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Professionaliseren?	  Ik	  ook?	  Waarom?	  
	  
Inleiding:	  
Docenten	  worden	  betaald	  van	  publiek	  geld	  en	  dienen	  de	  publieke	  zaak.	  Daarmee	  kun	  je	  
docenten	  typeren	  als	  front	  professionals	  naar	  de	  maatstaven	  van	  Vermeulen	  (2012).	  Het	  
mooie	  aan	  front	  professional	  zijn	  is,	  dat	  iedere	  inwoner	  van	  dit	  laag	  gelegen	  land	  een	  
mening	  over	  je	  heeft.	  Over	  docenten	  in	  de	  frontlinie	  helemaal	  want	  daar	  denkt	  het	  publiek	  -‐
als	  ervaringsdeskundige-‐	  zeker	  te	  weten,	  wat	  docenten	  moeten	  doen	  en	  op	  welke	  wijze.	  
Aan	  de	  docent	  de	  opdracht	  om	  al	  die	  verwachtingen	  waar	  te	  maken.	  De	  mening	  van	  de	  
samenleving	  is	  deels,	  via	  de	  politiek	  in	  wetten	  geregeld	  en	  terug	  te	  brengen	  naar	  wat	  er	  
gedaan	  moet	  worden,	  in	  welke	  tijd	  en	  tegen	  welke	  kosten.	  Het	  andere	  deel	  wordt	  door	  
beroepsinstellingen	  samen	  met	  het	  onderwijs	  in	  kwalificatiedossiers	  geregeld.	  Om	  te	  
controleren	  wat	  er	  gedaan	  is	  worden	  er	  examens	  of	  proeven	  van	  bekwaamheid	  gehouden.	  
De	  onderwijsinspectie	  controleert	  namens	  het	  publiek	  het	  niveau	  van	  de	  uitstroom	  en	  het	  
functioneren	  van	  de	  schoolorganisatie.	  De	  controle	  is	  vooral	  achteraf.	  Was	  voorheen	  het	  
doel	  van	  de	  eindexamens	  om	  de	  student	  te	  testen	  op	  voldoende	  kennis,	  in	  dit	  tijdperk	  wordt	  
aan	  de	  hand	  van	  de	  afstudeerresultaten	  ook	  heel	  nadrukkelijk	  gekeken	  of	  de	  school	  
effectief	  is	  geweest.	  Met	  250.000	  werknemers	  in	  het	  onderwijs	  zijn	  de	  kosten	  voor	  de	  
samenleving	  fors	  en	  mag	  je	  een	  goed	  product	  eisen	  voor	  die	  investering.	  De	  effectiviteit	  van	  
een	  school	  wordt	  bepaald	  door	  de	  mensen	  die	  er	  in	  werken	  (docenten	  en	  
onderwijsbegeleiding).	  In	  dit	  essay	  wil	  ik	  het	  hebben	  over	  effectiviteit	  van	  docenten	  en	  dat	  
professionaliseren	  niet	  alleen	  de	  school	  beter	  maakt.	  
	  
Een	  goede	  docent	  is	  efficiënt.	  
Achttien	  jaar	  geleden	  in	  mijn	  eerste	  jaar	  als	  docent,	  gaf	  ik	  aan	  vijf	  eersteklassen	  MBO	  
elektrotechniek,	  het	  vak	  elektronica.	  Met	  vier	  klassen	  bereik	  ik	  een	  goed	  resultaat	  maar	  
met	  één	  klas	  lukte	  het	  niet	  om	  een	  goed	  resultaat	  te	  krijgen.	  Ik	  heb	  mij	  lang	  afgevraagd	  
waarom	  die	  ene	  klas	  achterbleef.	  Op	  de	  vraag	  of	  ik	  wel	  een	  goede	  docent	  ben,	  kun	  je	  
antwoorden:	  voor	  vier	  klassen	  wel	  maar	  voor	  één	  klas	  niet.	  Maar	  wat	  is	  een	  goede	  
docent?	  Uit	  onderzoek	  van	  Hattie(2008)	  naar	  de	  effectiviteit	  van	  onderwijsinterventies	  
kun	  je	  de	  generale	  conclusie	  trekken	  dat	  een	  goede	  docent	  75%	  effect	  oplevert.	  
Hattie(2008)	  stelt	  dat	  een	  goede	  docent	  efficiënt	  moet	  zijn	  en	  hij	  staat	  daarin	  niet	  
alleen(Marzano,	  2003;Van	  der	  Grift,	  2010).	  Inspanningen	  van	  de	  afgelopen	  jaren	  om	  
door	  slimme	  onderwijsmethoden	  en	  hogere	  betrokkenheid	  van	  studenten	  het	  effect	  te	  
verhogen	  hebben	  slechts	  kortstondig	  gewerkt	  of	  weinig	  opgeleverd.	  Schijnbaar	  geldt	  in	  
het	  onderwijs	  net	  zoals	  in	  de	  sport,	  ‘de	  wet	  van	  de	  verminderde	  meeropbrengst’.	  Dit	  
houdt	  in	  dat	  je	  steeds	  meer	  moet	  investeren	  (trainen)	  om	  tot	  een	  verbetering	  te	  komen.	  
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Willen	  we	  het	  effect	  van	  goede	  docenten	  verhogen	  naar	  80%	  zal	  dat	  volgens	  de	  ‘wet	  
verminderde	  meeropbrengst’	  een	  enorme	  inspanning	  vergen.	  Uit	  cijfers	  blijkt	  dat	  nog	  
geen	  30%	  van	  de	  docenten	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs	  voldoende	  basis-‐	  en	  complexere	  
vaardigheden	  laten	  zien	  (Inspectie	  van	  het	  onderwijs,	  2012).	  Docenten	  in	  het	  vmbo	  
scoren	  14%	  beter	  maar	  het	  blijft	  mager.	  Gegevens	  over	  mbo	  docenten	  zijn	  nog	  niet	  
voorhanden,	  maar	  op	  basis	  van	  de	  genoemde	  cijfers	  kun	  je	  niet	  zondermeer	  verwachten	  
dat	  die	  spectaculair	  beter	  zullen	  zijn.	  (Lopend	  zijn	  onderzoeken	  Glaude	  et	  al,	  De	  
inspectie	  van	  het	  onderwijs).	  Daarom	  zie	  ik	  wel	  wat	  in	  de	  	  professionalisering	  van	  
docenten	  beschreven	  in	  ‘Actieplan	  leraar	  2020	  ‘(Ministerie	  van	  OC&W,	  2011),	  ‘Focus	  op	  
vakmanschap’	  (Ministerie	  van	  OC&W,	  2011),	  2012)	  die	  zich	  mede	  richt	  op	  het	  verhogen	  
van	  het	  aantal	  docenten	  dat	  een	  hoge	  effectscore	  haalt.	  Effectief	  lesgeven	  is	  een	  
gedragspatroon	  dat	  eerst	  nader	  moet	  worden	  gedefinieerd	  om	  gewogen	  te	  kunnen	  
worden.	  	  
	  
	  
Wat	  maakt	  een	  docent	  effectief	  ?	  
Bransford,	  Brown,	  &	  Cocking	  (2000)	  schrijven	  dat	  effectieve	  docenten	  niet	  alleen	  kennis	  
moeten	  hebben	  van	  de	  discipline	  waarin	  ze	  lesgeven,	  maar	  ook	  de	  structuur	  van	  hun	  
discipline	  moeten	  kennen,	  zodat	  ze	  studenten	  de	  (cognitieve)weg	  kunnen	  wijzen.	  Dus	  
niet	  alleen	  het	  sommetje	  uit	  kunnen	  leggen	  maar	  ook	  laten	  zien	  hoe	  en	  waar	  die	  kennis	  
en	  oplosstrategie	  in	  het	  beroep	  kan	  worden	  ingezet.	  Daarnaast	  moeten	  ze	  beschikken	  
over	  algemene	  kennis	  van	  leerstrategieën	  en	  didaktiek,	  overgoten	  met	  pedagogische	  
kennis	  en	  vaardigheden	  om	  te	  komen	  tot	  de	  juiste	  interactie	  met	  de	  studenten.	  
Alexander	  (2006)	  maakt	  het	  pedagogisch	  didactisch	  deel	  concreter	  door	  te	  schrijven	  dat	  
een	  effectieve	  docent	  de	  verschillen	  in	  studenten	  moet	  kunnen	  omarmen,	  de	  
denkpatronen	  van	  de	  verschillende	  studenten	  moet	  kunnen	  herkennen	  en	  waarderen,	  
Een	  andere	  kwaliteit	  van	  een	  effectieve	  docent	  moet	  volgens	  haar	  aansluiten	  en	  
gebruikmaken	  van	  de	  kennis	  die	  studenten	  al	  hebben	  en	  een	  rijke	  en	  stimulerende	  
leeromgeving	  kunnen	  scheppen.	  Dit	  thema	  is	  in	  Nederland	  uitgewerkt	  in	  de	  krachtige	  
leeromgeving	  (Moerkamp,	  De	  Bruijn,	  Kuip.I,	  Onstenk,	  &	  Voncken,	  2000;	  De	  Bruin,	  et	  al.,	  
2005).	  Churches	  (2011)	  benoemd	  acht	  eigenschappen	  die	  een	  docent	  in	  de	  
éénentwintigste	  eeuw	  effectief	  maakt.	  Rubens	  (2011)	  schrijft	  daarover	  in	  zijn	  blog	  dat	  
effectieve	  docenten	  moeten	  beschikken	  over:	  
	  

1. Aanpassingsvermogen	  	  
2. Een	  groot	  voorstellingsvermogen	  
3. Gericht	  zijn	  op	  samenwerking	  
4. Risico’s	  durven	  nemen	  
5. Blijven	  leren	  
6. Communicatievermogen	  
7. Leiderschapskwaliteiten	  
8. Het	  vermogen	  om	  als	  rolmodel	  te	  

kunnen	  fungeren,	  als	  het	  gaat	  om	  
reflectief	  gedrag	  en	  global	  
awarenessI	  	  

Het	  moet	  al	  een	  beetje	  in	  de	  mens	  zitten	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I	  Global	  Awareness	  is	  een	  conceptueel	  begrip	  gebaseerd	  op	  toepasbare	  kennis	  van	  de	  mondiale	  en	  culturele	  perspectieven.	  Het	  
begrijpen	  van	  concepten	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  wereld,	  maar	  is	  niet	  beperkt	  tot,	  milieu-‐,	  sociale,	  culturele,	  politieke	  en	  economische	  
betrekkingen.	  

Afbeelding	  1	  Bron:	  
http://edorigami.wikispaces.com/21st+Century+Teacher	  
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maar	  bewustwording	  van	  deze	  acht	  eigenschappen	  en	  de	  ontwikkeling	  ervan	  maken	  je	  
effectiever	  als	  docent.	  Alle	  kwalificaties	  overziend	  moet	  je	  de	  conclusie	  trekken	  dat	  je	  
niet	  zomaar	  effectief	  bent,	  daar	  moet	  je	  hard	  voor	  werken.	  Om	  de	  effectiviteit	  te	  kunnen	  
kwantificeren	  naar	  handelingsniveau	  ontwikkelde	  Van	  der	  Grift	  &	  Van	  der	  Wal	  (2010	  in	  
Van	  der	  Grift,	  2010)	  een	  observatie	  instrument	  om	  het	  handelingsrepertoire	  van	  een	  
docent	  in	  kaart	  te	  brengen.	  Met	  dit	  instrument	  is	  het	  mogelijk	  het	  interventieniveau	  te	  
meten.	  Als	  een	  docent	  de	  hogere	  interventieniveaus	  beheerst,	  blijven	  studenten	  beter	  bij	  
de	  les	  en	  wordt	  er	  meer	  leerwinst	  geboekt.	  (Van	  der	  Grift	  &	  Lam,	  1998;	  Van	  der	  Grift,	  
2007;	  2009;	  Van	  der	  Grift,	  2010).	  Dat	  laatste,	  leerwinst	  is	  uiteindelijk	  waar	  het	  om	  
draait,	  los	  van	  het	  feit	  of	  een	  student	  een	  docent	  goed	  vindt.	  Het	  moet	  duidelijk	  zijn	  dat	  
de	  weg	  naar	  een	  effectieve	  docent	  zoals	  beschreven,	  een	  groeiproces	  is.	  Vanuit	  een	  
gedegen	  pedagogisch-‐	  didactische	  en	  vakinhoudelijke	  basis	  kan	  een	  dergelijke	  expertise	  
op	  fascinerende	  wijze	  groeien.	  Weggeman	  (2009)	  schrijft	  over	  het	  T	  profiel	  en	  noemt	  de	  
expertise	  groei	  een	  fase	  van	  flow.	  In	  de	  flow	  ben	  je	  geboeid,	  stel	  je	  vragen,	  sta	  je	  open	  
voor	  andere	  meningen,	  geniet	  je	  van	  de	  nieuwe	  kennis	  en	  kunde	  en	  groei	  je	  moeiteloos	  
in	  het	  vak.	  De	  maatschappij	  en	  de	  tijdgeest	  veranderen	  gestaag,	  daarom	  zal	  een	  
professional	  zichzelf	  moeten	  blijven	  professionaliseren	  (een	  nieuw	  T	  profiel	  
ontwikkelen)	  om	  zich	  zelf	  te	  beschermen	  tegen	  een	  rol	  als	  cynicus	  of	  verhalenverteller	  
met	  een	  arbeidsrelevantie	  gelijk	  aan	  een	  beginner	  (Weggeman,	  2007)	  	  
	  
Professionaliseren	  
Een	  mbo-‐docent	  elektrotechniek	  die	  de	  innovaties	  in	  de	  techniek	  bijhoudt	  (dat	  is	  echt	  
een	  klus)	  en	  verwerkt	  in	  zijn	  onderwijs,	  is	  op	  dat	  vlak	  professioneel	  bezig.	  Echter	  als	  
docent	  heb	  je	  ook	  de	  taak	  je	  pedagogisch	  didactische	  discipline	  te	  professionaliseren.	  Als	  
het	  in	  de	  wetenschappelijke	  onderzoeken	  gaat	  over	  professionaliseren	  van	  docenten,	  
gaat	  het	  vooral	  over	  het	  verder	  ontwikkelen	  van	  het	  pedagogisch	  didactisch	  handelen	  
(PDH).	  Groeien	  in	  het	  gebruiken	  van	  methoden	  en	  strategieën	  waarvan	  de	  effectiviteit	  
door	  de	  wetenschap	  is	  aangetoond	  (evidence	  based).	  Of	  we	  daar	  in	  het	  MBO	  altijd	  een	  
beroep	  op	  kunnen	  doen	  met	  vakspecifiek	  gedrag	  en	  leerstof	  is	  nog	  onduidelijk,	  maar	  op	  
een	  groot	  deel	  van	  de	  leerstof	  is	  het	  van	  toepassing.	  De	  stormachtige	  veranderingen	  van	  
beroepsspecifieke	  kennis	  en	  inhoud	  dwingt	  docenten	  om	  bij	  te	  blijven.	  In	  de	  
elektrotechniek	  geldt	  de	  regel	  dat	  technische	  kennis	  een	  houdbaarheid	  heeft	  van	  
ongeveer	  vijf	  jaar.	  Het	  zou	  vreemd	  zijn	  als	  op	  het	  pedagogische-‐	  of	  didactische	  terrein	  
alles	  bij	  het	  oude	  blijft.	  Professionaliseren	  verloopt	  niet	  louter	  door	  introspectie	  maar	  in	  
dialoog	  met	  anderen	  en	  door	  te	  functioneren	  in	  praktijksituaties	  (Hermans,	  2006).	  
Prettige	  bijwerkingen	  van	  professionaliseren,	  die	  bij	  andere	  beroepsgroepen	  zijn	  
gevonden,	  zijn	  plezier	  in	  het	  werk,	  effectiviteit	  en	  positieve	  zelfwaardering.	  Op	  zich	  zelf	  
leidt	  dat	  weer	  tot	  een	  leerhouding	  die	  de	  uitdaging	  zoekt	  en	  openstaat	  voor	  afwijkende	  
ervaringen	  en	  kritiek.	  (Kernis,	  2003;	  Mruk,	  2006;	  in	  Jansen,	  Veldman,	  &	  Van	  Tartwijk,	  
2008)	  De	  verwachting	  is	  dat	  teamwerk	  het	  professionaliseren	  van	  docenten	  
ondersteund	  (onderwijsraad,	  2002;	  De	  Bruin,	  2008),	  dat	  sluit	  aan	  bij	  de	  verwachting	  
van	  de	  docenten	  zelf	  (Boezeman,	  2006).	  Teamvorming	  is	  niet	  zondermeer	  succesvol.	  
Wat	  je	  als	  docent	  kunt	  verwachten	  van	  teamvorming	  is	  vooral	  afhankelijk	  van	  de	  
organisatie	  van	  de	  teams	  en	  de	  mate	  van	  autonomie	  die	  de	  teams	  krijgen	  van	  de	  
schoolorganisatie.	  (Van	  der	  Hilst,	  2012).	  Om	  als	  team	  autonomie	  te	  kunnen	  dragen	  moet	  
je	  een	  verantwoord	  professioneel	  niveau	  aan	  de	  oppervlakte	  kunnen	  brengen.	  
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Conclusie	  
Of	  je	  van	  professionaliseren	  een	  goede	  docent	  wordt	  is	  in	  dit	  stadium	  nog	  niet	  te	  
voorspellen,	  veranderingen	  kosten	  tijd.	  Je	  kunt	  wel	  verwachten	  dat	  als	  er	  meer	  kennis	  
ontstaat	  van	  complex	  pedagogisch-‐didactisch	  handelen	  en	  docenten	  kans	  krijgen	  elkaar	  
via	  teamwerk	  te	  ondersteunen,	  het	  een	  positieve	  uitwerking	  heeft	  op	  de	  effectiviteit	  van	  
de	  lessen.	  Het	  levert	  vermoedelijk	  ook	  een	  	  bijdrage	  aan	  de	  vakmatige	  gezondheid	  van	  
(oudere)docenten.	  Een	  docent	  die	  effectief	  didactisch	  handelt	  levert	  meer	  leereffect	  op.	  
Meer	  leereffect	  betekent	  voor	  een	  docent	  meer	  plezier	  in	  het	  werk.	  Meer	  plezier	  in	  het	  
werk	  geeft	  een	  docent	  zelfvertrouwen	  en	  energie.	  Zelfvertrouwen	  is	  belangrijk	  om	  je	  als	  
docent	  open	  te	  kunnen	  stellen	  voor	  andere	  meningen	  en	  om	  de	  gebruikte	  strategieën	  en	  
didactisch	  handelen	  ter	  discussie	  te	  durven	  stellen.	  De	  energie	  is	  belangrijk	  om	  jezelf	  en	  
collega’s	  te	  helpen	  om	  te	  komen	  tot	  het	  optimale	  resultaat	  waardoor	  de	  school	  beter	  
wordt.	  Vanuit	  maatschappelijk	  oogpunt	  mag	  je	  stellen	  dat	  docenten	  verplicht	  zijn	  de	  
beste	  methode	  te	  gebruiken	  om	  de	  nieuwe	  generaties	  op	  te	  leiden.	  De	  beste	  methode	  
vind	  je	  door	  met	  elkaar	  te	  professionaliseren.	  Ik,	  maar	  jij	  ook.	  Samen	  doen?	  
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