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1. Samenvatting 
 

Onderwijsvernieuwingsprocessen gaan over het algemeen niet van een leien dakje. Dit geldt 

voor alle veranderingsprocessen in organisaties. Maar wat maakt het zo anders in het 

onderwijs? En hoe kan het beter? Welke instrumenten kan een schoolorganisatie inzetten 

om de onderwijsvernieuwing succesvol te laten verlopen? De onderwijsvernieuwing kan 

gezien worden als een activiteitssysteem waarbinnen spanningen optreden, omdat er dingen 

veranderen. Spanningen tussen docenten en bijvoorbeeld visies en methodes, maar ook 

tussen docenten en collega’s, tussen de schoolorganisatie en de manier van werken. En als 

die spanningen er dan zijn, hoe gaan docenten hier mee om? Gaan ze hierover met elkaar in 

gesprek, komen ze tot leren, ondanks de hevige emoties die daarbij loskomen of zetten ze 

hun hakken in het zand en doen ze niet mee met de onderwijsvernieuwing? Hoe docenten 

met deze spanningen omgaan heeft ook weer invloed op de mate van invoering van de 

onderwijsvernieuwing: accommodatie, parallelle structuren, assimilatie, ontkoppeling of 

afwijzing. De analysevraag van dit onderzoek luidt als volgt: Welke spanningen zijn er 

rondom de professionele identiteit van docenten bij de invoering van cgo op het Regio 

College en hebben deze spanningen geleid  tot het leren van docenten (identiteitsleren)? De 

spanningen hebben aan de ene kant te maken met het niet begrijpen van docenten wat er 

van ze gevraagd wordt en aan de andere met niet willen meedoen, omdat ze hun werk al 

jarenlang op dezelfde manier doen of omdat er niet genoeg tijd genomen wordt voor de 

onderwijsvernieuwing. De regisseur Onderwijsaanbod- en ontwikkeling, de kartrekker, 

organiseert studiedagen om deze spanningen weg te nemen. Dit lukt niet altijd. Andere 

regisseurs gaan met collega’s individueel in gesprek om ze te overtuigen. Of dit uiteindelijk 

tot identiteitsleren leidt bij de docent die de spanningen ervaart, blijft een vraag. Uiteindelijk 

kan wel gesteld worden dat het onderwijsvernieuwingsproces bij de ondervraagde 

opleidingsteams niet is afgewezen en dat er zelfs sprake is van accommodatie en/of 

parallelle structuren. 
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2. Geschiedenis van de onderzoeksvraag 
 

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt de laatste twee decennia het onderwijs 

herontworpen volgens het model van competentiegericht onderwijs (cgo). Een belangrijk 

doel is om  het beroepsonderwijs praktijkgerichter te maken en de aansluiting op de 

arbeidsmarkt te vergroten. Het vormgeven van dit competentiegericht opleiden wordt door de 

verschillende roc’s op diverse manieren aangepakt. Op het Regio College, een kleine ROC 

in Noord-Holland, is stapsgewijs het competentiegericht onderwijs ingevoerd. In 2002 zijn de 

eerste opleidingen gestart met het herontwerpen van de opleiding. Het Regio College had 

geen standaardmodel ontwikkeld waarop het nieuwe onderwijs gebaseerd moest zijn. Iedere 

opleiding mocht zijn eigen invulling er aan geven. Alleen voor wat betreft 

deelnemersbegeleiding, examinering en taal en rekenen waren eisen gesteld. De opleiding 

Pedagogisch Werk (PW) is in 2007 als een van de laatste opleidingen gestart met de 

invoering van competentiegericht onderwijs. Hiervoor was gekozen, omdat de 

afdelingsmanager ervan uitging dat dan de ‘kinderziektes’ er wel uit zouden zijn gehaald en 

het voor het docententeam PW een stuk makkelijker zou worden om met het herontwerpen 

van de opleiding te starten. Het team is een groot team van ongeveer 15 vaste docenten. 

Het is een team waar voornamelijk vrouwelijke docenten werkzaam zijn met ook 

voornamelijk vrouwelijke deelnemers. Het docententeam van de opleiding PW is met een 

open houding gestart met dit onderwijsvernieuwingstraject. Een eerste stap hierin was het 

ontwikkelen van competentiegerichte examens.  

Op het Regio College wordt gewerkt met resultaatverantwoordelijke teams, waarbij de 

docenten van het team verantwoordelijk zijn voor de examens, het onderwijsprogramma, de 

roosters, de inzet van docenten, contacten met het werkveld, de begeleiding van deelnemers 

enz. Een aantal docenten van het team hebben daarvoor een regisseursrol op zich genomen 

waarbij de regisseur coördinerende taken uitvoert.  In het team van de opleiding PW ben ik 

de regisseur Onderwijsaanbod- en ontwikkeling en ben ik dus de kartrekker van het 

onderwijsvernieuwingstraject. Ik was nieuw in het team en kreeg meteen deze ‘centrale’ rol 

toebedeeld. Ik zag deze rol als uitdaging, omdat ik in mijn vorige baan werkzaam ben 

geweest als adviseur kwaliteitszorg in het midden- en kleinbedrijf. In deze functie was ik 

gewend om (kleine) veranderingstrajecten te begeleiden.  

In eerste instantie had ik een dubbele rol, want ik was ook regisseur Examinering. Als 

kartrekker word ik geconfronteerd met de spanningen die volgen uit het 

onderwijsvernieuwingstraject. Ten eerste voel ik de spanning bij mezelf, ben ik wel bekwaam 

om deze onderwijsvernieuwing met mijn collega’s door te voeren? Daarnaast zie ik ook 

spanningen bij mijn collega’s. Vragen komen als: Kan ik nog wel de lessen geven die ik altijd 

heb gegeven? Wat wordt er van mij verwacht als het gaat om het beoordelen van examens?  

Wat ik ook zie is dat de ene collega de vernieuwing ziet als een uitdaging en meteen aan de 

gang gaat met het aanpassen van de lessen en dat ik de andere collega aan de hand moet 

nemen om bijvoorbeeld de ontwikkelde examens eigen te maken. 

Vanuit het Regio College worden diverse initiatieven genomen om de professionele 

ontwikkeling van de docenten te verbeteren en om ons te begeleiden bij het herontwerpen 

van de opleiding. Er worden trainingen gegeven om competentiegericht te kunnen 
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beoordelen en om competentiegerichte examens te schrijven. Met betrekking tot het 

onderwijs is het nog een eigen zoektocht naar wat het team wenselijk vindt. Het hele team is 

welwillend, maar ik merk dat het niet voor iedere docent makkelijk is om het ‘oude’ onderwijs 

los te laten en te zoeken naar ‘nieuwe’ manieren. Vaak ook omdat men niet weet wat ‘die 

nieuwe manieren’ zouden kunnen zijn. Uit een gezamenlijke studie-ochtend met het team 

kwam naar voren dat de docenten vonden dat ‘de opleiding nog niet af was’. Als kartrekker 

voelde ik mij hierdoor aangesproken, maar merkte bij mezelf ook enige frustratie, omdat ik 

vond dat het ook schortte aan initiatief van mijn collega’s hierin. Als kartrekker verwacht ik 

namelijk van mijn collega’s dat zij vanuit zichzelf ook aan zouden kunnen geven hoe zij onze 

competentiegerichte opleiding willen vormgeven.  

Uiteindelijk heeft het gehele proces naar competentiegericht beoordelen 5 jaar geduurd. En 

het is nog niet af, vinden de docenten. Ligt dit aan onszelf of is er meer aan de hand, vraagt 

men zich af. De resultaatverantwoordelijke teams  zijn afhankelijk van die ene docent die het 

vernieuwingstraject ‘ziet zitten’. Waarom is het veranderingsproces afhankelijk van een 

kleine groep docenten en welke factoren spelen een rol bij de ‘bereidwilligheid’ van docenten 

om een bijdrage te willen leveren aan het onderwijsvernieuwingstraject? Met dit onderzoek 

wil ik graag inzicht krijgen in de krachtenvelden die werkzaam zijn bij 

onderwijsvernieuwingstrajecten zodat de schoolorganisatie hier rekening mee kan houden bij 

volgende vernieuwingstrajecten en zodat het docententeam van de opleiding PW en ook 

andere teams een ‘soepelere’ vervolg krijgen van het onderwijsvernieuwingstraject. 

In mijn literatuuronderzoek zal ik de begrippen onderwijsvernieuwing en competentiegericht 

onderwijs (cgo) door elkaar gebruiken, aangezien competentiegericht onderwijs de recentste 

onderwijsvernieuwing is binnen het mbo.  
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3. Theoretisch kader 
 

Inleiding 

Onderwijsvernieuwing is een stroef proces . “Onderwijsvernieuwing gaat niet van een leien 

dakje. Het komt ook niet van vandaag of morgen in de praktijk tot stand. Velen melden dan 

ook eerder het mislukken van onderwijsveranderingen dan het gelukken” (Lagerweij, 2004, 

p.18)). Hoe komt het dat het onderwijsvernieuwingsproces niet makkelijk gaat? Wat is de rol 

van de docent hierin? En wat kan de schoolorganisatie doen om het proces makkelijker te 

maken?  

Krachtenvelden bij onderwijsinnovaties 

Het theoretisch kader van mijn onderzoek heeft als uitgangspunt de cultuurhistorische 

activiteitstheorie (CHAT) van Engeström (1987). 

 

Figuur 1: Activiteitssysteem van de verandering naar competentiegericht opleiden (naar Engeström) 

De cultuurhistorische activiteitstheorie (CHAT) (zie figuur 1)  is een model waarin het leren 

van professionals wordt geplaatst binnen de context waarin zij werkzaam zijn. Kern van de 

theorie is het activiteitssysteem, dat hierbij vorm krijgt en verandert over een lange periode. 

De veranderingen en problemen die hierdoor ontstaan zijn alleen te begrijpen tegen de 

achtergrond van de lokale geschiedenis van de activiteit en het activiteitssysteem. Binnen 

een ‘activiteitssysteem’ vindt dus een activiteit plaats. Deze activiteit is gericht op een object 

en wordt nagestreefd door doelgerichte handelingen van individuen of groepen. In dit model 

zijn ‘subject’ de docenten en het ‘object’ is opleiden, waarbij onderwijsvernieuwing een nieuw 

object wordt en dus het ‘motief’.  In het geval van mijn onderzoek is het ‘object’ het 

competentiegericht opleiden van mbo-deelnemers. Deze verschuiving van eindtermengericht 

onderwijs naar competentiegericht onderwijs (ook wel het ‘motief’ genoemd) vindt plaats in 

de ‘community of practice’ (de schoolorganisatie). Engeström (1987) stelt, dat er spanningen 

kunnen ontstaan tussen ‘tools’ (dit zijn bijvoorbeeld gemeenschappelijke visie, gekozen 
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methode, fysieke ruimte), ‘subject’ (docenten) en ‘object’ (opleiden). Doordat er bijvoorbeeld 

geen duidelijke visie is gecommuniceerd door de schoolorganisatie weten docenten niet wat 

er van ze verwacht wordt.  

Maar ook tussen ‘division of labour’ (taakverdeling: dit  is taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden), ‘community of practice’ en ‘object’ kunnen spanningen ontstaan. Van der 

Hilst (2010), stelt dat, resultaatverantwoordelijke teams zoals die in het Regio College zijn 

gevormd, alleen kunnen werken als die teams niet groter zijn dan 7 docenten. Bij grotere 

teams vindt er snel afschuiven van verantwoordelijkheden plaats en is er een teamleider 

nodig voor de coördinatie.  

En tussen ‘rules’ (de regels, afspraken) , docenten( ‘subject’) en schoolorganisatie 

(‘community of practice’) kunnen ook spanningen ontstaan. Docenten vinden het 

bijvoorbeeld moeilijk om de nieuwe manier van examinering , dat schoolbreed is 

afgesproken, toe te passen. 

Mijn onderzoek richt zich op de docenten (‘subject’) en hun professionele identiteit en de 

spanningen rondom die professionele identiteit die door het onderwijsvernieuwingsproces 

(‘object’) worden veroorzaakt. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in welke 

stappen de schoolorganisatie (‘community of practice’) moet zetten om de 

onderwijsvernieuwing succesvol te laten verlopen. 

Om de onderwijsvernieuwing succesvol te laten zijn, moet de schoolleiding de trekkers van 

de vernieuwing ruimte geven om de vernieuwing van de grond te krijgen. Daarnaast is het 

van belang dat iedere betrokkene de dialoog aangaat over het ‘motief’ voor de 

onderwijsvernieuwing. Het doel van de onderwijsvernieuwing moet dus voor iedereen 

duidelijk zijn (Miedema en Stam, 2009). 

Hierop aansluitend zijn tevens de volgende zaken van belang voor een succesvolle 

onderwijsvernieuwing (De Kock , 2007): 

 Neem emoties (angst, onvrede, teleurstelling, enthousiasme) die gepaard gaan met de 

onderwijsvernieuwing serieus 

 Maak reflecties expliciet: docenten en leidinggeven moeten elkaar inzicht geven in hoe zij 

in hun vak staan, waar zij voor willen gaan en waar zij goed in zijn en waar zij mogelijk 

nog beter in willen worden. Tevens geeft het inzicht op de wijze waarop de vernieuwing 

wordt geïnterpreteerd door de docent. 

 Verbind professionele identiteiten met de vernieuwingsidee 

 Faciliteer samenwerking tussen docenten en (peer) coaching 

 Zorg voor een cultuurverandering door te reflecteren met collega-scholen en de 

lerarenopleiding 

Leidinggevenden en verandermanagers moeten actief bezig  zijn met de vraag hoe zich de 

inhoud van een onderwijsvernieuwing verhoudt tot de professionele identiteiten van 

docenten: Waar liggen aanknopingspunten, waar zijn er struikelblokken, welke 

ontwikkelpunten komen bovendrijven en op welke wijze kunnen individuele docenten en 

docententeams het beste gefaciliteerd worden om zich te ontwikkelen in de gewenste 
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richting? Er mag dus niet zomaar worden aangenomen, dat docenten de 

onderwijsvernieuwing ‘omarmen’ (De Kock, 2007).  

Volgens De Kock (2007) komt de professionele identiteit van docenten integraal mee in het 

reflectieproces dat op gang komt als docenten zich geconfronteerd weten met 

onderwijsvernieuwing en die nieuwe weg proberen te bewandelen in de alledaagse 

lespraktijk. Er moet volgens hem rekening gehouden worden met hoe docenten een 

vernieuwing beleven vanuit hun professionele identiteit. Dat 'rekening houden met' is niet 

een kwestie van daar met een grote boog omheen gaan maar juist actief inschakelen in 

vormen van leren op individueel niveau, op teamniveau en op schoolniveau. De 

professionele identiteit van docenten kan hierin een belangrijk aangrijpingspunt zijn. 

Om de onderwijsvernieuwing succesvol te laten verlopen moet dus rekening worden 

gehouden met de professionele identiteit van de docenten. Om beter te kunnen begrijpen 

waarom spanningen rondom de professionele identiteit van docent zouden kunnen ontstaan, 

moet eerst het begrip ‘professionele identiteit’ worden uitgediept.  

Professionele identiteit van docenten 

 

Onderwijsvernieuwing is schoolontwikkeling, stelt Lagerweij (2004). Deze is onder andere 

afhankelijk van de schoolcultuur. De schoolcultuur wordt bepaald door overtuigingen en 

opvattingen van de individuele docent. Er zijn verschillende lagen, die een rol kunnen spelen 

in het functioneren van docenten. De buitenste lagen (omgeving en gedrag) zijn voor 

anderen waarneembaar, de binnenste lagen (bekwaamheden, overtuigingen, identiteit en 

betrokkenheid) raken meer de kern van de persoon.  

 
 

 
Figuur 2: Het model van lagen van de persoonlijkheid van docenten (Korthagen, 2001) 

De beroepsidentiteit heeft volgens Korthagen (2001) het karakter van een Gestalt: een 

onbewust en dynamisch geheel van behoeften, beelden, gevoelens, waarden, 

rolopvattingen, vroegere ervaringen en gedragstendensen. Het gedrag, de bekwaamheden 

(waaronder vakkennis), de overtuigingen en de professionele identiteit (zelfbeeld en 
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persoonlijke visie) van leraren worden dus bepaald door een wisselwerking van sociale 

invloeden en invloeden van binnenuit de persoon (zie figuur 2). 

Binnen de professionele identiteit van docenten onderscheidt Kelchtermans (1993) vier 

aspecten: 

1. Zelfbeeld: hoe zie ik mezelf als leraar, wat kan ik en wat wil ik? 

2. Motivatie: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, wat zijn mijn doelen? 

3. Taakperceptie: wat zie ik als mijn belangrijkste taken en wat niet? 

4. Perspectief: wat voor leraar wil ik in de toekomst zijn, hoe zie ik mijn ontwikkeling? 

 

Vanuit deze vier aspecten volgen drie verschillende beroepsoriëntaties binnen het 

beroepsonderwijs, namelijk pedagoog, leermeester en didacticus (Moerkamp en 

Hermanussen, 2011). De pedagoog wil aandacht besteden aan de mens achter de leerling. 

Deze docenten maken zich, als het gaat om onderwijsvernieuwing, zorgen over de eisen die 

nieuwe vormen van onderwijs aan leerlingen stellen. Van collega’s verwachten zij 

saamhorigheid en het werken als team vinden zij zeer belangrijk. De leermeester komt uit de 

praktijk en is georiënteerd op het beroep waarvoor wordt opgeleid. Ze vinden het daarom 

ook heel belangrijk dat de beginnende beroepskracht van hoog niveau is. Leermeesters 

kunnen zich ook vinden in het competentiegericht onderwijs. Daarbij vinden zij het wel van 

belang dat de nadruk ligt op de beroepspraktijk en niet op het onderwijs op school. Ook 

willen zij graag samenwerken met collega’s, overleggen en informatie inwisselen. Net zoals 

zij dat gewend zijn in het bedrijfsleven. De didactici willen goed onderwijs maken, waarbij de 

cognitieve ontwikkelingssprong van de leerling centraal staat. Veel didactici zijn de 

kartrekkers van onderwijsvernieuwing, omdat zij dat belangrijk vinden. Ze willen daarbij niet 

gestuurd worden van bovenaf. Ze verwachten wel medewerking en loyaliteit van collega’s bij 

de invoering van het onderwijs dat zij ontwikkeld hebben. Het onderwijsvernieuwingsproces 

kan dus botsen met de professionele identiteit van de docent en dat levert spanningen op. 

Volgens Van Veen (2005) hebben zelfs de meest enthousiaste docenten voor de 

onderwijsvernieuwing nog frustraties vanwege institutionele eisen, interne tegenstrijdigheden 

in de onderwijsvisie, conflicten tussen voorstanders en tegenstrijdigheden tussen materiële 

en symbolische ondersteuning. 

 

De Regisseur Onderwijsaanbod- en ontwikkeling bijvoorbeeld wordt in het Regio College als 

kartrekker gezien van de onderwijsvernieuwing. De professionele identiteit van een 

‘veranderingsbekwame’ docent, zoals de Regisseur Onderwijsvernieuwing zou moeten zijn, 

houdt in, dat de docent zijn beperkingen kent, vertrouwen heeft in zichzelf, niet bang is, 

fouten durft te maken, initiatiefrijk en energiek is, een expliciete visie heeft, nieuwe inzichten 

kan omzetten in handelen en een grote mate van zelfsturing heeft (Snoek, 2004). Docenten 

kunnen in conflict komen met zichzelf wanneer de onderwijsvernieuwing niet in lijn ligt met 

hun eigen zelfbeeld, motivatie, taakperceptie en perspectief. Meijers en Wardekker (2001) 

noemen dit grenservaringen. 

 

Van grenservaringen naar identiteitsleren 

 

Wanneer een docent een conflict krijgt met zijn of haar zelfbeeld als docent, kunnen er 

‘grenservaringen’ optreden. Deze ervaringen zijn kritische situaties, die gepaard gaan met 
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negatieve emoties. Die negatieve emoties ontstaan, omdat de docent niet in staat is 

adequaat te handelen omdat hij zich niet volledig kan identificeren met de nieuwe situatie en 

de nieuwe eisen die vanuit die situatie aan hem gesteld worden. Het is een grenservaring, 

omdat de grens van zelfbeeld zichtbaar wordt (Meijers en Wardekker, 2001). Deze 

grenservaringen moeten niet als negatief beschouwd worden. Deze grenservaringen kunnen 

juist leiden tot identiteitsleren. Waarbij identiteitsleren ontstaat als de persoon de negatieve 

emoties durft te erkennen en te benoemen en met collega’s durft te delen. De spanningen 

die de negatieve emoties veroorzaken worden in eerste instantie ervaren als zaken die de 

docent overkomt en die spanningen worden niet in verband gebracht met spanningen op een 

hoger niveau. De heftige emoties ontnemen ook het zicht op diepere oorzaken. Als het de 

docent wel lukt om de grenservaring een betekenisvolle plaats te geven treedt 

identiteitsleren op. In het proces van identiteitsleren onderscheidt Wardekker (2010) vier 

fasen:  

1. Discontinuïteit: docent beseft dat hij niet past in de verandering of niet voldoende kennis 

heeft 

2. Discursieve betekenisgeving: docenten gaan samen woorden zoeken en vinden om te 

omschrijven wat het probleem eigenlijk is en wat er nodig is om hiermee om te leren 

gaan 

3. Intuïtieve betekenisgeving: is alleen mogelijk als de docent het verwoorden van wat voor 

hem het probleem en een mogelijke aanpak daarvan is, zou kunnen integreren met zijn 

eigen verhaal en ervaringen 

4. Continuïteit: de docent kan en wil zichzelf voorstellen in een nieuwe situatie en alles wat 

daarbij hoort. 

De manier waarop docenten omgaan met spanningen met betrekking tot hun professionele 

identiteit die het onderwijsvernieuwingsproces teweegbrengen heeft gevolgen voor in welke 

mate de desbetreffende onderwijsvernieuwing wordt ingevoerd.  De Kock (2007) benoemt dit 

als het reflectieproces dat in gang komt als docenten geconfronteerd worden met de 

onderwijsvernieuwing. Het resultaat van het reflectieproces is een bepaalde vorm van coping 

(omgaan met problemen) als antwoord op de onderwijsvernieuwing. De volgende 

antwoorden op onderwijsvernieuwing kunnen worden onderscheiden (Coburn, 2004): 

 

- afwijzing: belangrijke delen van de onderwijsvernieuwing die niet sporen met eigen 

overtuigingen worden niet overgenomen in het eigen gedragsrepertoire; 

- ontkoppeling: de vernieuwing wordt 'aan de buitenkant' vormgegeven maar wordt niet in de 

kern van het onderwijsleerproces doorgevoerd. De Kock (2007) noemt dit een symbolische 

respons; 

- parallelle structuren: omdat veel vernieuwingen verschillende parallelle verwachtingen ten 

aanzien van het vormgeven van leeromgevingen in zich hebben, geven docenten prioriteit 

aan de ene verwachting, meer dan aan de andere, waardoor een zekere mix ontstaat van 

vernieuwde en niet vernieuwde elementen in de lespraktijk; 

- assimilatie: belangrijke delen van de onderwijsvernieuwing worden dusdanig 

geïnterpreteerd dat zij overeenkomen met hoe men altijd al gewoon was les te geven, 
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waardoor de onderwijsvernieuwing niet als 'nieuw' wordt ervaren en daardoor de lespraktijk 

feitelijk bij het 'oude' blijft; 

- accommodatie: fundamentele vernieuwing van de lespraktijk, niet alleen 'aan de buitenkant' 

maar ook in de kern van het onderwijsleerproces, zo veel mogelijk volgens de 

uitgangspunten van de onderwijsvernieuwing. 

Men zou kunnen stellen, dat het identiteitsleren van Meijers en Wardekker (2001) 

gelijkenissen vertoont met het reflectieproces dat De Kock (2007) beschrijft. Ook vertoont het 

identiteitsleren gelijkenissen met het ‘double-loop-leren van Simons (2003) en Wierdsma en 

Swieringa (2000) (zie figuur 3). Simons (2003) stelt dat dit is het ter discussie stellen is van 

fundamentele onderliggende uitgangspunten. Volgens hem gaat het dan om vragen als: “Is 

dit nog wel in overeenstemming met mijn visie op leerlingen en leren?” Moeten we niet op 

een heel andere manier gaan denken over onderwijs dan we gewend zijn?” “Welke normen 

en waarden zouden we ter discussie moeten gaan stellen wanneer we constateren dat we er 

telkens van af wijken?” 

 

Figuur 3: Dubbelslagleren (double-loop-leren) (Wierdsma en Swieringa, 1990) 

 

Voor het onderzoek zal ik mij beperken tot het begrip ‘identiteitsleren’, omdat het begrip 

‘identiteitsleren’ naar mijn mening het individuele leren van de docent beschouwt. Pas als er 

individueel leren heeft plaatsgevonden kan er ook op organisatieniveau ‘leren plaatsvinden’. 

De vraag is wel interessant in welke mate de onderwijsvernieuwing is ingevoerd op de 

verschillende opleidingen van het Regio College en wat de invloed is geweest van het 

identiteitsleren van de docenten. 

Conclusie 

Onderwijsvernieuwing kan worden beschouwd als een activiteitssysteem, waarbij onder 

andere spanningen optreden bij docenten en methodes, visie, fysieke ruimte, de regels en/of 

afspraken van de schoolorganisatie en de taakverdeling. Spanningen bij docenten treden 

hierbij op als de onderwijsvernieuwing niet in lijn ligt met de professionele identiteit van de 

docent.  Voor een succesvolle invoering van de onderwijsvernieuwing is het van groot belang 

hierbij rekening te houden. 
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4. Onderzoeksvragen 
 

Het theoretisch kader leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

Centrale vraag: welke instrumenten, waarbij rekening wordt gehouden met de professionele 

identiteit van de docent, kan de schoolorganisatie inzetten om onderwijsvernieuwingen,  

succesvol in te voeren? 

Hoofdvraag analysefase: welke spanningen ervaren docenten bij onderwijsvernieuwingen 

en leiden deze spanningen tot het leren van docenten? 

Mijn onderzoek richt zich op het invoeren van competentiegericht onderwijs op het Regio 

College. 

Deelvragen: 

 Welke spanningen hebben docenten rondom hun eigen professionele identiteit ervaren 

bij onderwijsvernieuwingen? 

Welke spanningen hebben docenten in een team ervaren bij het invoeren van 

competentiegericht onderwijs op het Regio College rondom hun zelfbeeld als docent, hun 

motivatie, hun taakperceptie en hun perspectief?  

 In hoeverre is er sprake geweest van identiteitsleren bij onderwijsvernieuwingen? 

Heeft de docent op het moment dat die spanningen werden ervaren dit kunnen delen met 

zijn team? Heeft het team hier zodanig op gereageerd dat er toen ook oplossingen bedacht 

zijn voor deze spanningen? Hoe heeft het team dit gedaan? 

 In hoeverre is er sprake  van accommodatie, parallelle structuren, assimilatie, afwijzing of 

ontkoppeling van de onderwijsvernieuwingen? 

In welke mate is het competentiegericht onderwijs ingevoerd op de desbetreffende 

opleiding? Heeft het team alleen de examinering aangepast en het onderwijs gelaten zoals 

het was of is er in de visie op het onderwijs van team ook ingrijpend gewijzigd en is dit weer 

doorgevoerd in het onderwijs? 
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5. Conceptueel model  
 

 

 

Onderwijsmethode 
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6. Variabelenschema 
 

Eigenschapsbegrip Dimensie Variabele Indicator 

Spanningen 

rondom 

professionele 

identiteit van de 

docent 

Onderwijsvernieuwing in 

relatie tot zelfbeeld van 

docent 

De mate waarin zich spanningen voordoen in de 

relatie tussen onderwijsvernieuwing en 

zelfbeeld van de docent 

 Perceptie van de eigen kwaliteit als docent 

 Perceptie van de eigen kwaliteit als collega 

 Perceptie van de waardering door collega’s 

 Perceptie van de waardering door leerlingen 

Onderwijsvernieuwing in 

relatie tot motivatie van de 

docent 

De mate waarin zich spanningen voordoen in de 

relatie tussen onderwijsvernieuwing en 

motivatie van de docent 

Perceptie van de doelen van de docent m.b.t. 

wat hij bij de deelnemers wil bereiken 

 

Onderwijsvernieuwing in 

relatie tot toekomst 

perspectief van docent 

De mate waarin zich spanningen voordoen in de 

relatie tussen onderwijsvernieuwing en 

toekomstperspectief van de docent 

Perceptie van hoe docent zichzelf ziet in het 

kader van zijn persoonlijke ontwikkeling 

Onderwijsvernieuwing in 

relatie tot taakperceptie van 

docent 

De mate waarin zich spanningen voordoen in de 

relatie tussen onderwijsvernieuwing en dat wat 

docent tot zijn taak vindt behoren 

Perceptie van wat de docent ziet al zijn 

belangrijkste taak 

 Vakinhoudelijke taken  

 Didactische taken 

 Pedagogische taken 
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Eigenschapsbegrip Dimensie Variabele Indicator 

Identiteitsleren Discontinuïteit Mate waarin de professionele identiteit 
overeenkomt met de onderwijsvernieuwing 

Mate waarin docent vindt dat hij niet geschikt is voor 
onderwijsvernieuwing die wordt ingevoerd 

Mate waarin docent vindt dat hij niet past bij 
onderwijsvernieuwing die wordt ingevoerd 

 Discursieve 
betekenisgeving 

Mate waarin docent zich beseft dat er een 
probleem is en mate waarin gezamenlijk gezocht 
is naar woorden om te beschrijven wat het 
probleem is en hoe hiermee om te gaan 

Mate waarin docent het dilemma met zijn team heeft 
besproken  

Mate waarin het dilemma duidelijk is geworden voor de 
docent zelf en het team 

Mate waarin er door het team een structurele oplossing 
is bedacht 

 Intuïtieve 
betekenisgeving 

Mate waarin het beschreven probleem gekoppeld 
is aan eigen praktijk 

Mate waarin het dilemma zodanig geplaatst kon worden 
dat docent snapt dat zijn eigen gedrag moet veranderen 

 Continuïteit Mate waarin de docent  zichzelf voorstelt  in 
nieuwe situatie 

Mate waarin docent vindt dat onderwijsvernieuwing wel 
past bij hem, nadat een structurele oplossing is bedacht 
voor dilemma 

Mate waarin docent vindt dat hij wel geschikt is voor de 
onderwijsvernieuwing, nadat een structurele oplossing is 
bedacht voor het dilemma van de docent 
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Eigenschapbegrip Dimensie Variabele Indicator 

CGO Invoering cgo in 
de opleiding 

Mate van invoering van cgo in de opleiding Accommodatie 

Parallelle structuren 

Assimilatie 

Ontkoppeling 

Afwijzing 
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7. Opzet van het onderzoek 
 

Typering van het onderzoek 

In de analysefase heeft dit onderzoek een kwalitatief exploratief karakter met als doel tot een 

beschrijving te komen welke spanningen docenten ervaren bij onderwijsinnovaties en hoe 

deze spanningen leiden tot het leren van docenten.  

In de ontwerp- en eindfase zal het een toetsend onderzoek zijn. Ik wil op basis van de door 

mijn gevormde theorie en hypothese een interventie ontwikkelen en deze toetsen in mijn 

schoolorganisatie. 

Respondenten 

Ik heb alle docenten die Regisseurs Onderwijsaanbod- en ontwikkeling (O&O) in een 

opleidingsteam zijn van het Regio College uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. 

Uiteindelijk hebben 5 regisseurs geïnterviewd. Tevens heb ik 2 adviseurs van de afdeling 

Onderwijs, Personeel en Kwaliteitszorg geïnterviewd, die onderwijsvernieuwingsprocessen 

hebben begeleid.  

Dataverzameling, -verwerking en data-analyse 

Het betreft hier een onderzoek met een voornamelijk beschrijvend karakter van de 

spanningen die docenten ervaren bij onderwijsinnovaties. Ik heb hierbij vooral gebruik van 

het biografisch onderzoek (Geerdink, 2008). De reden hiervoor is dat ik het belangrijk vind, 

dat de respondent zelf veel aan het woord is. Geerdink (2008) stelt, dat de overtuiging dat 

het actuele menselijk handelen mede gekleurd wordt door zijn verleden en verwachtingen 

voor de toekomst; dat een mens is ingebed in zijn tijd en zijn ‘zijn en doen’ altijd een resultaat 

zijn van zijn levensverhaal. Het proces van de onderwijsvernieuwing zal dus vooral door de 

docent zelf verteld moeten worden. 

Bij beantwoording van de onderzoeksvragen heb ik gebruik gemaakt van kwalitatieve data 

(topic-interviews (Baarda, De Goede en Teunissen, 2009)). De topics voor de interviews zijn 

gebaseerd op basis van het literatuuronderzoek. Om een aantal begrippen voor wat betreft 

het competentiegericht onderwijs op het Regio College concreter te kunnen definiëren 

interview ik één van de adviseurs van de afdeling Onderwijs, Personeel en Kwaliteitszorg. 

Omdat het een kwalitatief onderzoek is heb ik gebruik van dataverzamelingsmethoden die 

flexibel en weinig gestructureerd zijn (Baarda, De Goede en Teunissen, 2009). De 

geïnterviewden hebben daardoor ‘in hun eigen woorden spreken’. De gesprekken zijn 

opgenomen, zodat ik ze op een later moment letterlijk kon uittypen. Om het vertrouwen van 

de geïnterviewden te krijgen heb ik de te interviewen docenten op de hoogte gebracht van 

mijn plannen. Ook heb ik in een uitnodigingsmail mijn bedoelingen duidelijk uitgelegd. 

Na het uittypen van de interviews heb ik de gegevens geordend, waarbij ik irrelevante 

teksten geschrapt heb tijdens het uittypen. Vervolgens heb ik de gegevens gelabeld aan de 
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hand van de begrippen uit mijn variabelenschema. De relevante tekstfragmenten heb ik in 

een Word-tabel bij het desbetreffende begrip gezet. 

De intersubjectiviteit van mijn data, heb ik door een collega-docent laten controleren. Vooral 

de begrippen ‘motivatie van de docent’ en ‘zelfbeeld van de docent’ zijn moeilijk te scheiden. 

De definitie van zelfbeeld is de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt. In dit onderzoek 

heb ik dit gevraagd aan de regisseur Onderwijsaanbod- en ontwikkeling, dus is er eigenlijk 

geen sprake van zelfbeeld, maar meer het beeld dat de regisseur heeft van zijn collega. Een 

antwoord als: ‘hij vindt het maar papieren onzin’ kan gezien worden als ‘hij is niet 

gemotiveerd’ of ‘hij is gewoon iemand die niets van procedures wil weten, zo is hij nu 

eenmaal’.  

Daarnaast heb ik de respondenten de transcripties van hun interviews voorgelegd ten 

behoeve van de interne validiteit. Ook heb ik een onderzoekslogboek bijgehouden waarin ik 

alle stappen in het analyseren van de data verantwoord (Geerdink, 2008). 

Mate van generaliseerbaarheid 

Het onderzoek is te klein om een theorie te kunnen vormen naar aanleiding van de 

resultaten. Wel hoop ik dat mijn schoolorganisatie door dit onderzoek  bewuster gaat 

nadenken over hoe onderwijsvernieuwingen het beste kunnen worden ingevoerd. 

Stapsgewijze aanpak (organisatie en tijdsplanning) 

Apri/Mei 2012   Voorbereiden topic-interviews 

Juni/Juli 2012   Topic-interviews houden en uitwerken 

Juli/Augustus 2012  Data analyseren 

Juli – September  2012 Rapportage en interventie ontwerpen 
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8. Resultaten van het empirisch onderzoek 
 

In dit hoofdstuk worden de uitspraken van de respondenten weergegeven in relatie tot de 

begrippen uit het theoretisch kader.  

Spanningen rondom de professionele identiteit 

Onder professionele identiteit wordt verstaan zelfbeeld: hoe zie ik mezelf als leraar, wat kan 

ik en wat wil ik als docent, motivatie: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, wat zijn mijn 

doelen, taakperceptie: wat zie ik als mijn belangrijkste taken en wat niet en perspectief: wat 

voor leraar wil ik in de toekomst zijn, hoe zie ik mijn ontwikkeling? (Kelchtermans, 1993) 

De respondenten hebben hun mening gegeven over hun collega’s uit het team. De 

informatie is dus niet uit eerste hand maar een perceptie. Van zelfbeeld van de docent is 

daarom geen sprake, het is het beeld dat de respondent heeft over zijn collega-docent. 

 

Welke spanningen zijn er rondom de professionele identiteit van docenten bij het 
invoeren van cgo op het Regio College ? 

Label Tekstfragmenten uit interviews 

Beeld van de docent We hadden hier allemaal eilandjes een paar 
jaar geleden, kwam door veel part-timers.  

Spanning komt vooral voort uit niet begrijpen 
waar dingen vandaan komen. Collega’s 
willen weten waarom de dingen zo moeten. 
Ik heb het kd gelezen dus ik weet waarom 
het moet. Collega’s begrijpen dit niet. Gaan 
er tegen aan schoppen, voelen zich niet 
verbonden 

Collega’s die praktijklessen geven zijn vanuit 
beroep binnengekomen en hebben 
instructeursopleiding of hebben BVE.  
Degene die heel lang zitten zijn wel docent 
en zou je dan daarop aan moet kunnen 
spreken. Op klassenmanagement 
bijvoorbeeld. Dan zitten ze je aan te kijken 
van wat is dat? Collega’s die niet geschoold 
zijn die snappen het ook niet. 

Het heeft te maken met in het diepe 
springen, uit je comfortzone gaan, 
zekerheden loslaten. Niet iedereen kan dat, 
want je wordt met jezelf geconfronteerd. 

Het is telkens het produceren. Telkens als 
iets af moet zijn. Als je afhankelijk van elkaar 
ben, dat zijn momenten dat spanningen 
hoog opliepen. Als je afhankelijk van elkaar 
bent en een ander tempo hebt. 

Motivatie van de docent 
 

Ik heb periodewijzers geschreven maar ik 
vraag aan mijn collega’s lesmateriaal. 
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Vervolgens hoor je niks meer.  Mensen doen 
niet wat je ze vraagt. Doen lessen uit de 
losse pols 

Een aantal oudere collega’s doen al 30 jaar 
hun onderwijs op dezelfde manier en dan 
moet je geen zijsprongetje maken. Overgang 
naar beroepstaken is andere structuur dan 
zij gewend zijn. Ze moeten nu hun mappen 
door elkaar gebruiken 

Over het algemeen gaat het wel goed. Maar 
er zijn collega’s die het niet willen en in oude 
modus blijven  en hier al heel lang werken 
en zeggen ook ik hoef nog maar 1 of 2 jaar 
en dan is het klaar en daar heb ik wel heel 
veel last van. 

Het een groot stuk onzin vinden, 
ongenuanceerd onzin vinden en ‘ze doen 
maar in Den Haag’ en misschien ook wel 
van ‘ik bepaal het toch zelf wel in mijn eigen 
klaslokaal’ 

Onzin die papieren verantwoording. 

‘Ik kom hier alleen om les te geven’. Dat zegt 
ie ook, ik heb voor jou  de cijfers ingevoerd. 

Heeft in een aantal gevallen  te maken met 
werkdruk. Veranderen heeft tijd nodig, 
ruimte in je hoofd nodig om verandering, 
nieuwe idee te laten groeien. Als je daar de 
tijd niet voor hebt, dan zul je niet openstaan 
voor nieuwe dingen. 

Taakperceptie van de docent Het heeft wel invloed op de tijd die je nodig 
hebt om gewoon les te geven 

 

Dat het onderwijsvernieuwingsproces bij de verschillende opleidingsteams spanningen geeft 

bij de docenten wordt wel duidelijk uit bovenstaand schema. Dit zijn alle uitspraken van de 7 

respondenten die geïnterviewd zijn. Het zijn percepties van de Regisseur 

Onderwijsontwikkeling- en aanbod, het is hoe hij1 er tegen aan kijkt. De spanningen bij 

docenten concentreren zich vooral rondom de perceptie van de kwaliteit van de docent. De 

onderwijsvernieuwing botst met wat de docent kan en wil. Ze begrijpen niet wat de bedoeling 

is van cgo of komen  afspraken niet na die gemaakt zijn in het team in het kader van de 

onderwijsvernieuwing. Ze vinden het moeilijk om uit hun ‘comfortzone’ te komen. Ook heeft 

het te maken met de motivatie van de docent. Dit heeft vooral te maken met het jarenlang 

werken op eenzelfde manier en dit niet willen loslaten. Eén respondent geeft aan dat er 

alleen op het gebied van tijd spanning is. Onderwijsvernieuwing kost tijd en dat gaat soms 

ten koste van het lesgeven.  

 

 

                                                           
1
 Ik heb ook vrouwelijke regisseurs geïnterviewd. Voor de leesbaarheid schrijf ik in de hij-vorm. 
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Identiteitsleren 

Wanneer een docent een conflict krijgt met zijn of haar zelfbeeld als docent, kunnen er 

‘grenservaringen’ optreden. Deze ervaringen zijn kritische situaties, die gepaard gaan met 

negatieve emoties. Die negatieve emoties ontstaan, omdat de docent niet in staat is 

adequaat te handelen omdat hij zich niet volledig kan identificeren met de nieuwe situatie en 

de nieuwe eisen die vanuit die situatie aan hem gesteld worden. Het is een grenservaring, 

omdat de grens van zelfbeeld zichtbaar wordt (Meijers en Wardekker, 2001). Deze 

grenservaringen moeten niet als negatief beschouwd worden. Deze grenservaringen kunnen 

juist leiden tot identiteitsleren. Waarbij identiteitsleren ontstaat als de persoon de negatieve 

emoties durft te erkennen en te benoemen en met collega’s durft te delen. In het proces van 

identiteitsleren onderscheidt Wardekker (2010) vier fasen:  

1. Discontinuïteit: docent beseft dat hij niet past in de verandering of niet voldoende 

kennis heeft 

2. Discursieve betekenisgeving: docenten gaan samen woorden zoeken en vinden om 

te omschrijven wat het probleem eigenlijk is en wat er nodig is om hiermee om te leren gaan 

3. Intuïtieve betekenisgeving: is alleen mogelijk als de docent het verwoorden van wat 

voor hem het probleem en een mogelijke aanpak daarvan is, zou kunnen integreren met zijn 

eigen verhaal en ervaringen 

4. Continuïteit: de docent kan en wil zichzelf voorstellen in een nieuwe situatie en alles 

wat daarbij hoort. 

Is er sprake van identiteitsleren tijdens het invoeren van cgo op het Regio Col 
 
 
lege? 

Label Tekstfragmenten uit interviews 

Discontinuiteit Zie: spanningen rondom professionele 
identiteit 

Discursieve betekenisgeving Studiedag feedback geven gedaan met 
werkvormen. We zijn heel lief voor elkaar 
geweest. Bij een collega is een bepaald punt 
niet benoemd.   

Een studiedag of zo? Ja, maar dan vinden 
ze het extra werk opleveren dus dan wordt 
het niet door mijn collega’s gedaan. Ze delen 
de visie niet. Er zijn een aantal stuggere.  

Intuïtieve betekenisgeving We zijn stevig genoeg om elkaar tot de orde 
roepen. Betekent dat je soms niet met elkaar 
eens hoeft te zijn maar dat je wel aangeeft 
dat het zo en zo moet met goede 
argumenten. Daardoor houdt je elkaar wel 
scherp 
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Continuïteit Als hij er niet mee eens is, dan overtuig ik 
hem toch om het te doen. Zo zijn er 
meerdere. Ik kom minimaal 1 per week bij 
docent langs bij eventuele problemen.  

Als het mij een onprettig gevoel geeft ga ik 
met ze in gesprek. Ik ga bij ze in de les 
zitten. Ik ontmoet ze op hun interessegebied 
dat werkt. Mensen die vanuit beroep komen 
en lessen moeten gaan ontwikkelen, daar zit 
ruimte tussen. Ik moet ze ontmoeten in het 
praktische deel. Dan voelen ze zich 
begrepen.  
 

 Op allerlei verschillende manieren. Met 
elkaar aan tafel, of dan deed ik weer een 
voorzetje 

 

De respondenten hebben er in alle gevallen voor gezorgd dat er ruimte was om over de 

spanningen, de discontinuïteit, te praten in het team. Studiedagen zijn georganiseerd om 

zaken toe te lichten of afspraken te maken in het team. In één team is men niet verder 

gekomen dan deze fase van identiteitsleren. De andere teams komen wel in de verdere 

fasen van identiteitsleren. Eén respondent geeft aan dat zijn team stevig genoeg in z’n 

schoenen staat om elkaar op fouten aan te spreken en daar wat mee te doen. Andere 

respondenten geven aan dat als ze weerstand voelen bij collega’s ze zelf met hun collega’s 

in gesprek gaan, door wekelijks bij ze langs te gaan of ze tegemoet te komen in hun 

interessegebied. Uit de interviews is moeilijk te concluderen of er nu sprake is van intuïtieve 

betekenisgeving of continuiteit. De scheiding tussen deze twee fasen is moeilijk aan te 

geven. Van identiteitsleren is wel degelijk sprake.  

Mate van invoering van de onderwijsvernieuwing volgens de uitgangspunten van het 

Regio College 

De manier waarop docenten omgaan met spanningen met betrekking tot hun professionele 

identiteit die het onderwijsvernieuwingsproces teweegbrengen heeft gevolgen voor in welke 

mate de desbetreffende onderwijsvernieuwing wordt ingevoerd.  De Kock (2007) benoemt dit 

als het reflectieproces dat in gang komt als docenten geconfronteerd worden met de 

onderwijsvernieuwing. Het resultaat van het reflectieproces is een bepaalde vorm van coping 

(omgaan met problemen) als antwoord op de onderwijsvernieuwing. De volgende 

antwoorden op onderwijsvernieuwing kunnen worden onderscheiden (Coburn, 2004): 

- afwijzing: belangrijke delen van de onderwijsvernieuwing die niet sporen met eigen 

overtuigingen worden niet overgenomen in het eigen gedragsrepertoire; 
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- ontkoppeling: de vernieuwing wordt 'aan de buitenkant' vormgegeven maar wordt niet in de 

kern van het onderwijsleerproces doorgevoerd. De Kock (2007) noemt dit een symbolische 

respons; 

- parallelle structuren: omdat veel vernieuwingen verschillende parallelle verwachtingen ten 

aanzien van het vormgeven van leeromgevingen in zich hebben, geven docenten prioriteit 

aan de ene verwachting, meer dan aan de andere, waardoor een zekere mix ontstaat van 

vernieuwde en niet vernieuwde elementen in de lespraktijk; 

- assimilatie: belangrijke delen van de onderwijsvernieuwing worden dusdanig 

geïnterpreteerd dat zij overeenkomen met hoe men altijd al gewoon was les te geven, 

waardoor de onderwijsvernieuwing niet als 'nieuw' wordt ervaren en daardoor de lespraktijk 

feitelijk bij het 'oude' blijft; 

- accommodatie: fundamentele vernieuwing van de lespraktijk, niet alleen 'aan de buitenkant' 

maar ook in de kern van het onderwijsleerproces, zo veel mogelijk volgens de 

uitgangspunten van de onderwijsvernieuwing. 

 

Is er sprake  van accommodatie, parallelle structuren, assimilatie, afwijzing of 
ontkoppeling van cgo op het Regio College? 

Label Tekstfragmenten uit interviews 

Accommodatie BE’s ingevoerd, veel tijd nodig gehad, 
daardoor kon team er ook aan wennen. 
Onderwijs en examen gescheiden: 
meetmomenten. Als je al het onderwijs 
gevolgd hebt, mag je meedoen aan Proeve 

Beoordelingen zijn op orde . Programma is 
duidelijk in een leerplanschema en ook de 
overlappingen. Didactiek is verschillend, 
afhankelijk van het vak. Impuls van 
Netschool, Smartboard en laptops. 2 
instroommomenten, heterogene groepen 
voor wat betreft leerjaar en voor wat betreft 
opleidingen 

Parallelle structuren Deze punten doen wij maar gesprekken met 
deelnemers leggen wij niet vast. 
Waarschijnlijk omdat wij werken met 
volwassenen die vanuit werkgever deze 
opleiding volgt. 
 

We zijn al cgo gestart, dus weinig 
veranderingen behalve dan Nederlands, 
Engels en Rekenen. 

Assimilatie Nvt 

Ontkoppeling Nvt 

Afwijzing Ntv 
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Het College van Bestuur van het Regio College had als uitgangspunt bij de invoering van 

cgo, dat er geen keurslijf werd bepaald voor de verschillende opleidingsteam. Er waren wel 

een aantal richtlijnen waar men zich aan moest houden, zoals beoordelen door middel van 

beoordelingseenheden, werken met het OUT-principe en loopbaancoaching. Het enige, dat 

gesteld kan worden is dat geïnterviewde opleidingsteams werken met 

beoordelingseenheden, waarbij onderwijs en examen gescheiden zijn of waarbij men nog 

bezig is om het onderwijs van het examen beter te scheiden. Van afwijzing is dus geen 

sprake. Ontkoppeling betekent, dat de onderwijsvernieuwing aan de buitenkant wordt 

vormgegeven, dat het een symbolische respons is. Eén respondent, die veel ervaring met de 

onderwijsvernieuwingstrajecten op het Regio College heeft, gaf aan dat opleidingsteams cgo 

aanpakten om zaken te veranderen, maar dat er ook opleidingsteams waren die het 

onderwijsprogramma goed vonden dat ze hadden en dit gingen vertalen naar 

beoordelingseenheden. Hiervan is geen sprake bij de respondenten. In de gesprekken was 

geen sprake van afkeer tegen cgo, of dat men aangaf dat men de hele onderwijsvernieuwing 

maar niks vond. Van assimilatie is bij de respondenten ook geen sprake, omdat uit de 

gesprekken naar voren komt dat de onderwijsvernieuwing bestond uit het bestaande 

onderwijs omzetten naar beoordelingseenheden. Gesteld kan worden dat er sprake is van 

accommodatie en/of parallelle structuren bij de opleidingsteams van de respondenten.  
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9. Conclusie 
 

De hoofdvraag van de analysefase van onderzoek is: welke spanningen ervaren docenten 

bij onderwijsvernieuwingen en leiden deze spanningen tot het leren van docenten? 

Hierbij richt mijn onderzoek zich op het invoeren van competentiegericht onderwijs op het 

Regio College. 

Spanningen bij docenten komen doordat ze het niet begrijpen, niet uit hun comfortzone 

willen komen. Dit kan zijn, omdat ze al heel lang hun onderwijs op dezelfde manier geven, 

omdat ze het gewoon ‘onzin’ vinden of omdat er te weinig tijd voor wordt genomen. Bij een 

volgend onderwijsvernieuwingsproces (bijvoorbeeld veranderingen die plaats gaan vinden in 

het kader van Focus op Vakmanschap2) zal de schoolorganisatie met dit soort zaken 

rekening moeten houden. De Kock (2007) stelt ook, dat om een 

onderwijsvernieuwingsproces succesvol te laten zijn het belangrijk is dat het 

onderwijsvernieuwingsidee wordt verbonden aan de professionele identiteit van de docent en 

dat het ook belangrijk is, dat deze spanningen serieus genomen worden. 

De Regisseurs Onderwijsaanbod- en ontwikkeling staan open voor het gesprek met hun 

collega’s die moeite hebben met de onderwijsvernieuwing. Ze organiseren studiedagen en 

als het nodig is voeren ze een één-op-één-gesprek met hun collega om zaken te 

verduidelijken. De ondervraagde regisseurs, de kartrekkers, doet er dus alles aan om het 

leren in hun team te laten gebeuren. Of de collega’s die de spanningen/grenservaringen 

ervaren het ook zo beleven is de vraag. Er moet ruimte zijn voor reflectie bij docenten, stelt 

De Kock (2007). Dit betekent elkaar inzicht geven in wat de onderwijsvernieuwing betekent 

voor de docent. De kartrekkers van de onderwijsvernieuwing moeten dus echt het gesprek 

aangaan, een dialoog voeren, met hun collega’s. 

Toch kan gesteld worden dat het Regio College bij de ondervraagde opleidingsteams er in is 

geslaagd een succesvolle onderwijsvernieuwing in te voeren. De opleidingsteams hebben de 

onderwijsvernieuwing niet afgewezen. Er is zelfs sprake van accommodatie en/of parallelle 

structuren bij de ondervraagde opleidingsteams. 

 

 

  

                                                           
2
 Focus op Vakmanschap: Wetsvoorstel m.b.t bevorderen doelmatige leerwegen en moderniseren bekostiging 

beroepsonderwijs 
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10. Discussie 
 

Kritische reflectie op onderzoek zelf 

Toen ik mij ging verdiepen in een onderzoeksvraag voor deze master werd het voor mij al 

snel duidelijk dat ik een onderzoek wilde doen onder docenten en niet onder mbo-

deelnemers. Dit komt voornamelijk door mijn affiniteit met veranderingsprocessen en wat dit 

teweeg brengt in organisaties. Natuurlijk zijn de deelnemers onze ‘core-business’, maar 

zonder docenten kun je geen onderwijs aanbieden. Het activiteitssysteem van Engeström 

sprak me daarbij het meeste aan, omdat het zo duidelijk weergeeft wat zo’n 

veranderingsproces in een schoolorganisatie teweeg kan brengen. Ik wilde eigenlijk alle 

facetten van het activiteitssysteem onderzoeken, maar dat lukt niet in twee maanden tijd. Ik 

moest mij dus beperken tot één facet en dat was de professionele identiteit van docenten en 

de spanningen die een onderwijsvernieuwingsproces met zich meebrengt. Daarnaast wilde 

ik ook onderzoeken hoe competentiegericht onderwijs in het Regio College is ingevoerd. Ik 

weet het van mijn eigen team en van een aantal teams van mijn afdeling, maar van de 

andere afdelingen wist ik niet hoe de onderwijsvernieuwing was verlopen. Voor het 

verzamelen van de benodigde gegevens leek het mij daarom het beste om de Regisseurs 

Onderwijsaanbod- en ontwikkeling van de diverse teams te gaan interviewen. Ik heb nog 

getwijfeld om een leergeschiedenisonderzoek bij twee teams te gaan doen en deze met 

elkaar te vergelijken. De opbrengst daarvan leek mij te summier, omdat ik juist meerdere 

collega-regisseurs wilde interviewen. Had ik meer tijd voor dit onderzoek gehad dan had ik 

dit zeker gedaan, omdat ik merk dat ik met deze interviews niet alles eruit heb kunnen halen. 

Ik zal hier dieper op in gaan bij ‘kritisch reflectie op opbrengst van het onderzoek’.  

Voor wat betreft het literatuuronderzoek vond ik het moeilijk om het praktische om te zetten 

naar de theorie. Het werken in de praktijk maakt je als docent enigszins kortzichtig. De 

verschillende theorieën dwingen je om kritisch naar je werk te kijken. 

Hoe is het onderzoek qua methodologie verlopen?  

Zoals ik hierboven al aangaf was het literatuuronderzoek een strijd op zich. Telkens weer het 

verband leggen met je onderzoeksvraag en je afvragen of het relevant is. De kritische 

begeleiding van mijn opleider heeft uiteindelijk geresulteerd in een afgebakende en relevante 

theoretische analyse.  

Het variabelenschema is een belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek. Hiermee kon ik 

mijn interviewleidraad bepalen. Het moeilijkste vond ik nog om tijdens de interviews mij te 

houden aan deze leidraad. In mijn enthousiasme en nieuwsgierigheid wilde ik nog wel eens 

zijpaden bewandelen. 

Het uittypen van de interviews vergde veel tijd en ook omdat ik ze zelf heb uitgetypt kost dit 

nog meer tijd, omdat je zonder dat je je daar bewust van bent al heel kritisch gaat luisteren 

en labelen. Omdat ik een goed variabelenschema had, ging het labelen redelijk snel. Omdat 

ik in de zomervakantie de interviews heb gelabeld heb ik geen collega kunnen vragen om te 

valideren. Mijn man, ook een docent-onderzoeker, heb ik daarom gevraagd om de labels te 

valideren. 
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Hoe is het onderzoek op school ontvangen?  

De respondenten wilden vooral meedoen aan het interview omdat ze het onderwerp vanuit 

hun regisseurs- en/of adviseursrol interessant vonden. Collega’s of mijn afdelingsmanager 

hebben zich verder niet negatief uitgelaten over mijn onderzoek. 

Wat heb jij van het onderzoek geleerd? 

Wat ik vooral van het onderzoek heb geleerd, is hoe andere Regisseurs Onderwijsaanbod- 

en ontwikkeling met de onderwijsvernieuwing zijn omgegaan in hun teams. Het delen van 

deze kennis mis ik wel in onze schoolorganisatie. Er zijn verschillende overlegmomenten 

waarin dit mogelijk zou kunnen zoals de kenniskring en de regisseursoverlegmomenten met 

de afdelingsmanager. Toch gebeurt het niet, omdat ‘de waan van de dag regeert’.  

Wat zou je een volgende keer anders doen?  

Een volgende keer zou ik tijdens de interviews mij meer strikt willen houden aan de 

interviewleidraad. Omdat ik mij liet leiden door mijn eigen ervaringen als regisseur en mijn 

nieuwsgierigheid naar de ervaringen van de andere regisseur heb ik niet altijd effectief 

doorgevraagd.  

Kritische reflectie op opbrengst van het onderzoek  

Van de 25 collega-regisseurs op het Regio College hebben uiteindelijk 5 gereageerd. 

Daarnaast heb ik ook 2 adviseurs geïnterviewd die onderwijsvernieuwingstrajecten hebben 

begeleid in de diverse teams. Dit geeft een totaal van 7 respondenten. De interviews die ik 

met ze heb gehouden zijn naar mijn mening te oppervlakkig gebleven. Mede door wat ik 

hierboven heb geschreven over wat ik een volgende keer anders zou doen, maar ook 

doordat interviewen ‘een vak apart is’. Wanneer ik een interview ging uittypen en mijzelf 

hoorde praten had ik vaak het idee dat ik het antwoord voor de respondent onbewust aan het 

invullen was. Ik nam vaak ook genoegen met een antwoord, terwijl ik meer had moeten 

doorvragen. 

Daarnaast ben ik van mening dat de collega-regisseurs die geïnterviewd zijn niet 

representatief zijn voor het Regio College. Er zijn teams waar er wel sprake is van assimilatie 

of ontkoppeling.  

“…in 2007, toen Regio College net gestart was met competentiegericht beoordelen zijn 

teams er op verschillende manier mee om gegaan. Er zijn teams die enthousiast begonnen 

en dit aanpakte om veranderingen aan te brengen en andere teams dachten we zijn goed 

bezig dus het is alleen maar een kwestie van ons huidige programma in die BE’s te stoppen. 

Dus oude wijn in nieuwe zakken proberen te stoppen”. 

Voegen de conclusies iets toe aan het theoretisch kader?  

De conclusies bevestigen min of meer hetgeen, dat ik in mijn theoretisch kader heb 

beschreven. Omdat het Regio College de opleidingsteams de ruimte heeft gegeven om  cgo 

op hun eigen manier in te voeren is er geen sprake van afwijzing of ontkoppeling bij de 

opleidingsteams van de respondenten. Dit betekent niet, dat er geen spanningen rondom de 
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professionele identiteit van de docenten waren. Alle respondenten zijn met hun collega’s in 

gesprek gegaan, individueel of door middel van studiedagen, om tot continuïteit te komen.   

De vraag is of er nu sprake is geweest van enkelslagleren of dubbelslagleren bij de 

opleidingsteams van de respondenten. Bij dubbelslagleren gaat het om vragen die gesteld 

worden over fundamentele uitgangspunten. Dit past vooral bij accommodatie van de 

onderwijsvernieuwing. Mijn onderzoek geeft hier geen antwoord op. 

De vraag is ook of de regisseurs Onderwijsaanbod- en ontwikkeling die geïnterviewd zijn 

passen in het plaatje van de veranderbekwame docent (Snoek, 2004). Zij zijn niet degenen 

geweest die spanningen hebben gevoeld rondom hun professionele identiteit bij de 

onderwijsvernieuwing. Ze merkten dit vooral op bij hun collega’s uit het team en hadden daar 

als het ware last van. 

Heeft het onderzoek generatief vermogen?  

Het onderzoek heeft geen generatief vermogen, omdat het onderzoek daar te klein van 

opzet voor is geweest.  
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11. Aanbevelingen (met interventievoorstel) 
 

Implementatieplan  

Mijn aanbevelingen aan school zijn gericht op het werken met resultaatverantwoordelijke 

teams. Docenten zijn in deze teams gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. Dit geldt 

voor zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve resultaten. Niet iedere docent is 

geschoold/geschikt genoeg om zijn bijdrage hier aan te leveren. Het Regio College zou 

genoeg handvatten moeten bieden aan docenten. Naast de training Regisseren kun je leren 

zou aan de regisseur Onderwijsaanbod- en ontwikkeling ook een training 

Projectmanagement gegeven moeten worden. In deze training wordt de regisseurs geleerd 

om periodieke, concrete, haalbare resultaten te formuleren waaraan het hele docententeam 

zijn bijdrage aan moet leveren. 

Verder onderzoek zou gedaan moeten worden naar de veranderbekwame docent en het 

dubbelslag leren en verbanden hier tussen. Ook het Regio College wil graag een lerende 

organisatie zijn, waarbij het resultaatverantwoordelijke team een belangrijk instrument is.  

Uit de data die ik middels het onderzoek heb verkregen wilde ik (een) training/studiedag(en) 

ten behoeve van de professionele ontwikkeling van docenten ontwikkelen. De 

training/studiedag(en) zou gericht zijn op de spanningen die zijn ervaren bij het invoeren van 

competentiegericht onderwijs. Na een gesprek met het hoofd P&O van het Regio College 

heb ik besloten om een andere interventie te ontwikkelen. De werkdruk is hoog voor mijn 

collega’s en een extra training zou op dit moment de belasting zodanig verzwaren, zeker ook 

in het licht van Focus op vakmanschap. 

Mijn interventie zal daarom gericht zijn op de regisseurs Onderwijsaanbod- en ontwikkeling. 

Ik zou graag een praktisch instrument willen ontwerpen, dat zij kunnen gebruiken bij een 

volgend onderwijsvernieuwingsproces: het werken met smart-doelen. Op de opleiding 

Pedagogisch Werk, waar ik ook werkzaam ben, werken wij met smart-doelen. Smart 

betekent: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Onze deelnemers 

moeten dit toepassen bij begeleidingsplannen die zij schrijven voor de kinderen/jongeren die 

zij begeleiden bij het stimuleren van hun ontwikkeling. Zij moeten dit beschrijven aan de 

hand van smart-doelen, omdat zij dan gedwongen worden na te denken over wat ze eigenlijk 

willen met het kind/de jongere. Ze moeten zichzelf vragen stellen als: wat wil ik eigenlijk 

bereiken met dit kind? Wat laat dit kind zien aan concreet gedrag? En is dat haalbaar zoals 

ik dat nu bedacht heb? En wat verwacht ik dan van mijn collega’s of ouders? 

Mijn collega-regisseurs kunnen met behulp van deze smart-doelen het gesprek aangaan met 

hun collega’s. Rondom een specifiek doel waarbij heel duidelijk wordt gespecificeerd wat dit 

doel inhoudt moet de regisseur zijn collega’s bespreken waarom hij vindt dat dit acceptabel 

en realistisch is. Op die manier komt er ruimte vrij in het gesprek voor collega’s in het team 

om aan te geven waarom ze het eventueel niet acceptabel en realistisch vinden.  
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13. Bijlage 
 

Interviewleidraad 

Ik doe een onderzoek naar spanningen bij onderwijsvernieuwingen. Ik wil vooral van je 

weten welke spanningen er zijn geweest of nog steeds zijn rondom de docenten van je team 

en jezelf. 

Hoeveel docenten werken er in het team? 

Kun je aan de hand van het zelfevaluatieformulier cgo aangeven hoe cgo bij jou op de 

opleiding is ingevoerd? 

Waren of zijn er spanningen bij jou of de anderen waardoor men ging twijfelen aan zijn of 

haar kwaliteiten als docent? (waardering van zichzelf, door collega’s, door deelnemers) 

Waren of zijn er spanningen bij jou of de anderen als het gaat om wat men wilde bereiken 

met de deelnemers? (jullie doelen) 

Waren of zijn er spanningen bij jou of de anderen als het gaat om zijn of haar persoonlijke 

ontwikkeling in de school? (ambities, wat wil ik nog verder in deze school bereiken) 

Waren of zijn er spanningen bij jou of de anderen als het gaat om wat men als belangrijkste 

taak ziet als docent? (pedagoog, vakinhoudelijk, didacticus) 

Hebben jullie deze spanningen besproken in het team? Was hier ruimte voor? 

Zo nee, waarom niet? Hadden jullie daar meer advies/hulp bij willen gehad? Wat zijn hier nu 

de gevolgen van? 

Hoe zie jij dat? Hoe zou jij dit willen oplossen?  

Zo ja, hoe hebben jullie dat aangepakt? Is er hierdoor een structurele oplossing gekomen 

voor deze spanningen? Is het gedrag van jou of de docent hierdoor veranderd in positieve 

zin? 

 

 


