beter om
eerst uit te zoeken wat hierover al bekend is.

1.1. Wanneer gebruik je kennis?
Kennis uit onderzoek kan helpen om keuzes te
onderbouwen of om goede keuzes te maken. Je
gebruikt kennis bijvoorbeeld als je je afvraagt of
jullie aanpak wel de juiste is of wanneer je tegen
een probleem aanloopt waarvan je niet weet hoe je
dit het beste kunt oplossen. Met behulp van kennis
uit onderzoek kun je dus met elkaar werken aan de
verbetering van het onderwijs op jullie school.
1.2. Wat is het belang van kennisbenutting?
Kennisbenutting is gericht op het verbeteren van de
eigen onderwijspraktijk en op schoolontwikkeling.
Je gebruikt daarvoor kennis uit onderzoek,
bijvoorbeeld door literatuur te lezen.

2. Hoe vind je kennis?
Kennis is er in overvloed en via internet is er
steeds meer kennis toegankelijk. Voor je het
weet zie je door de bomen het bos niet meer.
Het is daarom van groot belang dat je weet
waar je moet zoeken, hóe je moet zoeken en
hoe je moet selecteren om uiteindelijk een
oplossing voor je probleem of antwoord op
je vraag te krijgen.

2.1.	Hoe maak je van een praktijkvraag een
kennisvraag?
Welk verbeterpunt willen jullie als team of als
werkgroep aanpakken? Ga eerst na wat het
probleem (of de verbeterwens) precies is, door wie
het zo wordt ervaren, en wat al eerder is geprobeerd.
Bedenk daarna welke extra kennis nodig is om
het probleem op te lossen of om het onderwijs te
verbeteren.
2.2.	Waar zoek je?
Je weet nu wát je wilt zoeken. Maar wáár vind je
de juiste bronnen? Je zult misschien geneigd zijn
meteen te gaan googelen, maar dat is niet altijd even
handig. Met Google zoek je een speld (je bron) in
een hooiberg (het complete internet). Er bestaan
databanken die specifieke bronnen bij elkaar
hebben gezet, bijvoorbeeld alleen Nederlandstalige
literatuur over onderwijs. Dit helpt je gerichter te
zoeken.
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2.3. Hoe zoek je handig
Goed zoeken is een vak apart. Om te vinden wat je
zoekt is het van belang dat je de juiste trefwoorden
gebruikt. Ga terug naar je kennisvraag. Welke
begrippen staan daarin centraal? Bedenk zoveel
mogelijk synoniemen en verwante termen.
2.4. Hoe selecteer je?
Als je een lijst met zoekresultaten hebt, selecteer je
enkele bronnen die je verder wilt gaan bestuderen.
Let daarbij allereerst op de volgorde van de
zoekresultaten. De eerste resultaten zijn vaak
relevanter.

3. Hoe interpreteer je kennis?
Als je relevante bronnen hebt gevonden, moet
je vervolgens zien te begrijpen wat er precies
staat. En dat is vaak nog niet zo eenvoudig als
het lijkt! Om uit de bronnen de informatie te
halen die jij nodig hebt, is het van belang dat je
weet hoe je de kern eruit haalt, wat relevant is
voor jouw vraag of probleem, en wat de waarde
is van wat er staat.

3.1. Hoe haal je de kern eruit?
De kern uit een stuk tekst halen wil zeggen dat
je kort kunt omschrijven wat de belangrijkste
boodschap is van de auteur van de tekst. Daarvoor
moet je doelgericht kunnen lezen. Dat wil zeggen dat
je leest met een focus op het beantwoorden van je
kennisvraag.
3.2. Wat is relevant?
Vaak is lang niet alles wat in een bron staat relevant
voor het beantwoorden van jouw kennisvraag. Maak
onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Lezen is
eigenlijk zoeken naar wat voor jou relevant is.
3.3. Wat is de zeggingskracht?
We zijn geneigd om alles wat op papier (of internet)
staat voor waar aan te nemen. Soms spreken
verschillende bronnen elkaar echter tegen. Om
de zeggingskracht van je bron te bepalen kijk je
bijvoorbeeld of het de mening van de auteur betreft
of dat het om wetenschappelijk onderzoek gaat. Je
gaat na of de auteur een bepaalde staat van dienst
heeft op het gebied van onderwijsonderzoek en op
welke literatuur de bron is gebaseerd.

4. Hoe benut je kennis?
Nu je alle relevante informatie hebt verzameld
om jullie probleem op te lossen of de vraag
te beantwoorden, is het de vraag hoe je de
gevonden kennis vertaalt naar jullie eigen
praktijk.

4.1. Met wie werk je samen?
Het is belangrijk dat je nieuwe inzichten niet
op eigen houtje of in een klein groepje gaat
toepassen. Als je samenwerkt en samen leert en
de uitkomsten deelt in het team, bereik je veel
meer, borg je een doorgaande lijn in de school, en
draag je bij aan de schoolontwikkeling. Ook is het
belangrijk dat verbetervoorstellen passen bij de
schoolontwikkeling en bij het onderwijsconcept.
4.2. Hoe formuleer je een doel?
Op basis van de gelezen literatuur stelt de werkgroep
een haalbaar en realistisch verbeterdoel, dat past bij
de situatie van de school en bij het onderwijsconcept.
4.3. Hoe maak je een actieplan?
Om de verworven inzichten te kunnen toepassen in
de praktijk, is het belangrijk dat jullie planmatig te
werk gaan. Check daarbij voortdurend of je elkaar
goed begrijpt (bedoelen we hetzelfde?). Maak een
concreet actieplan, waarin staat wie wat wanneer
doet en hoe je straks nagaat of het doel is behaald.
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3	Ervaringen
Op 16 basisscholen zijn in het schooljaar 2016-2017 twee
workshops OnderWijs met Kennis aangeboden. In de eerste
workshop konden leraren oefenen met stap 1 en 2, en in
de tweede workshop met stap 3 en 4. Er is aan de leraren
nadrukkelijk om feedback op de webtool gevraagd, en ze
hebben na afloop van beide workshops een vragenlijst
ingevuld. Onder andere op basis van deze feedback is de tool
aangepast tot de huidige vorm.
Leraren bleken enorm te verschillen in hun behoeften aan
ondersteuning bij het kennisbenuttingsproces. Waar de één
de stappen van de webtool een handig houvast vond, vond
de ander ze betuttelend. Ook bleek dat de meerderheid de
webtool wel waardeert, maar nog niet structureel in de
praktijk gebruikt.

Over het gebruik van de webtool zegt een leraar
het volgende:
“Het samen kritisch kijken en reflecteren helpt om
gerichter te kijken. Op deze manier werken de leraren
met behulp van de tool als team aan de professionele
cultuur. Het is wel handig dat in elke werkgroep
collega’s zitten die hier wat meer ervaringen mee
hebben. Het stellen van reflectieve vragen is een
vaardigheid die je niet automatisch toepast, daar kun
je samen in groeien. De tool kan zowel ingezet worden
voor professionele groei en voor het versterken van
de onderzoekscultuur, als voor schoolontwikkeling op
een specifiek thema.”

Het aanbieden van een kennisbenuttingstool leidt dus
niet automatisch tot het gebruik hiervan in de dagelijkse
praktijk. Onderzoek naar kennisbenutting geeft hiervoor
verschillende verklaringen. Ten eerste spelen praktische
belemmeringen, zoals toegang tot wetenschappelijke
literatuur en tijdgebrek, vaak een rol. Ten tweede is
kennisbenutting afhankelijk van de eigen waarden en
overtuigingen van leraren. Wanneer onderzoeksresultaten
niet in overeenstemming zijn met de eigen overtuigingen,
beschouwen veel leraren het onderzoek als onwaar en als
niet relevant voor de eigen praktijk (Van Ingen e.a., 2016).
Daarnaast is het belangrijk dat leraren een positieve houding
hebben ten opzichte van onderzoek. Vooral de schoolcultuur
is van groot belang voor deze houding.
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4	De rol van de schoolleider
Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een cultuur die kennisbenutting
stimuleert. Er komen in onderzoek drie strategieën naar voren die schoolleiders kunnen
toepassen om in hun school het gebruik van kennis uit onderzoek te bevorderen (Levin, 2010):

1. Zelf het goede voorbeeld geven
Omdat het gedrag van schoolleiders invloed heeft op het gedrag van leraren, is het belangrijk
dat leidinggevenden zelf onderzoeksresultaten gebruiken. Denk aan het bespreken van
relevante artikelen in vergaderingen, het onderbouwen van besluiten met theorie en het
verwijzen naar literatuur in beleidsstukken.

2. Literatuurgebruik bij professionalisering stimuleren
De schoolleider verspreidt voorafgaand aan een studiedag bijvoorbeeld een relevant artikel
over het thema van de studiedag, of laat leraren tijdens de studiedag onderzoeksresultaten
bespreken (passen de bevindingen bij ons onderwijsconcept?). Ook kunnen schoolleiders
onderzoek van studenten en leraren die een (master)opleiding doen beter benutten. De
schoolleider stuurt erop aan dat het onderzoek gaat over een voor de school relevant thema
en zorgt ervoor dat andere leraren hierbij worden betrokken en dat kennis wordt gedeeld.

3. Netwerk opbouwen met onderzoekers en experts
In plaats van zelf deel te nemen aan (wetenschappelijk) onderzoek, is het vaak zinvoller
om met onderzoekers of inhoudelijke experts in discussie te gaan over de vraag welke kennis
voor de school van belang is. Wellicht heeft een aantal leraren al een dergelijk netwerk,
bijvoorbeeld vanuit een opleiding. De schoolleider brengt relevante contacten in kaart,
bouwt dit netwerk verder op, en benut en onderhoudt het netwerk.
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5 Samenvatting

Over de auteurs
Anje Ros

Het benutten van kennis uit onderwijsonderzoek is

Anje Ros is lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool

belangrijk, maar gaat niet vanzelf. Hoewel veel leraren

Kind en Educatie. In deze rol is ze 8 jaar betrokken bij

het zinvol vinden om kennis uit onderzoek te gebruiken,

de AOS Partnerschap Opleiden in de School in de regio

blijkt dat weinig leraren deze kennis gebruiken voor

’s-Hertogenbosch-Veghel. Daarnaast is zij academic director

onderwijsverbetering (op leerling-, groep- of schoolniveau).

van de Master Leadership in Education en is ze inhoudelijk

De webtool OnderWijs met Kennis kan leraren daarbij

betrokken bij de master Leren en Innoveren. Tot maart 2015

helpen. Schoolleiders die werkgroepen stimuleren om

werkte Anje tevens bij KPC Groep als onderzoeker.

deze webtool te gebruiken, realiseren daarmee een
onderzoekscultuur. Ook zelf het goede voorbeeld geven,

Ellen Rohaan

literatuurgebruik op gepaste momenten stimuleren, en het

Dr. Ellen Rohaan is hogeschooldocent en onderzoeker bij

opbouwen en benutten van netwerken met onderzoekers en

Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Ellen is afgestudeerd

experts dragen hieraan bij.

als psycholoog en werkte onder andere als leraar in
het basisonderwijs. Ze is in 2009 gepromoveerd op het
thema ‘techniek in het basisonderwijs’. Momenteel werkt
Ellen als onderzoeksdocent voor de Masteropleidingen
Leren & Innoveren en Leaderschip in Education en is
ze als deelprojectleider betrokken bij het NRO-project
‘Kennisbenutting in onderzoekende scholen’.
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Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun
krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding
én professionalisering voor leraren te realiseren. Het
platform zet zich in voor versterking van de samenwerking
tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het
primair en voortgezet onderwijs rond dit thema.

Meer informatie
Voor al uw vragen over samen opleiden en professionaliseren
kunt u terecht bij:
PO-Raad Projectleider
Gea Spaans
platformsamenopleiden@poraad.nl • 030 – 31 00 933
VO-raad Projectleider
Nienke Wirtz
platformsamenopleiden@vo-raad.nl • 030 – 232 48 00
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