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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Het onderzoeksprogramma van de Directie Leraren van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bevat voorgenomen onderzoek naar de 
professionalisering van leraren en naar HRM-beleid op scholen. Aangenomen wordt 
dat die onderwerpen in elkaars verlengde liggen. 
 
De professionalisering van leraren vertoont immers duidelijke samenhang met 
organisatiecomponenten, houdt verband met visie en beleid van scholen op 
ontwikkeling en kwaliteit van leraren en goed HRM beleid. Zo verliest de opleiding 
van de individuele leraar aan waarde wanneer deze niet aansluit bij de praktijk in de 
school. Ook kunnen scholen hun personeelsbeleid gebruiken om hun doelstelling 
over onder meer de te realiseren onderwijskwaliteit en (verbetering van) 
leerlingprestaties na te streven. Daarvoor moeten ze deze doelstellingen vertalen in 
HRM-beleid en professionalisering van leraren. 
 
Over zowel de professionalisering van leraren als het HRM-beleid van scholen is 
veel bekend. Dit geldt in veel mindere mate voor het verband tussen beide 
onderwerpen. Deze overzichtsnotitie moet zicht bieden op wat er bekend is over de 
relatie tussen beide onderwerpen, waarbij vooral de vraag centraal staat hoe HRM-
beleid van scholen eruit moet zien om doorgaande en effectieve professionalisering 
van leraren te realiseren. De notitie geeft handvatten om een samenhangende 
beleidsvisie te ontwikkelen aangaande professionalisering en HRM-beleid in de 
schoolorganisatie alsmede de mogelijke rol die het ministerie van OCW daarbij kan 
hebben. Op grond van de resultaten ontstaat ook inzicht in ‘witte vlekken’: 
ontbrekende kennis die aanleiding kan geven tot nader onderzoek. 
 
Belang 
In de prestatieafspraken die het ministerie heeft gemaakt met de diverse sectoren, 
komt professionalisering als een belangrijk punt naar voren. Toenemende aandacht 
voor professionalisering op scholen ligt dan ook in de verwachting. Ook het recent 
verschenen Onderwijsverslag over 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs 
levert een stimulans. Daaruit kan worden opgemaakt dat de meeste leraren wel 
beschikken over voldoende basisvaardigheden om goed les te geven, maar dat niet 
alle leraren de vaardigheden ook in de praktijk vertonen. Bij één op de acht leraren 
in basisonderwijs en ruim één op de vijf in het voortgezet onderwijs wordt tenminste 
één van de basisvaardigheden door de inspectie als onvoldoende beoordeeld. De 
inspectie concludeert dan ook (2012, p. 28): 
 
"Verdere professionalisering van deze groep leraren is nodig en dient zich in de 
eerste instantie te richten op het toepassen van de basisvaardigheden." 
 
Omdat leraren die over de basisvaardigheden beschikken, lang niet altijd over de 
complexe vaardigheden beschikken stelt de inspectie ook (2012, p.30):  
 
"Investeren in de professionalisering van leraren is vooral nodig voor de complexe 
vaardigheden." 
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Bovendien constateert de inspectie dat op basisscholen met veel zwakkere 
docenten veel minder wordt gedaan aan scholing dan op de overige scholen 
(Inspectie van het Onderwijs, 2012, p.227). 

1.2 Onderzoeksvragen 

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 
 
Aan welke kenmerken of randvoorwaarden moet door scholen, leraren en 
professionaliseringsinterventies voldaan zijn om professionalisering van leraren 
binnen een school effectief, dat wil zeggen daadwerkelijk tot stand komend en 
aansluitend bij de doelstellingen van de organisatie, te laten zijn? 
 
De centrale vraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 
1. Aan welke kenmerken moeten leraren voldoen om hun professionalisering 

effectief te laten zijn? 
2. Aan welke kenmerken moeten professionaliseringsinterventies (zoals 

opleidingen) voor leraren voldoen om effectief te zijn? 
3. Aan welke kenmerken en randvoorwaarden moeten schoolorganisaties voldoen 

om professionalisering van leraren effectief te laten zijn? Dat wil zeggen: aan 
welke kenmerken moet de organisatie voldoen om de opgedane kennis in 
individuele opleidingen van leraren goed en effectief te laten ‘landen’ in de 
schoolorganisatie? 

4. Aan welke kenmerken en randvoorwaarden moet het HRM-beleid van scholen 
voldoen om professionalisering van leraren effectief vorm te geven? 

5. Welke actoren (bestuur, schoolleiding, leraren, collega’s etc.) spelen een 
belangrijke rol bij het effectief vormgeven van professionalisering én welke rol 
moeten zij (voornamelijk bestuur en schoolleiding) vervullen? 

6. Zijn er – gezien het antwoord op voorgaande vragen – good practices bekend 
over de combinatie professionalisering van leraren, visie op HRM Beleid en een 
goed HRM beleid in de praktijk wat betreft de ontwikkeling van leraren binnen de 
schoolorganisatie? Daarbij is vooral de vraag relevant hoe het HRM-beleid is 
vormgegeven. 

7. Welke witte vlekken/kennislacunes kunnen worden geïdentificeerd als het gaat 
om het effectief tot stand komen van professionalisering van leraren in de 
school? 

 
De nadruk in deze overzichtsnotitie ligt op beantwoording van vraag 3 en 4. Het 
antwoord op vraag 1 en 2 dient daarvoor als vertrekpunt, waarbij vraag 5, 6 en 7 als 
slotstuk kunnen worden gezien.  

1.3 Afbakening en aanpak 

 
Afbakening professionalisering 
In deze overzichtsnotitie staat de vraag centraal hoe het HRM-beleid in te richten om 
de professionalisering van leraren effectief invulling te kunnen geven. Daarbij doet 
zich de vraag voor wat onder professionalisering wordt volstaan. Zoals uit de review 
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van Van Veen et al. (2010)1 naar professionele ontwikkeling van leraren blijkt, kun je 
hier op verschillende manieren tegenaan kijken. Zij plaatsen dan ook een aantal 
relevante kanttekeningen bij de discussie over professionalisering (zie Van Veen et 
al.., 2010, p.6). De discussie over professionalisering wordt volgens hen sterk 
bepaald door de opvattingen over de doelen. Zo maakt Scheerens (in Van Veen et 
al., 2010) onderscheid in twee dimensies van professionele ontwikkeling, namelijk 
ontwikkeling om het primaire proces van lesgeven en leren te bevorderen én 
professionele ontwikkeling in termen van nieuwe secundaire rollen in de school 
(leraren als onderzoeker, peer-coaches, vernieuwers, mentoren et cetera). 
Daarnaast speelt ook de opvatting over kennis en leren een belangrijke rol in de 
discussie. Gaat men bij professionalisering uit van het deficiëntiemodel (wegwerken 
van een tekort in het functioneren van de leraar) of van het groeimodel (de leraar 
beschikt al over een grote hoeveelheid (praktijk)kennis). De discussie over 
professionele ontwikkeling van leraren kent dan ook een sterk normatief karakter. In 
deze overzichtsnotitie maken we geen onderscheid in de genoemde doelen en 
opvattingen over professionaliseren. In principe valt iedere activiteit die gericht is op 
de ontwikkeling van leraren hieronder. Van Veen et al.. (2010) ontlenen hun definitie 
van professionele ontwikkeling aan Guskey (2003, in Van Veen et al., 2010). 
Hieronder wordt dan verstaan: “de processen en activiteiten die expliciet zijn 
ontworpen om de kennis, de houding en het lesgedrag van leraren te versterken of te 
verbeteren om vervolgens het leren van leerlingen te verbeteren. Het gaat dus om 
doelgerichte interventie die de kwaliteit van leraren en het leren van hun leerlingen 
versterken en/of bevorderen.” Aangezien in onze notitie juist de link tussen het HRM-
beleid van de school en effectieve professionalisering centraal staat, beperken we 
ons hier tot de kwaliteit van leraren. Daarmee kunnen we ook de nieuwe secundaire 
rollen meenemen. De gehanteerde definitie is hierdoor enigszins verruimd: 
 

Professionalisering bestaat uit doelgerichte interventies 
die de kwaliteit van leraren versterken en/of bevorderen. 

 
De doelgerichte interventies voor professionalisering kunnen uit een breed scala aan 
activiteiten bestaan. Dit blijkt ook uit onderzoek van Van Cooten & Van Bergen 
(2009) en Vink et al. (2010, beiden in Van Veen et al., 2010). Leraren nemen 
voornamelijk deel aan: 

 informatiebijeenkomsten; 

 studiedagen; 

 kortlopende cursussen en trainingen; 

 coaching en intervisie; 

 observatiebezoeken bij collega’s van andere scholen; 

 deelname aan een netwerk; 

 externe teamscholingsdagen; 

 opleidingen in het kader van de Lerarenbeurs; 

 onderzoeksprojecten (o.a. academische school). 
 
Het merendeel van de activiteiten waaraan leraren deelnemen, valt te karakteriseren 
als meer traditionele vormen van nascholing. Ze zijn veelal niet op de werkplek 
gesitueerd en niet direct gericht op de specifieke problematiek in de eigen lespraktijk 

                                                
1
 Van Veen et al (2010) is een recente review naar het vraagstuk van effectieve kenmerken 

van professionaliseringsinterventies van leraren. Gezien de overeenkomsten in de 
vraagstelling en in de aangetroffen literatuur, vormt de review een belangrijke en dus veel 
geciteerde bron. Daarbij is er bewust voor gekozen om in de meeste gevallen niet terug te 
gaan naar de oorspronkelijke bron, daar dit naar verwachting niet veel extra inzichten op 
zou leveren (een enkele uitzondering daargelaten). 
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(Van Veen et al., 2010, p.5). In deze overzichtsnotitie betrekken we het gehele scala 
aan mogelijke professionaliseringsactiviteiten. Het gaat dan om zowel informeel als 
formeel leren. 
 
Leeractiviteiten 
Runhaar (2008, p.4) noemt het “de kunst voor een schoolorganisatie om alle 
aspecten van het leren te integreren in gedegen professionaliseringsbeleid.” Daarbij 
zet ze alle leeractiviteiten op een continuüm tussen informeel en formeel leren. Dit 
continuüm (figuur 1.1) kan onzes inziens dienen als uitgangspunt voor het 
interpreteren van professionalisering en daarmee het HRM-beleid van scholen. 
 
Figuur 1.1 Soorten leeractiviteiten op het continuüm informeel - formeel leren 

 
 
B
r
o
n
:
 
Runhaar (2008, p. 5) 

 
Analytisch kader 
In deze notitie gaat het om de koppeling tussen de wijze waarop het HRM-beleid van 
de school ingericht moet worden en het tot stand komen van professionalisering van 
de leraar. Daarbij moet ook worden ingegaan op de vraag hoe professionalisering 
effectief vorm kan krijgen. In deze notitie staat echter het handelen in de praktijk van 
het onderwijs (“in de klas”) niet voorop. Daarom bewerken we het analytisch kader 
(figuur 1.2) van Van Veen et al. (2010, p.10), dat zij op hun beurt hebben gebaseerd 
op het professionaliseringsmodel van Desimone (2009, in Van Veen et al., 2010). 
Onze wijziging lichten we hieronder nader toe. 
 
Figuur 1.2 Analytisch kader van de review 

De interventie

- kenmerken

Toename kwaliteit leraar

- kennis

-vaardigheden

-houding

Verandering in 

lesgedrag

Verbetering 

leerresultaten

Schoolorganisatorische randvoorwaarden en kenmerken HRM-beleid

De leraar

- kenmerken

Bewerking van Van Veen et al.  (2010, p. 10) 
 
Het door Van Veen et al. gehanteerde model houdt sterk rekening met de 
verandering in lesgedrag en verbetering van leerlingresultaten om effectieve 
professionalisering in beeld te brengen. Hoewel belangrijk voor het resultaat in de 
klas, laten wij deze elementen (in de figuur aangeduid door de gestippelde omlijning) 
in deze notitie juist buiten beschouwing en focussen wij ons op in het model 
genoemde schoolorganisatorische randvoorwaarden. Daar voegen we de 
kenmerken van het HRM-beleid en de kenmerken van de leraar expliciet aan toe. 
Deze laatste kunnen immers ook bepalend zijn voor het effect van 
professionaliseringsinterventies. Een aandachtspunt dat wel in de onderzoeksvragen 
zit, maar niet in het model, is de rol die actoren als schoolleiders en besturen spelen. 
Voor een deel komt die rol tot uitdrukking in de pijlen die de interacties weergeven 
tussen de verschillende velden van het kader. 
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Het buiten beschouwing laten van de elementen “Verandering in lesgedrag” en 
“Verbetering leerresultaten” uit het model van Van Veen et al. komt niet uitsluitend 
voort uit de focus van deze notitie. Op deze punten ligt nl. ook nog een terrein braak 
voor nader onderzoek. Zo is op het punt van meting van (de verbetering in) 
leerresultaten het instrumentarium (zeker buiten het basisonderwijs) niet voor alle 
leerjaren en onderwijssectoren eenduidig gedefinieerd. Om over effecten op deze 
elementen uitspraken te kunnen doen, is afstemming en verder onderzoek 
noodzakelijk.  
 
Zoekstrategie 
Deze overzichtsnotitie is gebaseerd op beschikbare literatuur. Aan de hand van 
begrippen als ‘professionalisering’, ‘personeelsbeleid’ en ‘HRM’ is gezocht naar 
relevante literatuur. Ook zijn op basis van gevonden literatuur en referenties 
specifieke rapportages opgevraagd. Literatuur is onder meer gezocht via Picarta, 
JSTOR, de digitale bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek (inclusief de full text en 
e-book ingangen), de websites van de VOR en VELON, Google en Google Scholar. 
De nadruk in deze notitie ligt op empirisch onderzoek. Bevindingen uit overige 
publicaties zijn vooral toegevoegd om te illustreren waar empirisch materiaal 
ontbreekt.  
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2 KENMERKEN VAN LERAREN EN INTERVENTIES  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kenmerken waaraan leraren moeten voldoen 
om effectief te kunnen professionaliseren en op de kenmerken van de interventie. Uit 
het beschikbare onderzoek is weliswaar veel bekend over effectieve 
professionalisering, maar volgens onderzoekers zijn er juist ook veel “witte vlekken” 
en methodologische aandachtspunten in het onderzoek. Leenheer (2011, p.95) stelt 
op basis van de reeds aangehaalde review van Van Veen et al. (2010) en een 
eerdere review van Timperley et al. (2007) dat het beeld van het bestaande 
onderzoek over effectieve professionalisering “niet bijzonder bemoedigend” is en dat 
het wel beschikbare onderzoek “waarschijnlijk soms wat al te gemakkelijk 
gegeneraliseerd wordt.” Van Veen et al. (2010) concluderen dat het huidige 
onderzoek voldoende aanknopingspunten biedt voor consensus over effectieve 
kenmerken van professionalisering, maar dat dit niet meer biedt dan een algemeen 
beeld. Zoals Leenheer (2011, p. 95) in zijn overzicht van effectieve kenmerken 
opmerkt: 
 
“Het biedt geen overzicht op basis waarvan men een evidence based 
professionaliseringsbeleid kan opstellen, maar kan wel dienstig zijn bij een evidence 
informed benadering.” 
 
Deze waarschuwende constatering vooraf achten wij hier ook op zijn plaats. 
 

2.2 Kenmerken van leraren 

Het vertrekpunt van het in hoofdstuk 1 gepresenteerde analytisch kader betreft de 
kenmerken van leraren zelf. Deze kunnen we niet buiten beschouwing laten, willen 
we weten waarom iets wel of niet werkt. Het is en blijft overigens niet de hoofdvraag 
van deze overzichtsnotitie. Het antwoord op de vraag baseren we daarom ook 
voornamelijk op basis van een studie van Smith & Gillespie (2007). Zij komen tot 
diverse kenmerken van leraren die de effectiviteit van professionalisering 
beïnvloeden. Naar onze mening is dit een goed en adequaat overzicht van de 
belangrijkste leraarskenmerken. Het gaat om: 

 Motivatie van de leerkracht voor professionele ontwikkeling; 

 ‘Concerns’ van de leerkracht; 

 Geloof in eigen kunnen van de leerkracht (self-efficacy); 

 Cognitieve stijl of ‘manieren om te weten’ van de leerkracht 

 Reflectievermogen van de leerkracht; 

 Opleiding en ervaring van de leerkracht. 
 
Hieronder volgt een beknopte toelichting op de voornoemde kenmerken. 
 

Motivatie 
Het zal duidelijk zijn dat een professionaliseringsinterventie effectiever is, 
naarmate de leerkracht zelf gemotiveerder is voor de interventie. Wat uit het 
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overzicht van Smith & Gillespie echter ook blijkt, is dat de houding van 
individuele docenten ten aanzien van professionalisering er zelfs voor kan 
zorgen dat er binnen de gehele school geen (effectieve) professionalisering tot 
stand komt. Joyce (1983, in Smith & Gillespie, 2007) beschrijft vijf houdingen die 
leraren ten aanzien van professionalisering kunnen hebben. In figuur 2.1 hebben 
we deze in een continuüm gezet. Hieruit wordt duidelijk dat er leraren zijn die 
alle mogelijke professionalisering zullen opslokken (omnivoren), of dat nu het 
zelf lezen van een onderzoek of het volgen van een cursus is, maar dat er ook 
leraren zijn die zich actief opstellen tégen professionalisering 
(weerstandbieders2). Joyce geeft aan dat daar waar de omnivoren voor energie 
in de organisatie kunnen zorgen, de weerstandbieders met enige (informele) 
invloed er juist voor kunnen zorgen dat er helemaal niets gebeurt. 

 
Figuur 2.1  Houdingen van leraren ten aanzien van professionalisering 

Omnivoren
Actieve 

consumenten

Passieve 

consumenten
Verstokten Weerstandbieders

  *Geconstrueerd op basis van de beschrijving door Joyce (1983 in Smith & Gillsepie, 2007) 

 
Concerns 
Fuller & Brown (1975 in Smith & Gillespie, 2007) onderscheiden drie soorten 
‘concerns’ van de leerkracht: a) bezig met overleven (o.a. klassenmanagement, 
adequate kennis), b) uitvoeren van de taken (plannen van instructie en 
afhandelen administratieve zaken), of c) creëren van impact (o.a. 
tegemoetkomen aan de individuele leerbehoefte van leerlingen). Deze 
‘concerns’ bepalen de mate waarin leerkrachten openstaan voor 
professionalisering én de inhoud van die professionalisering. Zo blijken ervaren 
leraren minder snel te participeren als het gaat om klassenmanagement en 
nieuwe lesmethodes. ‘Beginners’ lijken meer open te staan voor mentoring 
(Lewis et al.,1999 in Smith & Gillespie, 2007). 
 
Self-efficacy 
Uit onderzoek van Smylie (1988) en Guskey (1988) (beiden in Smith & Gillespie, 
2007) komt naar voren dat een hogere self-efficacy (dus groter geloof in eigen 
kunnen) bij docenten ertoe leidt dat leraren sneller geneigd zijn te veranderen of 
zich nieuwe methoden eigen te maken. Daartegenover laat onderzoek ook zien 
dat deze leraren minder gemotiveerd zijn om te leren (Tschannen-Moran et al., 
1998 in Smith & Gillespie, 2007). Overigens wordt self-efficacy op zijn beurt ook 
beïnvloed door professionalisering. Divers onderzoek laat zien dat de self-
efficacy toeneemt als leraren zien dat het geleerde in praktijk werkt (o.a. Stein & 
Wang, 1988 en Ross, 1998; beiden in Smith & Gillespie, 2007). Recent 
promotieonderzoek van Van Veldhuizen (2011, p.279) constateert dat self-
efficacy ook samenhangt met organisatiebetrokkenheid, dat op zijn beurt weer 
een relatie heeft met de professionaliseringsinspanningen van de docent. Self-
efficacy is hiermee dus een uitermate belangrijk kenmerk voor 
professionalisering. Wetende dat er trainingen zijn die erop gericht zijn het 
geloof in eigen kunnen te vergroten, biedt dit interessante aanknopingspunten 
voor het inrichten van professionaliseringsbeleid door scholen. 
 
Cognitieve stijl 
Net zoals leerlingen verschillende leerstijlen hebben, verschillen ook 
leerkrachten van elkaar in de wijze waarop ze zich kennis eigen maken. De 

                                                
2
 Joyce spreekt van Teruggetrokkenen. 
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keuze van een (wel of niet aansluitende) leerstijl beïnvloedt uiteraard de 
effectiviteit van professionalisering. Niet zozeer de leerstijl zelf is relevant, maar 
het gegeven dat de interventie op de leerstijl van de leraar afgestemd moet 
worden. 
 
Reflectieve vaardigheden 
De mate waarin een leraar in staat is te reflecteren op zijn eigen functioneren, 
bepaalt in welke mate professionalisering effectief is. Het begrip ‘reflecteren’ is 
in dit verband gebaseerd op het werk van Donald Schon uit 1983, The reflective 
practitioner. Om te reflecteren dient de leraar de eigen praktijk te analyseren, 
aan te passen en eigen aannames ter discussie te stellen om zo te leren van het 
eigen functioneren. Onderzoek van Ferry & Ross-Gordon (1998, in Smith & 
Gillespie, 2007) toont aan dat dergelijke vaardigheden niet verbonden zijn aan 
de ervaring van de leerkracht. 
 
Opleiding en ervaring 
Des te minder opleiding en werkervaring leraren hebben, des te meer impact 
een professionaliseringsinterventie heeft. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van 
Smith et al. (2003 in Smith & Gillespie, 2007). Zij concluderen na onderzoek 
onder leraren in de volwasseneneducatie dat professionalisering meer effect 
heeft (i.c. tot meer verandering leidt) bij a) leraren met minder werkervaring in 
dat onderwijs, b) leraren met een lager opleidingsniveau (bachelor of lager), en 
c) leraren die hun eerste werkervaring opdeden in de volwasseneneducatie. 

 
Voorgaande punten maken duidelijk dat de leraar zelf een belangrijke schakel is in 
de professionalisering. Daarnaast lijkt het erop dat professionalisering meer effect 
heeft bij een minder ervaren leraar. Ook persoonsgebonden factoren spelen een rol. 
Uit de review van Van Veen et al. kunnen we daar nog enkele factoren aan 
toevoegen. Hoewel zij maar zijdelings ingaan op leraarkenmerken bij effectieve 
professionalisering, constateren Van Veen et al. (2010, p.36) wel dat één van de 
mogelijke oorzaken van het niet tot stand komen van effectieve professionalisering 
gelegen kan zijn in het probleem dat “niet alle betrokkenen doordrongen zijn van de 
noodzaak van het leren van leraren en evenmin van de implicaties ervan voor de 
structuur en de cultuur van een school.” Dit sluit ook aan bij een door henzelf 
geconstateerd belangrijk kenmerk van effectieve professionalisering, namelijk dat de 
leraar het belang en de bruikbaarheid van de professionalisering moet inzien. Uit de 
review (Van Veen et al., p. 24) blijkt ook dat leraren in leergemeenschappen zich 
gezamenlijk verantwoordelijk moeten voelen voor hun professionele ontwikkeling 
dan wel sterk betrokken moeten zijn bij het bepalen van de doelen, inhoud, opzet en 
methodiek. Bovendien zijn de opvattingen, kennis en doelen van leraren van belang 
voor een effectieve professionalisering. 
 
Al met al kunnen we constateren dat de leraar in de eerste plaats overtuigd moet zijn 
van het nut, alvorens de interventie zinvol is. Het effect van de interventie wordt 
vervolgens bepaald door diverse persoonsgebonden factoren.  
 

2.3 Kenmerken van interventies 

Om effectieve professionalisering tot stand te brengen spelen niet alleen de 
kenmerken van de  doelgroep een belangrijke rol, maar ook die van de interventie. 
De interventie vertoont kenmerken die de effectiviteit van de interventie beïnvloeden. 
Van Veen et al. (2010) komen na bestudering van 34 empirische studies en 11 
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reviews van dergelijke studies tot de conclusie dat het beschikbare onderzoek in de 
afgelopen tien jaar tot weinig nieuwe inzichten heeft geleid. Dit “doet vermoeden dat 
er een grote mate van conceptuele saturatie [verzadiging (auteurs)] is bereikt met 
betrekking tot effectieve kenmerken in het algemeen.” (Van Veen et al., 2010, p.30). 
Dit vermoeden is één van de redenen waarom wij hier, evenals Leenheer (2011) in 
zijn opsomming van effectieve kenmerken, nauw aansluiten bij Van Veen et al..  
 
Op basis van hun literatuurstudie concluderen Veen et al. dat 
professionaliseringsinterventies – met het uiteindelijke doel om tot betere 
leerlingprestaties te komen – aan de volgende kenmerken moeten voldoen om 
effectief te zijn: 

 Inhoud moet gerelateerd zijn aan de dagelijkse lespraktijk; 

 Inhoud moet vooral betrekking hebben op vakinhoud, vakdidactiek, en/of het 
vergroten van het begrip van hoe leerlingen dat specifieke vak leren; 

 Stimuleren van actief leren via onder meer observatie (van experts of door 
collega’s), interactieve feedback, discussie, bestuderen leerlingenwerk, 
begeleiden discussies én onderzoeksgerichte activiteiten (gericht om zelf te leren 
en niet zozeer het doen van onderzoek), in plaats van passief leren; 

 Leren door collectieve participatie en samenwerking tussen leraren van dezelfde 
school, leerjaar of vaksectie door middel van interacties, discussie en feedback; 

 Substantieel beschikbare tijd, zowel in termen van contacturen als in looptijd (de 
meningen verschillen over hoeveel uur dat dan is); 

 Periode van de interventie moet permanent en blijvend zijn (denk aan 
vervolginterventies, blijven ondersteunen van samenwerking, actief leren, 
blijvend stimuleren van het leren en blijven zorgen voor input voor leren); 

 Kwalitatief goede interventie, i.c. inhoud evidence-based, voorbeelden moeten 
krachtig, concreet, intellectueel uitdagend zijn; 

 Voldoende en permanente toegang tot nieuwe kennis en tot expertise van 
collega’s in en buiten de school; 

 Inhoudelijke samenhang met beleid; 

 Doelen, inhoud en opzet van de interventie moeten samenhangen met de 
opvattingen, kennis en doelen van leraren zelf; 

 Gevalideerde en expliciete redenering over de samenhang van de 
interventiekenmerken met de beoogde leerresultaten (‘theory of improvement’).3  

 
Gezien de door Van Veen et al. geconstateerde ‘saturatie’ in het 
effectiviteitsonderzoek is het niet vreemd dat voornoemde punten ook door anderen 
worden geconstateerd. Zo constateert de OECD in onderzoek vergelijkbare punten, 
zoals de noodzakelijke link tussen professionalisering en bredere doelen van de 
schoolorganisatie. Verder zegt de OECD over effectieve professionalisering (OECD, 
2011, p.25): 
 
“Effective professional development needs to be on-going, include training, practice 
and feedback, and provide adequate time and follow-up support. Succesful 
programs involve teachers in learning activities that are similar to those they will use 
with their students, and encourage the development of teachers’ learning 
communities.” 
 
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven, baseert Leenheer zich óók op 
een eerdere review van Timperly et al. (2007, in Leenheer 2011). Deze kent in zijn 

                                                
3
 Deze ‘theory of improvement’ lijkt overigens in professionaliseringsinterventies vaak te 

ontbreken of is ronduit zwak te noemen (vgl. Timperley, 2007 in Leenheer, 2011, p. 96). 
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ogen namelijk enkele accentverschillen in vergelijking met Van Veen et al.. Uit 
Leenheer’s beschrijving destilleren we de volgende punten: 

 Niet zozeer de hoeveelheid beschikbare tijd voor professionalisering is van 
belang, maar de wijze waarop die tijd wordt benut. Afhankelijk van het vraagstuk 
kan juist een langere dan wel eenmalige interventie effectiever zijn; 

 Leraren leren bij pedagogisch-didactische scholing beter van elkaar dan bij 
inhoudelijke scholing; 

 Er gaat een positief effect uit van leergemeenschappen die gefocust zijn op de 
mate waarin het onderwijs de leerlingresultaten positief beïnvloedt en die 
deelnemers ondersteunen bij het doordenken van de nieuwe ideeën en 
implicaties van het beleid; 

 Er gaat een positief effect uit van de inzet van een externe trainer met voldoende 
expertise over de wijze waarop professionals zich effectief nieuwe kennis eigen 
maken. 

 
Vrijwillige deelname 
Timperley et al. (2007) gaan in op het kenmerk van vrijwillige deelname. Dit is in hun 
ogen ondergeschikt aan het betrekken van leraren in het leerproces. Een opvallende 
constatering, aangezien over het algemeen wordt aangenomen dat intrinsieke 
motivatie vereist is voor het tot stand brengen van professionalisering. Bovendien 
lijkt dit haaks te staan op de wens om professionele ruimte te scheppen voor leraren. 
Om professionalisering effectief tot uiting te laten komen in het schoolbeleid, lijkt dit 
echter ook weer niet geheel vreemd: als men in een school bepaalde innovaties 
doorvoert of in de organisatie zaken verandert (invoering ander leerlingvolgsysteem 
bijvoorbeeld), lijkt vrijwillige deelname niet altijd mogelijk. Het lijkt dan aan de 
schoolleiding te zijn om ervoor te zorgen dat de leraren (intrinsiek) gemotiveerd 
raken voor de professionalisering. De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR, 2009) plaatst daarbij een aantal kanttekeningen ontleend 
aan onderzoek van derden: 
 

 “Als docenten zich geen eigenaar voelen, heeft ook een uitstekend en 
weldoordacht plan weinig kans van slagen,” aldus Waslander (2007, p.60). 

 Leraren blijken hun werkwijze niet snel en gemakkelijk te (kunnen) veranderen 
(Richardson en Placier, 2001). Bovendien, als ze wél veranderen, is het dikwijls 
niet in de richting die beleidsmatig werd beoogd. Leraren veranderen alleen als 
ze dat zelf willen (Saranson, 1990; Tyack en Cuban, 1995; Eisner, 2000; Van 
Veen en Sleegers, 2006; Fullan, 2007 p. 111). 

 Het succes van interventies hangt daarom sterk af van de mate waarin deze 
aansluiten op de kwaliteiten en behoeften van leraren. Wanneer leraren evenwel 
betrokken worden bij beslissingen en beleid, kunnen vernieuwingen wel 
succesvol zijn (Smylie, 1994); Van den Berg en Sleegers, 1996; Jongmans et al., 
1999). 

  
Bovenstaande uitspraken onderstrepen wel het belang om de leraar te betrekken bij 
beleids- en professionaliseringsbeslissingen. 
 
Continuïteit 
Leenheer plaatst een paar kritische kanttekeningen bij de constateringen van Van 
Veen et al.. Met name bij de blijvendheid van de interventie (permanent) als kenmerk 
van effectieve professionalisering zet hij vraagtekens (Leenheer, 2011, p.97): 
 
“Als je uiteindelijke doel is dat scholen op eigen benen leren staan, is het de vraag of 
zo’n blijvende ondersteuning niet al te gemakkelijk leidt tot hospitalisering, ofwel te 
grote afhankelijkheid van de school of het team van de externe expert.” 
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Hij bepleit nader onderzoek naar de rol van nazorg. De vraag is dan hoe permanent 
de (nazorg op) de interventie moet zijn om tot een effectieve interventie te komen. 
We moeten hierbij wel bedenken dat Leenheer noch Van Veen et al. in de 
conclusies verschillende interventies onderscheiden. Het lijkt voor de hand te liggen 
dat de gewenste nazorg juist samenhangt met het type interventie. Zo wordt bij een 
interventie op het gebied van werkplekleren een proces op gang gebracht waarvan 
continuïteit een kenmerk is, maar waarbij de aanwezigheid van een expert niet per 
definitie continu of frequent is vereist. In dat verband lijken de constateringen van 
Van Veen et al. eerder te wijzen op de noodzaak om onderscheid te maken tussen 
een aanpak door middel van een project (met een begin en een einde) of door 
middel van een continuproces (dat in deze situatie wel een begin heeft, maar geen 
beoogd einde). Verondersteld kan worden dat een project minder borging van 
resultaat voor de toekomst biedt dan het continuproces doet. Mede in relatie tot het 
veelvuldig vóórkomen van projecten in het onderwijs, ligt hier een aanknopingspunt 
voor vervolgonderzoek. 
 
De vorm van de interventie 
Van Veen et al. (2010) concluderen dat er nog geen “eenduidige empirische 
evidentie” is gevonden dat leren op de werkplek “inderdaad effectiever zou zijn dan 
de vormen die buiten de school zijn georganiseerd.” Ook constateren Veen et al. 
(2010, p. 29) dat de vorm van de professionalisering niet direct bepalend blijkt te zijn. 
Gezien de omvang van de aandacht die elders wordt gewijd aan 
leergemeenschappen, professional learning communities, werkplek- en netwerkleren 
verdient dit type interventies nadere aandacht. Wij gaan er verderop in dit hoofdstuk 
nader op in. 
 
Of het nu een congres, studiedag, coaching, workshop of iets anders is, voor elke 
vorm blijken studies beschikbaar die aantonen dat het soms wel en soms niet 
effectief is. Uit de Teaching and Learning International Survey (TALIS) van de 
OECD, een internationaal vergelijkende studie onder leraren in de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs, komt naar voren dat leraren langdurige en intensievere 
vormen van scholing (bijvoorbeeld een hogere kwalificatie behalen of het doen van 
onderzoek) als de meest effectieve vormen van professionele ontwikkeling (OECD, 
2009, p.78). De OECD beschouwt congressen en seminars – ondanks hoge 
deelname eraan – als minder effectief. 
Net zomin als ‘de’ leraar bestaat, is er ook geen uniform patroon volgens welke de 
professionalisering van leraren zich voltrekt. Men dient daarom rekening te houden 
met de biografie van leraren, evenals met de context van hun werk. 
De OECD (2011, p.28) stelt dat onderzoek naar de invloed van de hoeveelheid en 
omvang van verschillende professionaliseringsinterventies op de leerresultaten (de 
effectiviteit van de interventie dus) nog steeds beperkt is. 
 
Inhoud 
Een ander belangrijk kenmerk van effectieve professionalisering, is de inhoud van de 
interventie. Van Veen et al. constateren (2010, p.29) dat – anders dan tot nu toe 
gedacht – vakinhoudelijke aspecten van belang zijn voor effectieve 
professionalisering: “Dit is een opvallend kenmerk in de Nederlandse 
professionaliseringscontext omdat de afgelopen twintig jaar meer de focus lag op 
algemene didactische en begeleidingsvaardigheden, waarbij vakgerelateerde 
aspecten als minder relevant werden beschouwd.” Hier lijkt zich wel een potentieel 
knelpunt voor te doen tussen effectieve professionalisering en de wensen en 
behoeften van de leraren. De OECD (2011, p.28) concludeert namelijk dat de 
grootste professionaliseringsbehoefte van leraren (voortgezet onderwijs) juist 
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gelegen is in de meer didactische thema’s (hoe breng ik de vakinhoud over) dan in 
de vakinhoud zelf:  
 
“Teachers consistently reported that their greatest need for professional 
development was in learning how to handle differences in student learning styles and 
backgrounds, using information and communication technologies effectively, and 
improving student behavior.” 
 
De Tussenmeting van het convenant Leerkracht 2011 (Bokdam et al., 2011) laat 
zien dat de Nederlandse situatie enigszins afwijkt. Met uitzondering van het primair 
onderwijs, waar leraren vooral behoefte hebben aan scholing in het omgaan met 
leerlingen met speciale leerbehoeften/beperkingen, staat vakinhoudelijke scholing in 
alle sectoren bij leraren op nummer één. Hoe het vak vervolgens over te brengen 
(de vakdidactiek) staat, overall gezien, op een zesde plaats. De meeste leraren 
willen meer algemene scholing volgen, zoals op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling, pedagogisch handelen en ICT. In het voortgezet onderwijs komt de 
wens voor algemene scholing, na vakinhoud, even vaak voor als scholing gericht op 
persoonlijke ontwikkeling. Leraren volgen in de praktijk het meest vakinhoudelijke, 
pedagogische en vakdidactische scholing, een mix dus die grotendeels gerelateerd 
is aan de inhoud van het vak of hoe dat over te brengen. De meer algemene 
scholing – waaronder ook trainingen vallen die het geloof in eigen kunnen vergroten  
– wordt minder gevolgd. De Inspectie van het Onderwijs constateert dat in het 
primair onderwijs scholing vaker vakinhoudelijk is (2012, p.227): 
 
"Verreweg de meeste scholingen (90 procent) zijn vakinhoudelijk en gaan 
bijvoorbeeld over een nieuwe lesmethode. Ruim een derde deel van de scholingen 
is gericht op het vakinhoudelijk en didactisch functioneren van de leraar, door 
intervisie, 'coaching on the job' en dergelijke. Deze vormen van scholing worden 
door allerlei mensen verzorgd: de intern begeleider, de schoolleiding, collega's en 
ook door externe deskundigen." 
 
De aandacht in de Nederlandse professionaliseringscontext mag de afgelopen 
twintig jaar dan veelal uit zijn gegaan naar de meer algemene didactische en 
begeleidingsvaardigheden, in de praktijk blijkt de vakinhoud toch een vrij grote rol te 
spelen. Met het oog op de effectiviteit van de professionalisering is dit een relevante 
constatering. Immers, vakinhoudelijke scholing blijkt effectiever. Ook Timperley 
(2007, p.91 e.v.) constateert dat in studies waar impact werd aangetoond op 
professionalisering dit voornamelijk het gevolg was van de inhoud (in dit geval 
wiskunde) en dat meer generieke interventies weinig zoden aan de dijk zetten en 
soms zelfs een negatief effect hebben. 
 
Bekostiging 
Een kenmerk dat nog niet aan de orde is geweest, betreft het al dan niet zelf moeten 
betalen van de professionaliseringsinterventie. Dit lijkt niet een heel grote rol te 
spelen als het gaat om de motivatie voor professionalisering. Zo concludeert TALIS 
(OECD, 2009, p.78): 
 
“Payment and satisfaction did not go hand in hand: on the contrary, those who paid 
for professional development were more likely to want more.” 
 
Dit wijst erop dat leraren die een specifieke (bewezen effectieve) interventie willen 
volgen, bereid zijn daar zelf aan bij te dragen. De OECD concludeert dit ook in haar 
publicatie Building a high-quality teaching profession uit 2011 (p. 23): 
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“Too often, courses are isolated events that are not joined up with changes in 
schools. More effective forms of development tend to be welcomed by teachers 
themselves, who are often willing to contribute to the cost of such education in 
money and time.” 
 
Hieruit kan overigens niet worden geconcludeerd dat tegemoetkoming in kosten of 
tijd geen rol speelt voor de professionalisering van leraren. In het TALIS-onderzoek 
werd bijvoorbeeld door leraren aangeven dat de in hun ogen effectieve vormen van 
professionalisering (de interventies die meer inzet in tijd en financiën van henzelf 
vragen) ook minder worden gevolgd. De OECD zegt dan ook (2011, p. 26): 
 
“However, schools and systems need to better match the costs and benefits of, and 
supply and demand for, professional development.” 
 
De door de Nederlandse overheid in het leven geroepen Lerarenbeurs lijkt daar dan 
ook goed op in te spelen. 
 
Leergemeenschappen en netwerken 
Op de grens met het hoofdstuk Schoolorganisatie noemen wij de publicaties die te 
maken hebben met de leraar als onderdeel van een groter geheel, of dat nu de 
school is danwel de verzameling van alle leraren of een oneindig aantal 
deelverzamelingen daarvan (in Nederland, naar schoolsoort, schoolvak enz.). 
De WRR acht de organisatievorm van de school als professionele leergemeenschap 
zeer bevorderlijk voor goed onderwijs en wijst op onderzoeksresultaten die leerwinst 
bij de leerlingen aantonen. In professionele leergemeenschappen streven leraren 
een gedeelde missie na op het gebied van de leerresultaten die zij willen bereiken, 
en beschouwen zij het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ‘hun’ leerlingen 
zover te brengen. Kenmerkend is de gezamenlijke opbouw van kennis en een 
continu streven naar verdere verbetering van hun onderwijs. Zij vormen lerende 
collectieven die streven naar continue verbetering door middel van uitwisselen van 
kennis en methoden, gezamenlijke reflectie, steun en intervisie (WRR, 2009, p. 170). 
In zo’n leergemeenschap nemen leraren gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor 
‘hun’ leerlingen. Ze opereren niet in isolement, maar wisselen actief ideeën en 
technieken uit, geven elkaar constructieve kritiek, met als doel hun onderwijs steeds 
verder te verbeteren. De literatuur maakt echter duidelijk dat zulke gemeenschappen 
niet eenvoudig te realiseren zijn. De organisatie en vereisten van het onderwijs 
werken namelijk een individualistische cultuur in de hand. Voor een aantal scholen 
gaat het dus om niet minder dan een cultuuromslag (WRR, 2009, p. 184). Dat de 
cultuur van het onderwijs hier een hardnekkig ongerief vormt, moge blijken uit het 
teruggrijpen door Hargreaves & Shirley nog in 2009 naar Lortie’s begrip presentism 
uit 1975. Presentism refereert aan: 
 
“…the overwhelming pressures of schools that kept teachers locked into short-term 
perspectives and unable or unwilling to envision or plan collaboratively for longterm, 
systemic change.” 
 
In 2009 blijken er weliswaar modificaties naar vorm en inhoud van het begrip te zijn 
opgetreden, maar het cultuurverschijnsel houdt in wezen stand (Hargreaves & 
Shirley, 2009, p. 2506). In de Nederlandse context was ten tijde van de evaluatie van 
de wet Beroepen in het Onderwijs nog geen sprake van een impuls aan 
professionalisering of scholing. Volgens de meeste geïnterviewden stond gerichte, 
competentiegeoriënteerde scholing van leraren, dan ook nog in de kinderschoenen. 
Hiervoor worden verschillende redenen genoemd: 
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 Schoolleiders zijn niet in staat om in samenspraak met de leraar de uitkomsten 
van de functionerings- en beoordelingsgesprekken te vertalen naar een 
competentiegerichte invulling van het bekwaamheidsonderhoud. 

 Veel scholing vindt plaats in teamverband, waardoor het individuele 
competentiegerichte element goeddeels afwezig is. 

 Beslissingen over het volgen van scholing worden vaak in teamverband 
genomen, waarbij de ontbrekende kennis en vaardigheden in het team centraal 
staan. 

Ter verbetering van het scholingsbeleid moet zowel een cultuuromslag als een 
professionaliseringsslag worden gemaakt (Van der Aa et al., 2011). 
Op de schoolorganisatorische mogelijkheden daarvoor zullen we in het volgende 
hoofdstuk ingaan. De relevantie ervan ligt in het verband dat er lijkt te bestaan 
tussen een intensieve vorm van samenwerking tussen leraren enerzijds en de 
leerwinsten van leerlingen anderzijds. De WRR haalt op dit punt een aantal studies 
aan. McLaughlin en Talbert geven een overzicht van studies waarin een significante 
correlatie is tussen professionele leergemeenschappen en prestaties van leerlingen, 
waaronder het reeds eerder aangehaalde onderzoek van Lee en Smith. Zij 
concluderen dat “a wide range of statistical data supports the claim that schoolbased 
professional learning communities improve teaching and learning” (2006, p. 9). Ook 
een overzichtsanalyse van Stoll et al.. (2006) wijst duidelijk in de richting van een 
gunstig effect van professionele leergemeenschappen op de leerprestaties. De 
wetenschappelijke gegevens wijzen dus in de richting van een enigszins paradoxale 
opdracht: probeer te komen tot intensieve samenwerking en professionele 
leergemeenschappen in een cultuur die wordt gekenmerkt door een – rationeel 
verklaarbaar – individualisme (WRR , 2009, p. 171). 
 
Tot slot 
We begonnen deze paragraaf met de waarschuwing dat het bestaande onderzoek 
weliswaar aanknopingspunten biedt voor consensus, maar dat er door het ontbreken 
van hard bewijs niet meer dan een algemeen beeld van de kenmerken te geven is. 
In deze paragraaf zijn relevante kenmerken genoemd waarvan verwacht mag 
worden dat ze bijdragen aan effectieve professionalisering. De genoemde 
kenmerken zijn echter, zoals Timperley et al. (2007, in Leenheer, 2011, p.96) het 
zeggen: “noodzakelijk maar niet voldoende”. Bovendien kan elk kenmerk “op zichzelf 
zowel goed als slecht uitpakken.” Dit houdt in dat bij het tot stand brengen van 
professionalisering niet zonder meer blind gevaren kan worden op deze kenmerken. 
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3 SCHOOLORGANISATIE 

3.1 Inleiding 

"Professionalisering moet voortbouwen op vaardigheden die leraren al bezitten. In 
de praktijk zijn er voorbeelden van scholen die er uitstekend in slagen de 
vaardigheden van hun leraren te verhogen en leraren daarmee extra te motiveren." 
 
Het voorgaande is een uitspraak van de Inspectie van het Onderwijs in haar recent 
verschenen Onderwijsverslag over 2010-2011 (2012, p.31). Zoals we in hoofdstuk 2 
zagen, wordt er meer gevraagd voor effectieve professionalisering dan alleen 
voortbouwen op de reeds aanwezige vaardigheden. Niettemin lijkt dit een belangrijk 
uitgangspunt voor professionalisering. Het geeft impliciet ook aan dat scholen voor 
een effectief professionaliseringsbeleid zicht moeten hebben op de vaardigheden 
van hun leraren (en niet alleen op de lacunes). Scholen moeten, zoals Leenheer 
(2011, p.101) het verwoordt, aan zowel de voor- als achterkant van de interventie de 
voorwaarden scheppen om tot duurzame relaties te komen. Kortom: de inrichting 
van de schoolorganisatie (inclusief het HRM-beleid) bepaalt naar verwachting mede 
de effectiviteit van de professionalisering. In dat licht is ook de tweede zin in het 
Inspectie-citaat interessant. Er zijn dus voorbeelden van scholen die er goed in 
slagen hun personeel te ‘professionaliseren’. Dat roept de vraag op aan welke 
kenmerken die scholen voldoen. Die vraag komt in dit hoofdstuk aan bod, waarbij we 
inzoomen op zowel de schoolorganisatie als het HRM-beleid zelf. Ook komt de rol 
van diverse actoren aan bod. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op 
(beschikbare) praktijkvoorbeelden. 
 

3.2 Schoolorganisatie en -beleid 

In deze paragraaf gaan we nader in op de organisatie- en beleidskenmerken die 
scholen moeten vertonen om professionalisering van leraren tot stand te laten 
komen en/of effectief te laten zijn. Hierbij is van belang dat Van Veen et al. (2010, p. 
25 e.v.) constateren dat in onderzoek naar het leren van leraren nauwelijks wordt 
gerefereerd aan schoolorganisatorische randvoorwaarden voor effectieve 
professionalisering. Ze wijten dit onder meer aan de gerichtheid van onderzoek op 
de rol van docenten en de interventie zelf. Bovendien zijn scholen gericht op het 
leren van leerlingen in plaats van op het leren van leraren. Hierdoor zijn 
schoolkenmerken in de studies ondergeschikt. De school is immers ingericht op het 
primaire proces van leren van leerlingen, zowel qua cultuur als structuur 
(roostertechnisch, gebouw). Voor een effectieve professionalisering van leraren op 
de school is het in de ogen van Van Veen et al. nodig de organisatie op een andere 
manier te doordenken, namelijk gericht op structurele en culturele mogelijkheden en 
beperkingen voor het leren van leraren. “Dit heeft vergaande implicaties en dat lijkt 
ook te verklaren waarom zoveel initiatieven niet slagen.” (Van Veen et al., p. 27). 
Met deze laatste zin wordt direct duidelijk dat het antwoord op de vraag naar 
schoolorganisatorische kenmerken voor effectieve professionalisering van groot 
belang is, “omdat de inbedding in de school cruciaal is voor het succes en de 
permanentheid van een professionaliseringsinterventie.” (Van Veen et al., p. 30). 
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Ook Timperley et al. (2007, p. 219) concluderen dat er weinig onderzoek op dit 
terrein beschikbaar is en wijten dit aan de manier waarop hier tegenaan wordt 
gekeken. Daarbij gaan ze uit van het begrip ‘sustainability’/duurzaamheid, in onze 
ogen een niet onbelangrijk deel van effectiviteit van professionalisering en 
vergelijkbaar met het onderwijskundige begrip ‘transfer’4: 
 
“Sustainability was not neglected in the literature, but it was treated as an article of 
faith rather than a condition subject to empirical verification.” 
 
Ook wij hebben – niet zo verrassend – kunnen constateren dat er in onderzoek naar 
effectieve professionalisering weinig aandacht is voor de schoolorganisatorische 
kenmerken of het HRM-beleid. Ondanks deze constatering, zijn in de literatuur wel 
enkele noemenswaardige kenmerken aangetroffen. Deze komen in de volgende 
subparagrafen aan de orde. 
 

3.2.1 Kenmerken schoolorganisatie 
Zoals gezegd is er in onderzoek naar effectieve professionalisering weinig aandacht 
voor schoolorganisatorische kenmerken. In diverse studies worden echter wel 
aanknopingspunten genoemd, die we hieronder per studie de revue laten passeren. 
 
Van Veen et al. 
Uit de review van Van Veen et al. (2010) naar empirische studies op dit terrein valt 
op te maken dat voor het welslagen van professionalisering onder meer de volgende 
schoolkenmerken van belang zijn: 

 Betrokken leiderschap; 

 Voldoende beschikbare tijd; 

 Creëren van een professionele leergemeenschap (ook collegialiteit); 

 Creëren van een cultuur om te leren (professionele leercapaciteit school); 

 Creëren van samenhang tussen (veranderingen in) schoolbeleid en interventie; 

 Ontwikkelen en hebben van een gezamenlijkheid in visie, verantwoordelijkheid, 
aanpak, reflectie en zeggenschap; 

 Samenhang met leerlinggericht leerklimaat. 
 
Dat het toekennen van voldoende tijd en het creëren van samenhang (passend 
aanbod) belangrijk is voor geslaagde professionalisering, is ook de mening van 
docenten in TALIS (OECD, 2009, p,78). En passant wordt opgemerkt dat er gebrek 
is aan geschikt aanbod: 
 
“The principal cause of unfulfilled demand, according to teachers, is the conflict with 
their work schedule, but they also often cite lack of suitable development 
opportunities.” 
 
Smith & Gillespie 
Een van de studies waarop Van Veen et al. zich baseren is die van Smith & Gillespie 
(2007). Zij noemen eveneens de werksituatie van leraren als mogelijke 
beïnvloedende factor van de effectiviteit van professionalisering, maar kunnen daar 
slechts één studie voor aandragen (Smith et al., 2003 in & Gillespie, 2007). Naast 
het bieden van voorbereidingstijd en inspraak, lijkt ook het bieden van aanvullende 

                                                
4
 Onder ‘transfer’ wordt verstaan dat deelnemers het geleerde ook in de praktijk toepassen, 

niet alleen direct na de interventie, maar ook drie maanden of zelfs twee jaar later. 
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secundaire arbeidsvoorwaarden te werken’. Het is sterk de vraag of dit ook op de 
Nederlandse situatie van toepassing is.5 
 
Timperley et al. 
De empirische kennis over hetgeen werkt om vanuit professionalisering tot blijvende 
verbetering van leerlingprestaties te komen, is beperkt. Toch hebben Timperley et al. 
(2007, p. 220 e.v.) in studies waarin ‘sustainability’ aan bod komt wel enkele 
kenmerken van schoolorganisaties gevonden die geassocieerd worden met de 
effectiviteit van professionalisering. Het gaat dan om de volgende kenmerken: 

 Schoolleiders zorgen voor de benodigdheden om als team gezamenlijk te kijken 
naar de bewezen effectieve aanpakken (o.a. door beschikbare data te 
analyseren en discussies over lesgeven te stimuleren); 

 Er vindt systematische inductie plaats van nieuwe leraren in het 
professionaliseringsbeleid van de school, eventueel voortgezet door nieuwe 
schoolleiders; 

 Er wordt voortgaande betrokkenheid van leraren gecreëerd door een probleem 
aan te pakken waarvoor de betrokkenen (leraren en management) zich 
verantwoordelijk (blijven) voelen en waarvoor ze naar hun overtuiging de 
capaciteit hebben het op te lossen; 

 Er worden naar een oplossing van het probleem gezocht door theorieën te 
formuleren die de oplossing plaatsen binnen de onderwijskundige mogelijkheden 
van de school. Oplossingen moeten overeenkomen met deze theorieën en de 
voortgang moet worden gemonitord; 

 Elkaar ‘beconcurrerende’ initiatieven en beleidskeuzes worden geminimaliseerd. 
 
Mebane & Galassi 
In een studie van Mebane & Galassi (2003) is gekeken naar het effect van enkele 
taak- en groepvariabelen op professionalisering. In dit geval ging het specifiek om 
waargenomen organisatie- en teamleren op scholen en universiteiten die samen 
onderzoek uitvoeren in het kader van ‘professional development schools’, enigszins 
vergelijkbaar met de academische basisschool. Ondanks de conclusie dat het lastig 
is geïsoleerde kenmerken voor professionalisering aan te wijzen, laat de studie toch 
enkele aan de organisatie gerelateerde kenmerken zien die van belang zijn om 
professionalisering tot stand te laten komen. Zo blijken er groepsdynamische 
factoren van belang. Allereerst gaat het erom deelnemers hun eigen onderwerpen 
voor de professionaliseringsinterventie te laten kiezen. Een andere factor betreft de 
aansturing van de groep door middel van taakgericht leiderschap. De suggestie die 
Mebane & Galassi dan ook meegeven is dat deelnemers over kennis van de 
principes van groepsdynamica dienen te beschikken. 
 
Korthagen & Vasalos 
Korthagen & Vasalos (2007, p.22) geven ook aan dat er – internationaal – nog 
weinig bekend is over de verbinding tussen het leren van de individuele professional 
en het leren op organisatieniveau. Aan de hand van hun betrokkenheid bij diverse 
innovatieprojecten hebben ze gemerkt dat er een viertal ‘ingrediënten’ van belang is 
voor deze verbinding: 
 
1. Congruentie in het handelen op alle niveaus 

“Een echte cultuurverandering kan alleen plaatsvinden als alle niveaus binnen de 
school meedoen (de leerlingen, de leraren en de schoolleiding).” 
 

                                                
55

 In de studie wordt over ‘benefits’ gesproken zoals een zorgverzekering, vakantie en 
dergelijke. 
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2. Kwaliteit van binnenuit 
“Een basis voor fundamentele organisatieontwikkeling is dat de individuen 
binnen de organisatie de belangrijkste principes kennen en begrijpen die ten 
grondslag liggen aan de benadering. … Essentieel daarbij is de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke taal, die niet alleen de communicatie binnen het team 
ondersteunt over de relatie tussen theorie, visie en praktijk, maar die ook de 
reflectie van de individuele leraar op de eigen praktijk verdiept.” 
 

3. Verantwoorden naar buiten 
“Het verantwoording afleggen naar buiten is een belangrijke stimulans voor 
ontwikkeling. Kunnen de betrokken leraren duidelijk maken wat ze nu meer of 
anders doen, waarom ze dat doen en wat dat oplevert? Kunnen ze dat 
onderbouwen, met video-materiaal, leerlingmateriaal, evaluaties, toetsen, ….? In 
feite gaat het hierbij om een minionderzoek naar de eigen praktijk. Daardoor 
ontstaat echt ‘ownership’.” 
 

4. Geïntegreerde aandacht voor ‘warm’ en ‘koud’ leren 
“De aanpak werkt niet als de bestaande visie van de school of onderwijsinstelling 
vooral gericht is op de technisch-didactische kant van leren en te weinig op de 
intermenselijke kant. We spreken wel over de koude en de warme kant van 
leren. Voor optimaal leren en voor schoolontwikkeling moeten beide kanten 
geïntegreerd aandacht krijgen. Met je collega’s praten over ieders kwaliteiten, 
focussen op de kracht van collega’s en leerlingen, samen stilstaan bij je 
problemen, dat alles vraagt om open en authentiek contact met elkaar.” 

 
Deze ingrediënten zijn naar onze mening goed te vertalen naar de gewenste 
kenmerken voor effectief professionaliserende schoolorganisaties; ze zijn echter niet 
empirisch vastgesteld. 
 

Professionalisering in praktijk 
Hetzelfde geldt voor een aantal zienswijzen op de bestaande en gewenste praktijk 
van professionalisering als genoemd in Pijpers et al. (2009). Een centrale gedachte 
is dat het traditionele beeld dient te worden doorbroken dat professionaliseren 
hetzelfde is als een cursus volgen. Docenten kunnen ook veel leren van elkaar. 
Leerlingevaluaties en experimenten met verschillende werkvormen zijn belangrijke 
bronnen van leren. Ondersteuning en begeleiding van en door collega’s versterken 
het leereffect. Bovendien leren die collega’s daar zelf ook weer veel van (Diepstraten 
et al., 2010). 
Deze benadering van leren en professionaliseren is uitgewerkt tot de volgende 
indeling van kennisverwerving (Runhaar, 2008): 

 ‘Knowledge-for-practice’: de benodigde kennis bevindt zich buiten de school en 
wordt door betrokkenen vergaard door te lezen of een opleiding of cursus te 
volgen. 

 ‘Knowledge-in-practice’: de benodigde kennis bevindt zich binnen de dagelijkse 
praktijk en wordt vergaard door middel van reflectie op diezelfde praktijk. 

 ‘Knowledge-of-practice’: de benodigde kennis wordt door personen in de school 
zelf geconstrueerd door in samenwerking met collega’s systematisch te 
onderzoeken wat werkt en wat niet werkt. 

Het onderscheid tussen de eerste twee benaderingen spoort met het vaak gemaakte 
onderscheid tussen formeel leren en informeel leren. De derde leervorm wordt in het 
onderwijs nog weinig toegepast en wordt ook wel het netwerkleren genoemd. 
In de literatuur krijgt het informeel leren veelal de voorkeur boven formeel leren, 
vanwege de grote praktijk- en contextverbondenheid. Over informeel leren is nog 
onvoldoende bekend; er ontbreken objectieve gegevens over de kwaliteit van het 
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leren en over leerresultaten en -effecten. Daarom kan zeker niet geconcludeerd 
worden dat informele leeractiviteiten belangrijker zijn dan formele. Wel is 
geconcludeerd dat het er niet toe doet waar en hoe geleerd wordt, maar of een 
individu in staat is het leren te expliciteren en dat te relateren aan c.q. toe te passen 
op zijn professionele rol en verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als docent. Informeel 
en formeel leren zijn idealiter complementair: ‘des te meer men op het werk 
informeel leert, des te groter de bereidheid tot scholing’ (Van den Dungen & Smit, 
2010). 
Meer recent is het begrip netwerkleren in opkomst. Leraren lossen samen 
problemen op, wisselen voortdurend kennis met elkaar uit en onderhouden 
waardevolle contacten. Deze contacten stimuleren reflectie op het eigen handelen, 
voorbeelden van anderen helpen om kritisch na te denken over het eigen handelen, 
om nieuwe ideeën op te doen die kunnen leiden tot inhoudelijke verdieping. Vanuit 
deze optiek zijn leraren voortdurend, bewust en onbewust, in wisselende sociale 
netwerken aan het lerend werken. We noemen dit netwerkleren (Martens & De Laat, 
2011). 

 
Deprofessionalisering 
Tot slot nog een opvallende constatering van Hofman et al. (2008), waaruit indirect 
enkele kenmerken voor effectieve professionalisering zijn af te leiden. Ze 
waarschuwen in hun review voor het gevaar van deprofessionalisering. Zo zeggen 
ze (o.a. op basis van Fink, 2003; Helsby, 1999; Sachs, 2003 en Vandenberghe, 
2004, allen in Hofman et al., 2008, p. 20): 
 
“Verder blijkt ook dat door te eenzijdig de nadruk te leggen op verbeterde 
leerresultaten, door vooral met technische oplossingen te werken en omwille van 
externe druk (bijvoorbeeld: het beleid moet in een vooraf bepaalde tijdsperiode 
resultaten laten zien), er een cultuur van afhankelijkheid ontstaat in de scholen en de 
professionele autonomie van leraren feitelijk wordt gereduceerd. Een dergelijke 
beleidsstrategie kan leiden tot deprofessionalisering van leraren en zelfs tot 
wijzigingen in hun professionele identiteit.” 
 
Hieruit kunnen we concluderen dat een schoolorganisatie voor effectieve 
professionalisering in ieder geval aan het volgende dient te werken: 

 Verder kijken dan alleen het verbeteren van leerresultaten; 

 Ook zoeken naar oplossingen die buiten de huidige manier van werken liggen 
(dus niet alleen technische aanpassingen); 

 Minimaliseren van externe druk. 
 

3.2.2 Kenmerken HRM-beleid 
In deze paragraaf gaan we in op de kenmerken waaraan het HRM-beleid moet 
voldoen om effectieve professionalisering van leraren mogelijk te maken. Daarbij is 
het goed om op te merken dat HRM-beleid (of personeelsbeleid) meer inhoudt dan 
alleen de ontwikkeling van het personeel. Zo horen bijvoorbeeld het aanname- en 
beloningsbeleid ook tot de HRM-functie. Dit laten we hier in principe buiten 
beschouwing, tenzij een onderzoek aantoont dat dergelijke aspecten de effectiviteit 
van professionalisering beïnvloeden. De focus ligt hier op aspecten die 
samenhangen met scholingsbeleid in de breedste zin van het woord. 
 
Brede focus 
Leren en daarmee ook professionaliseren van docenten begint niet binnen de 
functie. De eerste stappen zijn reeds gezet op de lerarenopleiding. Klarus en 
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Weijzen (2012, p.226) stellen daarom dat het HRM-beleid al tijdens de 
lerarenopleiding moet worden aangebracht om een leven lang leren mogelijk te 
maken: 
 
“Beschouwen we het werkend – en lerend – leven als docent als verlengstuk van de 
lerarenopleiding, dan vraagt dit om een afgestemd, doorlopend HRM-beleid te 
beginnen op de lerarenopleiding en voortgezet door de HRM-afdeling in 
samenwerking met de lerarenopleiding. Herkenbare competentieprofielen, 
beoordelingsinstrumenten en een door de beroepsopleidingen en lerarenopleiding 
gezamenlijk ingericht opleidingsbouwwerk spelen daarbij een belangrijke rol.” 
 
Om te komen tot effectieve professionalisering zal de school bij de inrichting van het 
personeelsbeleid de focus idealiter verbreden naar de lerarenopleiding en daarmee 
afstemming zoeken. 
 
Organisatiedoelen 
De OECD (2011, p.25) stelt op basis van onderzoek dat er een link moet zijn tussen 
professionalisering enerzijds en doelen van de organisatie en HRM-activiteiten in het 
bijzonder: 
 
“Teacher development needs to be linked with wider goals of school and system 
development, and with appraisal and feedback practices and school evaluation.” 
 
Dit houdt in dat de doelen van de schoolorganisatie en het HRM-beleid door de 
school geformuleerd moeten zijn. 
 
Opstellen en uitvoeren van beleid 
De Inspectie wijst erop dat het hebben van een scholingsbeleid (hier gezien als 
onderdeel van het HRM-beleid) van groot belang is voor professionalisering. Uit het 
recent verschenen Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs (2012, 227) 
blijkt dat op basisscholen zonder expliciet scholingsbeleid, veel meer leraren de 
basisvaardigheden niet beheersen (23 procent). Daar staat tegenover dat vrijwel alle 
scholen (94 procent) wel dergelijk beleid voeren. Naast het hebben van 
scholingsbeleid, is ook het percentage leraren dat daadwerkelijk scholing heeft 
gevolgd van belang. Het HRM-beleid dient dus daadwerkelijk omgezet te worden in 
acties om van (effectieve) professionalisering te kunnen spreken. 
 
Botsende belangen 
Bij de omzetting van beleid naar acties is een goede afstemming tussen 
management en leraren noodzakelijk. Op die manier kan ernaar worden gestreefd 
de uiteindelijke professionalisering aan te laten sluiten bij de visie van de school en 
de behoefte van de leraar. Dit levert potentiële knelpunten op. Peek & Van Kuijk 
(2010, p.11) constateren namelijk dat leraren een andere oriëntatie hebben dan de 
schoolorganisatie: 
 
“Het management streeft naar rationaliteit in het beheer en richt zich via zoveel als 
mogelijk uniforme regelgeving en instrumenten op de school of scholen. Beheersing, 
sturing en controle vormen vaak de belangrijkste insteek. Leraren daarentegen 
werken in de klas / met leerlingen meer intuïtief vanuit hun ervaring. De eigen klas 
vormt de omgeving waar zij op basis van hun professionaliteit en deskundigheid de 
beslissingen nemen. Dat is hun terrein, daar zijn zij (relatief) autonoom. Wat betreft 
de organisatie, de faciliteiten en ook het personeelsbeleid zijn zij gebaat bij 
aanpassing aan hun wensen, aan flexibiliteit en streven zij naar een voor hen 
optimale werksituatie.” 



 
 

 

  23 
 

 

 
De geconstateerde botsende oriëntaties lijken een pleidooi voor professionele 
autonomie en daarmee aanpassing van het HRM-beleid op die autonomie. De vraag 
is dan echter of de professionalisering voldoende aansluit bij het beleid en de visie 
van de school. Een instrumentele aanpak door het management, zoals Peek & Van 
Kuijk suggereren dat nu hun oriëntatie is, lijkt dan minder zinvol. Schoolleiders 
hebben in de praktijk met deze worsteling te maken. De Wit stelt in zijn 
promotieonderzoek (2012, p.126): 
 
“Het voeren van personeelsbeleid en de professionalisering van de organisatie raken 
aan de positie van docenten, opvattingen over wie of wat een ‘professional’ is en wie 
dat bepaalt. Sommige leidinggevenden geven aan dat zij worstelen met hun rol. 
Vanuit het oogpunt van strategisch personeelsbeleid willen zij bijvoorbeeld mede 
bepalen welke scholing docenten volgen, terwijl sommige docenten dat zien als 
‘ongewenste bemoeienis’ met hun werk als autonome professional. De invoering van 
persoonlijke ontwikkelingsplannen leidt bij leidinggevenden tot een gevoelde 
spanning tussen hen en de docenten, evenals het voeren van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken.” 
 
Instrumentele focus 
Veel onderzoek naar professionalisering en HRM-beleid gaat in op de vraag of 
scholen instrumenten zoals functioneringsgesprekken inzetten. Het inzetten van 
instrumenten zegt weliswaar iets over de gerichtheid op personeelsbeleid, over de 
uitvoering van dat beleid zegt het minder. Laat staan dat de inzet van instrumenten 
iets zegt over het daadwerkelijk tot stand komen van professionalisering. In dit licht 
bezien is de instrumentele focus in het onderzoek naar HRM-beleid opvallend. Zien 
we de oriëntatie van het management terug in onderzoek? Komt de leraar zelf hierin 
(bij het opstellen van onderzoeksvoorstellen) te weinig aan bod?  
 
Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid 
Bovenstaande constatering wordt ook gesteund door onderzoek van Konermann & 
Uytendaal (2011) naar bevlogenheid van docenten. Zij constateren dat bevlogenheid 
ertoe doet, maar dat het personeelsbeleid daar niet op is ingericht (2011, p. 11-12): 
 
“Ondanks het belang van bevlogenheid blijkt uit onderzoek dat de manier waarop het 
personeelsbeleid is vormgegeven, niet bijdraagt aan het stimuleren van 
bevlogenheid. Dit heeft onder andere te maken met het instrumenteel inrichten van 
het personeelsbeleid, zonder aan te sluiten bij het dagelijkse handelen in de school.” 
 
Zij pleiten daarom voor een andere visie op personeelsbeleid. Eén waarbij niet de 
beheersmatige kant - die overigens wel geregeld moet zijn - maar de ontwikkeling 
van de leraar meer centraal staat. Op basis van hun onderzoek stellen ze dat 
personeelsbeleid in hun ogen niet vanuit de visie en strategie van de organisatie 
moet vertrekken, zoals bij beheersmatig personeelsbeleid het geval is, maar juist 
vanuit de individuele medewerker. Dit impliceert dat het HRM-beleid 
ontwikkelingsgericht zou moeten zijn. In tabel 3.1 staan de kenmerken die deze 
benadering vraagt van het personeelsbeleid (afgezet tegen de instrumentele 
benadering). 
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Tabel 3.1 Beheersmatige versus de ontwikkelingsgerichte benadering 
Beheersmatige benadering Ontwikkelingsgerichte benadering 

Variëteit aan leeraanbod, waarvan training 
een belangrijk onderdeel is 

Accent op werkplek als leersituatie, te 
ontwerpen door de lerende zelf 

Uitgebreid instrumentarium (profielen, 
testen) als uitgangspunt voor ontwikkeling 

Reflectieve dialoog met coach of collega’s als 
belangrijkste ‘instrument’ 

Organisatie (doelen, functies, competenties) 
als uitgangspunt voor ontwikkeling 

Passie en talenten van medewerkers als 
uitgangspunt voor ontwikkeling 

Aandacht volgens een jaarcyclus: op 
geplande momenten 

Continue aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling 

Bron: Wiersma et al. (2002 in Konermann & Uytendaal, 2011, p.12) 

 
Of een ontwikkelingsgerichte benadering in de praktijk vervolgens ook leidt tot een 
effectievere professionalisering, is voor zover bekend niet onderzocht. Wel kunnen 
we vaststellen dat dit niet voor iedere leraar op zal gaan en afhangt van onder meer 
de motivatie van de leraren (intrinsiek of extrinsiek). Op basis van onderzoek 
constateren Konermann & Uytendaal (2010, p. 14) in een andere publicatie namelijk: 
 
“..hoe meer leraren intrinsiek gemotiveerd zijn, des te minder zij personeelsbeleid in 
instrumenten ervaren als iets dat bijdraagt aan hun toewijding in het werk (toewijding 
als onderdeel van bevlogenheid). En hoe minder leraren intrinsiek gemotiveerd zijn, 
des te meer personeelsbeleid en instrumenten bijdragen aan hun toewijding in het 
werk.”  
 

Aansluiting bij de praktijk 
In tabel 3.1 is te zien dat de ontwikkelingsgerichte benadering uitgaat van 
werkplekleren versus variëteit aan leeraanbod bij de beheersmatige benadering. In 
het vorige hoofdstuk concludeerden we juist dat de vorm (waaronder wel/niet op de 
werkplek) er minder toe deed. Dit houdt in dat op dit aspect de ontwikkelingsgerichte 
benadering naar verwachting niet beter scoort. Echter, de ontwikkelingsgerichte 
benadering lijkt wel explicieter aandacht te vragen voor een belangrijk kenmerk van 
effectieve professionalisering, namelijk de verbinding met de praktijk. 
 
Een van de interventiekenmerken voor effectieve professionalisering is aansluiting 
bij de lespraktijk. Ook Hofman et al. (2008, p.14) stellen in hun review van BOPO-
onderzoek dat professionalisering van leraren het best aansluit bij praktijkgebonden 
vaststellingen en bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs 
te betekenen dat het HRM-beleid werkplekleren mogelijk moet maken, want 
vormkenmerken doen er volgens Van Veen et al. immers niet echt toe. Wel lijkt het 
aan de orde om in het HRM-beleid ruimte te scheppen voor 
professionaliseringsactiviteiten anders dan opleidingstrajecten, cursussen en 
trainingen. In hoofdstuk 2 bespraken we kansrijke mogelijkheden voor 
professionalisering die het leraarschap en de school als leergemeenschap in zijn 
kern raken en daardoor ook op het terrein van motivatie en zelfvertrouwen méér 
teweeg zouden kunnen brengen dan deelname aan generieke cursussen. We 
pleiten voor onderzoek naar deze relatie, bijvoorbeeld flankerend aan stimulerende 
maatregelen om andere vormen van professionalisering (dan generieke opleidingen) 
onder de aandacht van leraren en leergemeenschappen (scholen) te brengen.  
 
Huidige inrichting als informatiebron 
In hun bevraging van diverse geledingen op acht scholen voor voortgezet onderwijs 
onderscheiden Van Kuijk et al. (2011) vijf specifieke doelen van professionalisering 
als beleidsinstrument: loopbaanontwikkeling, onderwijsontwikkeling, rendements-
verhoging, competentieontwikkeling, en duurzame inzetbaarheid. In elk van die 
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praktijken kunnen schoolleiding of leraren meer of minder het initiatief nemen en 
meer of minder sturend zijn. Afstemming is de bindende factor. (Van Kuijk et al., 
2011, p. 2) De belemmerende en bevorderende factoren die zij bespreken, richten 
zich deels op de instrumentele vormgeving van het HRM-beleid. Naar het oordeel 
van de onderzoekers is de dialoog tussen docenten en schoolleiders van belang –   
die van voldoende diepte behoort te zijn, gericht op afstemming en gebaseerd op 
respect en erkenning van elkaars ruimte en competenties. Vanuit een gedeelde visie 
en gezamenlijk te realiseren doelen ontstaat overeenstemming over inzet en 
ambitieniveau. Daarvoor is een formeel gesprek eens per jaar niet voldoende. Ook 
tussendoor moet er tijd en ruimte zijn voor dialoog. 
Het voortdurend zichtbaar maken van bereikte resultaten van professionalisering 
voor het individu, de school en voor de leerlingen fungeert als een vliegwiel. 
Openheid over wat er gerealiseerd is op individueel en schoolniveau is daarbij 
vanzelfsprekend. (Van Kuijk et al., 2011, p. 70). 
Onderzoek naar de inrichting van het personeelsbeleid door scholen kan inzicht 
geven in de voorwaarden voor effectieve professionalisering. Nu ontbreekt in de 
meeste studies naar effectieve professionalisering de focus op de schoolorganisatie; 
daarom is nader onderzoek noodzakelijk. Peek & Van Kuijk (2010) hebben in het 
kader van het kortlopend onderzoek voor een schoolbestuur indicatoren ontwikkeld 
waarmee het personeelsbeleid van een school kan worden gemonitord. Zo hebben 
ze de thema’s scholing en loopbaanmogelijkheden voorzien van indicatoren als 
begeleiding nieuwe leerkrachten, gebruik loopbaanadvies, intervisiegesprekken, 
aanwezigheid en gebruik scholingsbudget en het aanbod van scholing. Deze 
indicatoren lenen zich met enige aanpassing goed voor een analysekader voor 
nader onderzoek. Bokdam et al. (2011) rapporteren in hun tussenmeting van het 
convenant Leerkracht over de grote inzet van instrumenten in het kader van 
personeelsbeleid. Dit zegt wel iets over de feitelijke inrichting (volgens leraren), maar 
weinig over kenmerken van personeelsbeleid om tot effectieve professionalisering te 
komen en of daaraan wordt voldaan. Het voert onzes inziens hier te ver om de 
indicatoren en de in kaart gebrachte inrichting van het huidige personeelsbeleid hier 
op te voeren als kenmerken van effectief HRM-beleid. Daarvoor is eerst nader 
onderzoek nodig. De minder op instrumenten gerichte inventarisatie van 
bevorderende en belemmerende factoren uit Van Kuijk et al. (2011, p. 75-76) kan 
daarvoor aanknopingspunten bieden, bijvoorbeeld via de aldaar door “mensen uit 
het veld” genoemde factoren als onderwijskundige langetermijndoelen, beoordeling, 
consistentie, draagvlak, kwaliteitszorg etc. 
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4 ROL ACTOREN 

4.1 Inleiding 

Eén van de vragen die van de kant van het ministerie van OCW gesteld worden, 
betreft de verschillende actoren die betrokken zijn bij professionalisering en de rol 
die ze vervullen bij het tot stand komen van effectieve professionalisering. Bij de 
bestudering van de literatuur zijn diverse actoren naar voren gekomen die we 
hieronder achtereenvolgens behandelen. Daarbij gaan we wat dieper in op de rol 
van besturen en schoolleiders (paragraaf 4.2) en daarna op andere betrokkenen 
binnen én buiten de school (paragraaf 4.3). 
 

4.2 Besturen en schoolleiders 

Zoals gezegd, toont het Onderwijsverslag van de Inspectie aan dat de meeste 
leraren wel beschikken over voldoende basisvaardigheden om goed les te geven, 
maar dat niet alle leraren de vaardigheden in de praktijk vertonen. Om dat te 
veranderen ziet de inspectie een belangrijke taak voor het management voor zich: 
(Inspectie van het Onderwijs, 2012, p. 28): "Schoolleiders en besturen moeten deze 
leraren leren herkennen, ze hierop aanspreken en begeleiden." Aangezien op de 
meeste scholen sprake is van een mix van zowel goede als minder goede leraren, 
stelt de inspectie vast dat leraren op een school veel van elkaar kunnen leren. 
"Leraren, schoolleiders en besturen moeten de verschillen in vaardigheidsniveaus 
herkennen en bespreekbaar maken." (2012, p.31)  
 
Besturen 
Op besturen en schoolleiders wordt een stevig beroep gedaan om een professionele 
schoolorganisatie neer te zetten waarin een ambitieus en resultaatgericht klimaat 
heerst (Werken in het Onderwijs, 2012, p. 22). De eerste aandacht van 
schoolbesturen en –bestuurders gaat echter toch uit naar lumpsum, huisvesting en 
kwaliteitsbeleid (Turkenburg, 2008, in Pijpers et al., 2011, p. 11). Onderwijskundig en 
personeelsbeleid hebben in mindere mate de aandacht van het bestuur óf zijn door 
het bestuur gedelegeerd aan de schoolleider. Dit komt overigens overeen met de 
rolverdeling die als “integraal personeelsbeleid” (IPB) eind jaren ’90 is uitgewerkt: 

 Besturen leveren input, leggen het IPB vast op papier, bewaken de kwaliteit en 
zien toe op de professionele ontwikkeling van het schoolmanagement; 

 Schoolmanagement zorgt voor een open organisatiecultuur, borgt de afstemming 
in een beleidscyclus en zorgt voor de juiste faciliteiten in de vorm van tijd, 
gelegenheid, middelen en gerichte feedback. 

Uiteindelijk is het in deze rolverdeling de leraar die de eerste verantwoordelijkheid 
draagt voor de eigen professionele ontwikkeling. Deze verantwoordelijkheid van de 
leraar is in hoofdstuk 2 al aan de orde gesteld. In de huidige opvattingen over en 
uitingen van sturing in het Nederlandse onderwijs is de rol van het bestuur vooral 
richtinggevend en voorwaardenscheppend. Naar we verwachten is het dat méér 
naarmate het bestuur groter is en professioneler opereert. De concrete 
professionalisering van leraren – of de beïnvloeding daarvan - is eerder het domein 
van de schoolleider dan van het bestuur.  
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Schoolleiders 
Wat is precies het ‘geheim’ van succesvolle leiders? De eerder aangehaalde review 
van Timperley et al. (2007) kent schoolleiders een belangrijke rol toe om tot 
effectieve professionalisering te komen: 
 
“Effective leaders actively supported the professional learning of their staff and, at 
times, participated themselves. Their activities were consistent with a number of 
theoretical perspectives on leadership, rather than one particular perspective.” 
 
Timperley et al. (2007) onderscheiden drie manieren waarop schoolleiders effectief 
zijn, manieren die ook nadrukkelijk iets zeggen over de kenmerken waaraan de 
schoolorganisatie moet voldoen: 
1. Er is gezorgd voor een organisatorische inrichting waardoor leraren voorzien 

zijn van de kansen om te leren, toegang hebben tot de relevante expertise en 
mogelijkheden om bijeen te komen om nieuwe informatie te verwerken; 

2. Er is systematisch een leercultuur op de school ontwikkeld, waarin de 
schoolleiders zelf participeren als lerende in plaats van de organisator van 
andermans leren; 

3. Er is een visie op de uitkomsten van professionele ontwikkeling (en die 
uitkomsten worden ook gemonitord), waarbij een link wordt aangebracht tussen 
enerzijds betere leerresultaten en anderzijds de professionaliseringsdoelen, 
targets van leerlingprestaties én de meer algemene schooldoelen.  

 
Konermann & Uytendaal (2011, p.12) geven in hun studie enkele aanbevelingen 
voor de rol die schoolleiders moeten vervullen, als ze meer werk gaan maken van de 
ontwikkelingsgerichte kant van personeelsbeleid (om zo bevlogenheid te vergroten). 
De schoolleider zou dan 1) oog moeten hebben voor de spanning tussen de waan 
van de dag en de strategische koers, 2) inzicht moeten hebben in de bevlogenheid 
en kwaliteiten van medewerkers, en 3) zicht moeten hebben op individuele drijfveren 
en oog voor diversiteit. 
 
In het professionaliseringsproces dat in de school wordt ingezet is afstemming de 
sleutelfactor, omdat de kennisontwikkeling van leraren en scholen (teams, 
leergemeenschappen) wederzijds afhankelijk is (Geijsel et al., 2009, in Pijpers et al., 
2011, p. 14). Leraren ervaren de afstemming van wensen zelfs als het belangrijkste 
knelpunt om professionalisering te realiseren en willen daar meer invloed op. Ook 
stimulans door de schoolleider is van grote betekenis voor het zetten van 
professionaliseringsstappen (Diepstraten et al., 2010, in Pijpers et al.., 2011, p. 15). 
Voor het entameren van die afstemming richten de ogen zich op de schoolleider, als 
transformationeel leidinggevende die werknemers inspireert en die leren en 
samenwerken faciliteert (Verbiest, 2008, in Pijpers et al., 2011, p. 14). 
 
Waslander (2007) concludeert in haar review van wetenschappelijk onderzoek met 
betrekking tot ‘duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs’ dat het bij 
transformatief leiderschap in het onderwijs vooral om drie dingen gaat. “Ten eerste 
de visie: het ontwikkelen en blijven benadrukken van een visie voor de school die 
docenten kan inspireren en blijven committeren. Het tweede punt is individuele 
docenten ondersteunen, door recht te doen aan individuele behoeften en gevoelens. 
Het laatste punt is intellectueel stimuleren. Transformatieve leiders weten docenten 
uit te dagen zich professioneel te ontwikkelen. En wel zo dat de hele school ervan 
kan leren” (Waslander, 2007, p. 59). Tot gelijke conclusies komen Leithwood et al.. 
(2004) in een reviewstudie naar de vraag wat succesvolle schoolleiders kenmerkt. Zij 
noemen bovendien nog een andere kernactiviteit van succesvolle leiders: 
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herontwerp van de organisatie, zoals het tot stand brengen van een cultuur van 
samenwerking en productieve relaties met de ouders en de omgeving (in WRR, 
2009, p. 214) 
 
Tot slot is er nog één belangrijke rol voor de beslissers (de schoolleider als 
verantwoordelijke). Ze moeten - ook al vanuit hun budgettaire verantwoordelijkheid -   
evalueren of datgene wat ze inzetten ook daadwerkelijk leidt tot professionalisering. 
Guskey & Yoon (2009, p. 500) zeggen hierover: 
 
“Those responsible for planning and implementing professional development must 
learn how to critically assess and evaluate the effectiveness of what they do.” 
 
Dit alles is makkelijker gezegd dan gedaan. Currie & Lockett (2008) waarschuwen 
dat transformatief leiderschap bij schoolverandering vaak op een beperkte manier 
vorm krijgt. De inhoudelijke visie wordt dan dikwijls ondergesneeuwd door 
organisatorische ingrepen die los staan van het werk van leraren. De schoolleider is 
dan toch slechts een manager van de schoolorganisatie in plaats van een 
aanvoerder van een maatschap (WRR, 2009, p. 214). 

4.3 Andere actoren 

In deze subparagraaf komen andere actoren dan het schoolmanagement aan de 
orde: het middenmanagement, de HRM-afdeling, docenten zelf, lerarenopleiding, de 
trainers/adviseurs en onderzoekers. 
 
Middenmanagement6 
Het middenmanagement speelt een belangrijke rol in het professionaliseringsbeleid 
van scholen, aldus Peek & Van Kuijk (2010, p.15 e.v.). Deze betrekkelijk nieuwe 
groep van teamleiders of afdelingsleiders geeft leiding aan een bepaalde groep 
medewerkers én leerlingen. De positie van middenmanagers ligt in de 
schoolorganisatie ingewikkeld vanwege hun verschillende rollen:  

 schakel vormen tussen top en werkvloer;  

 coördineren van de dagelijkse gang van zaken in de school;  

 rechtstreeks aansturen van leraren op onderwijskundig terrein en (deels) 
verantwoordelijk zijn voor het operationele personeelsbeleid.  

 
Gezien hun rol zijn goede middenmanagers onontbeerlijk voor het scheppen en 
onderhouden van een professioneel werkklimaat (Vink et al., 2008 in Peek & Van 
Kuijk, 2010). Middenmanagers moeten daarom bekwaam zijn, weten hoe het is om 
leraar te zijn, voldoende tijd krijgen voor hun personele taken, achter het 
personeelsbeleid en de gehanteerde instrumenten staan en het personeelsbeleid op 
ongeveer eenzelfde manier uitvoeren als collega teamleiders. Onderzoek (Van Kuijk 
et al.., 2008 en 2009 in Peek & Van Kuijk, 2010) toont aan dat aan deze vereisten 
niet altijd wordt voldaan, met als gevolg vermindering van het vertrouwen in het 
gevoerde personeelsbeleid en de ingezette instrumenten hierbij. 
 
HRM-afdeling 
De HRM-afdeling ondersteunt het management bij het nemen van beslissingen over 
onder meer het scholingsbeleid. De HRM-afdeling is daarmee een belangrijke actor. 
Toch gaan we hier niet verder op de rol van de afdeling in, daar zij ondersteunend is 

                                                
6
 Dit stuk is volledig gebaseerd op Peek & Van Kuijk (2010, p.15 e.v.). 
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aan het management en haar taak onder de verantwoordelijkheid van het 
management valt. 
 
Leraren 
Een al veel besproken rol is die van de leraar. Op deze plaats staan we daar slechts 
kort bij stil. In hoofdstuk 2 is al uitgebreid gesproken over welke kenmerken de leraar 
moet beschikken om tot effectieve professionalisering te komen. Dit geeft voor een 
deel zicht op de rol die leraren in dit kader kunnen vervullen. Leraren moeten 
zichzelf ook (gaan) zien als ‘agents’ (handelend en beslissend) van 
professionalisering en niet alleen als degene die een interventie ondergaat: 
 
“Moreover, teachers typically have been the objects, rather than the agents, of 
professional development.” (Mebane & Galassi, 2003, p.267) 
 
Lerarenopleiding 
Hiervoor constateerden we dat voor het mogelijk maken van leven lang leren het 
HRM-beleid afgestemd moet worden met de lerarenopleiding. De opleiding vervult 
daarmee dus een rol in de professionalisering van docenten en het HRM-beleid. 
Klarus en Weijzen (2012, p. 226) geven aan dat samenwerking gewenst is als het 
gaat om competentieprofielen, beoordelingsinstrumenten en een gezamenlijk 
ingericht opleidingsbouwwerk. 
 
Trainers/adviseurs 
Een belangrijke rol in effectieve professionalisering is weggelegd voor de trainer of 
adviseur. Deze moet ervoor zorgen dat de interventie aansluit bij de deelnemers. 
Ook worden nog wel eens interventies aangeboden op het terrein van nieuwe 
strategieën of innovatieve werkmethoden. Het is aan de trainer/adviseur om met 
onderzoek aan te tonen dat dergelijke aanpakken effectief zijn en aan management, 
beleidsmakers en deelnemers hierop door te vragen (weten wat er te koop is en wat 
het waard is): 
 
“…those promoting particular ideas or techniques often preface their comments with 
te phrase. “Research says…” in order to enhancepresumed credibility.” (Guskey & 
Yoon, 2009, p. 498) 
 
Onderzoekers 
In deze paragraaf stond de vraag centraal welke actoren welke rol spelen als het 
gaat om professionalisering effectief van de grond te krijgen in scholen. In de 
literatuur wordt regelmatig een groep genoemd die hier nog niet aan bod is geweest: 
onderzoekers. Niet in de uitvoering, maar juist in het zorgdragen voor meer kennis. 
Diverse onderzoekers (o.a. Wayne et al., 2008; Guskey & Yoon, 2009) geven aan 
dat er nog te weinig bekend is om gefundeerde keuzes te maken waarmee 
professionalisering effectief vorm kan worden gegeven. Borko (2004, p.13) roept 
onderwijsonderzoekers dan ook op een leidende rol te nemen “in providing high-
quality professional development for all teachers.” Het lijkt erop dat deze oproep 
bijna acht jaar later nog steeds actueel is. 
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5 PRAKTIJKVOORBEELDEN 

5.1 Inleiding 

Een van de onderzoeksvragen betreft de vraag of er good practices bekend zijn 
waarin duidelijk is hoe het HRM-beleid is vormgegeven van scholen waar  
professionalisering van de leraren effectief tot stand komt. In dit hoofdstuk gaan we 
nader op deze vraag in. Een lástige vraag, want er zijn maar weinig studies die 
expliciet ingaan op de relatie tussen effectieve professionalisering en de inrichting 
van het personeelsbeleid en/of de schoolorganisatie. Dit maakt het per definitie ook 
lastig om praktijkvoorbeelden, laat staan goede praktijkvoorbeelden, te vinden die 
aantonen dat het werkt en navolging verdient. In paragraaf 5.2 gaan we in op de 
omgang met praktijkvoorbeelden en doen we enkele suggesties. 
 

5.2 Stand van zaken 

In dit licht is het interessant kennis te nemen van de publicatie van Wayne et al. 
(2008). Hierin vragen ze om meer onderzoek en geven ze een onderzoeksdesign 
om te experimenteren met professionalisering. Zij doen dit vanuit de gedachte dat er 
weliswaar consensus lijkt te bestaan over wat ‘best practices’ zijn als het gaat om 
professionalisering van leraren, maar dat het bij deze voorbeelden eigenlijk 
ontbreekt aan voldoende ‘bewijs’ om door anderen te worden overgenomen. Er zijn 
in hun ogen nog teveel vragen die beantwoord moeten worden, alvorens scholen 
beslissingen kunnen nemen over effectieve investeringen in professionele 
ontwikkeling. Wegen bijvoorbeeld de extra kosten van aangenomen effectieve 
interventies op tegen de extra baten? Hun volgende uitspraak geeft het belang goed 
weer (Wayne et al., 2008, p. 470): 
 
“With what frequency, duration and quality would coaching or mentoring need to 
occur to make a difference? And suppose the budget is fixed. Should the amount of 
off-site PD [professional development, auteur] be reduced in order to increase the 
amount of school-based PD? These are simple, practical questions faced by those 
who design and fund PD initiatives.” 
 
Ook Guskey & Yoon (2009) geven aan dat voor het opzetten van effectieve 
professionalisering niet een set van ‘best practices’ ingevoerd moeten worden, maar 
dat van geval tot geval goed bekeken moet worden wat het best aansluit bij de 
specifieke situatie. 
 
Moeten we dan (als ze er toch zijn) helemaal geen praktijkvoorbeelden noemen? Het 
lijkt erop dat door gebrek aan bewijs en het gevaar dat ze gezien worden als 
blauwdrukken dit beter tot een minimum beperkt kan worden. Bovendien lijkt het 
verstandiger niet te spreken van goede voorbeelden, maar van praktijkvoorbeelden 
die inspirerend kunnen werken voor andere scholen. Men ziet dan elders dat het wel 
degelijk mogelijk is om het personeelsbeleid zodanig in te richten dat een effectieve 
professionalisering van het personeel tot stand komt. De Inspectie van het Onderwijs 
constateerde dat deze scholen wel bestaan. Andere scholen kunnen met behulp van 
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goede praktijkvoorbeelden aan de slag om te kijken wat wel of niet bij hen zou 
werken en of aanpakken naar hun idee voldoende bewezen zijn om ze in te voeren. 
In onze zoektocht zijn we echter geen (recente) praktijkvoorbeelden tegengekomen 
waarin de koppeling tussen effectieve professionalisering en dus verbetering van 
leerresultaten enerzijds en de inrichting van het HRM-beleid wordt gelegd. 
Wellicht biedt verder de loopbaanschool (www.loopbaanschool.nl) aanknopings-
punten, maar de openbare informatie daarover is beperkt. 
Voorts hebben in 2010 zeven schoolorganisaties zich verenigd in het netwerk 
Strategisch en Inspirerend PersoneelsBeleid. Zij gaan samen onderzoeken hoe ze 
invulling kunnen geven aan goed werkgeverschap. Daarbij gaan ze uit van de 
inzichten rond bevlogenheid, medewerkersgestuurd leren en duurzaam leiderschap. 
Het netwerk is in 2010 gestart en in 2011 is er een tweede netwerk gestart. Van der 
Tas (2010) geeft aan dat de resultaten worden onderzocht. Voor zover wij weten, 
zijn die resultaten nog niet beschikbaar. 
 
Onderzoek is dus nodig. Een hulpmiddel om te bezien waar (empirisch) onderzoek 
steun kan bieden in de onderwijspraktijk, vormen de interessegebieden die uit 
kwalitatief onderzoek blijken. In hun recente case study naar de 
professionaliseringspraktijk op acht scholen in het VO constateren Van Kuijk et al. 
dat er op de bezochte scholen veel activiteiten plaatsvinden onder de paraplu van 
professionalisering. Onder uiteenlopende benamingen gebeurt er veel dat tot doel 
heeft om bij te blijven, te vernieuwen of hogerop te komen. Zij categoriseren die 
activiteiten naar het ontstaansperspectief (ontwikkeling van de leraar of van de 
school) en diverse scholingsdoelen. (Van Kuijk et al., 2011, p. 60). Een zoektocht  
naar meer cases zou ons wijzer kunnen maken over de praktijk van effectieve 
professionalisering in Nederlandse scholen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.loopbaanschool.nl/
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1 Inleiding 

In deze overzichtsnotitie stond de volgende vraag centraal: 
 
Aan welke kenmerken of randvoorwaarden moet door scholen, leraren en 
professionaliseringsinterventies voldaan zijn om professionalisering van leraren 
binnen een school effectief, dat wil zeggen daadwerkelijk tot stand komend en 
aansluitend bij de doelstellingen van de organisatie, te laten zijn? 
 
Op basis van beschikbare empirische studies of reviews waarin deze zijn 
opgenomen, is hierbij een antwoord gezocht op de volgende vragen: 
1. Aan welke kenmerken moeten leraren voldoen om hun professionalisering 

effectief te laten zijn? 
2. Aan welke kenmerken moeten professionaliseringsinterventies (zoals 

opleidingen) voor leraren voldoen om effectief te zijn? 
3. Aan welke kenmerken en randvoorwaarden moeten schoolorganisaties voldoen 

om professionalisering van leraren effectief te laten zijn? Dat wil zeggen: aan 
welke kenmerken moet de organisatie voldoen om de opgedane kennis in 
individuele opleidingen van leraren goed en effectief te laten ‘landen’ in de 
schoolorganisatie? 

4. Aan welke kenmerken en randvoorwaarden moet het HRM-beleid van scholen 
voldoen om professionalisering van leraren effectief vorm te geven? 

5. Welke actoren (bestuur, schoolleiding, leraren, collega’s etc.) spelen een 
belangrijke rol bij het effectief vormgeven van professionalisering én welke rol 
moeten zij (voornamelijk bestuur en schoolleiding) vervullen? 

6. Zijn er – gezien het antwoord op voorgaande vragen – good practices bekend 
over de combinatie professionalisering van leraren, visie op HRM Beleid en een 
goed HRM beleid in de praktijk wat betreft de ontwikkeling van leraren binnen de 
schoolorganisatie? Daarbij is met name de vraag relevant hoe het HRM-beleid is 
vormgegeven. 

7. Welke witte vlekken/kennislacunes kunnen worden geïdentificeerd als het gaat 
om het effectief tot stand komen van professionalisering van leraren in de 
school? 

 
In de volgende paragraaf wordt een antwoord gegeven op deze onderzoeksvragen. 
Hierbij worden vraag 6 en 7 min of meer samen beantwoord en sluit het hoofdstuk af 
met de beantwoording van vraag 5. De geformuleerde conclusies zijn gezien de 
onderzoeksvragen samenvattend van aard. 
 

6.2 Conclusies 

In deze paragraaf wordt de centrale vraag van deze overzichtsnotitie beantwoord. 
Daarbij gaan we uit van het analytisch kader (zie figuur 6.1) en zetten we de 
resultaten uit deze studie in het perspectief van de schoolorganisatie. 
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Figuur 6.1 Analytisch kader van de review 
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Bewerking op Van Veen et al. (2010, p. 10) 
 
Achtereenvolgens gaan we in op: 

 Kenmerken van leraren (onderzoeksvraag 1) en dan met name wat dit betekent 
voor scholen om de professionalisering en landing tot stand te brengen; 

 Kenmerken van de professionaliseringsinterventie (onderzoeksvraag 2); 

 Kenmerken van de schoolorganisatie en het HRM-beleid (onderzoeksvraag 3 en 
4), waarbij lessen worden getrokken uit de antwoorden op vraag 1 en 2. 
 

6.2.1 Kenmerken van leraren 
Uit de overzichtsnotitie komt naar voren dat er verschillende kenmerken of factoren 
zijn die de effectiviteit van professionalisering van leraren beïnvloeden. Deze 
kenmerken zijn grotendeels persoonsgebonden en in die zin voor het 
professionaliseringsproces een gegeven. In het geval van interventies, moeten de 
verantwoordelijken voor de training (zoals de school en trainer zelf) rekening houden 
met deze kenmerken. Het gaat dan met name om de cognitieve stijl of leerstijl 
van de leraar, diens reflectieve vaardigheden en opleiding & ervaring. Zo blijkt 
professionalisering in de praktijk bij jongere, minder ervaren leraren effectiever dan 
bij oudere docenten. Op zich niet vreemd, aangezien starters over het algemeen nog 
meer zoekende zijn naar hoe ze hun werk kunnen optimaliseren en daarbij eerder 
open staan voor (meer algemene) professionaliseringsactiviteiten. Bovendien mag 
worden verwacht dat de te boeken leerwinst bij jongere/minder ervaren docenten 
groter is (tabula rasa). Daarnaast is de ‘nieuwe lichting’ vanuit de huidige inrichting 
van de lerarenopleiding meer gewend aan het reflecteren op de eigen praktijk. 
Tot slot zijn er vanuit de volwasseneneducatie aanwijzingen dat in die sector 
professionalisering van leraren die juist gestart zijn met lesgeven meer effect heeft. 
Dit wijst erop dat aansluiting bij de context van de leraar voor de interventie 
belangrijk is. 
 
Motivatie 
Behalve de notie dat er rekening moet worden gehouden met de meer 
persoonsgebonden (onveranderlijke) kenmerken van leraren, komen uit de studie 
ook enkele kenmerken naar voren die wel degelijk door de school te beïnvloeden 
zijn. Zowel motivatie als self-efficacy (geloof in eigen kunnen) blijken positief 
samen te hangen met effectieve professionalisering. Voor scholen is het zinvol om 
alert te zijn op leraren die weerstand hebben tegen professionalisering én 
beschikken over een vorm van (informele) invloed. Deze leraren kunnen namelijk 
professionalisering van anderen negatief beïnvloeden. Het lijkt erop dat scholen 
zowel op intrinsieke als extrinsieke motivatie kunnen inspelen. Inzien van het nut en 
de bruikbaarheid van professionalisering is namelijk een belangrijk kenmerk voor 
effectieve professionalisering. Tegelijkertijd is er discussie over vrijwillige deelname 
(niet altijd haalbaar) versus verplichte deelname en zijn er aanwijzingen dat in de 
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Verenigde Staten beloningen in de sfeer van secundaire arbeidsvoorwaarden ook 
helpen om leraren te laten professionaliseren. 
 
Self-efficacy 
Een ander kenmerk waar scholen invloed op uit kunnen oefenen is ‘self-efficacy’. 
Er blijkt een samenhang te bestaan tussen self-efficacy, organisatiebetrokkenheid en 
professionaliseringsinspanningen van de docent. Aangezien wordt aangenomen dat 
self-efficacy van docenten kan worden vergroot via gerichte persoonlijke 
effectiviteitstrainingen, biedt dit interessante aanknopingspunten voor scholen. Deze 
constatering kan ervoor pleiten om leraren bijvoorbeeld eerst een dergelijke training 
te laten volgen, zodat een groeiend zelfbewustzijn ontstaat en een grotere 
betrokkenheid bij de organisatie. Vervolgens treden bij de betreffende docent meer 
professionaliseringsinspanningen op, die ervoor zorgen dat het geleerde in de 
praktijk wordt toegepast. Als dit zo werkt, ligt hier voor scholen een belangrijke 
sleutel tot het effectief op gang brengen van professionalisering die landt in de 
school. Hier zou een vliegwieleffect kunnen ontstaan voor professionalisering, zoals 
weergegeven in figuur 6.2. Echter, onderstaande figuur veronderstelt een causaal 
verband tussen de verschillende onderdelen, terwijl dit niet is aangetoond. Het gaat 
tot nog toe over correlaties, waarbij het de vraag is op welke drukpunten (hier 
weergegeven als de samenstellende delen van de cirkel) de organisatie moet 
drukken om medewerkers tot effectieve professionalisering te doen komen. We 
noemen het hier als een interessante, nader te verkennen mogelijkheid. 
 
Figuur 6.2 Vergroten self-efficacy als mogelijk vliegwiel voor professionalisering. 
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6.2.2 Kenmerken van interventies 
Over de noodzakelijke kenmerken waar professionaliseringsinterventies aan moeten 
voldoen om professionalisering effectief te laten zijn, is veel gerapporteerd. Er zijn 
diverse kenmerken die noodzakelijk (maar niet voldoende) zijn om via de interventie 
tot effectieve professionalisering te leiden: 
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 Inhoud moet gerelateerd zijn aan de dagelijkse lespraktijk, maar dit hoeft niet te 
betekenen dat het leren op de werkplek moet plaatsvinden; 

 Inhoud moet vooral betrekking hebben op vakinhoud, vakdidactiek, en/of het 
vergroten van het begrip van hoe leerlingen dat specifieke vak leren. Dit neemt 
echter niet weg dat leraren ook behoefte kunnen hebben aan meer algemene 
scholing. Deze zal niet direct leiden tot betere leerprestaties van de leerlingen, 
maar de vraag is of dat in alle gevallen het directe uitgangspunt dient te zijn. Ook 
het eerst bewerkstelligen van een professionaliseringsattitude (zie ook de 
conclusie over self-efficacy) kan een doel zijn van de professionalisering.; 

 Stimuleren van actief leren via onder meer observatie (van experts of door 
collega’s), interactieve feedback, discussie, bestuderen leerlingenwerk, 
begeleiden discussies én onderzoeksgerichte activiteiten (gericht om zelf te leren 
en niet zozeer het doen van onderzoek) in plaats van passief leren; 

 Leren door collectieve participatie en samenwerking tussen leraren van dezelfde 
school, leerjaar of vaksectie middels interacties, discussie en feedback (dit geldt 
met name voor pedagogisch-didactische scholing en in mindere mate voor 
inhoudelijke scholing); 

 Substantieel beschikbare tijd, zowel in termen van contacturen als in looptijd, als 
in beschikbare (voorbereidings)tijd voor de leraar. Uiteindelijk is hierbij het 
belangrijkste dat de tijd ook effectief wordt benut; 

 De interventie is bij voorkeur permanent en blijvend, dat wil zeggen: kent 
vervolgacties die het leren blijvend stimuleren. Dit lijkt in de praktijk moeilijk 
uitvoerbaar en roept ook de vraag op of er dan geen hospitalisering van leraren 
plaatsvindt; 

 Kwalitatief goede interventie, i.c. inhoud evidence-based, voorbeelden moeten 
krachtig, concreet, intellectueel uitdagend zijn en de ‘trainer’ dient over 
voldoende expertise te beschikken; 

 Voldoende en permanente toegang tot nieuwe kennis en tot expertise van 
collega’s in en buiten de school; 

 Inhoudelijke samenhang met beleid (van de school of landelijk); 

 Doelen, inhoud en opzet van de interventie moeten samenhangen met de 
opvattingen, kennis en doelen van leraren zelf. Focus op verbeteren van 
leerprestaties lijkt hierin een goede gemeenschappelijke deler; 

 Gevalideerde en expliciete redenering over de samenhang van de 
interventiekenmerken met de beoogde leerresultaten (‘theory of improvement’); 

 De vorm waarin de interventie wordt gegoten is minder van belang; 

 De kosten van de interventie (en de vraag wie ze betaalt) hoeven niet 
belemmerend te zijn voor deelname aan en effectiviteit van professionalisering. 
Leraren die zelf een specifieke interventie willen volgen en daaraan een bijdrage 
moeten leveren (in tijd of geld) lijken meer gemotiveerd. Een grotere motivatie 
van leraren heeft een positief effect op de landing van de interventie. De leraar 
zal zich echter wel gesteund moeten voelen door de organisatie. 

 

6.2.3 Kenmerken van schoolorganisatie en HRM-beleid 
De focus in deze overzichtsnotitie lag op de kenmerken van de schoolorganisatie en 
het HRM-beleid die bijdragen aan een effectieve professionalisering van leraren en 
daarmee landing in de school. Onderzoek naar kenmerken van leraren en naar 
interventies hebben wel enkele aanwijzingen opgeleverd voor hoe de school 
hiermee om zou kunnen gaan, maar dit zegt nog vrij weinig over de daadwerkelijke 
effectiviteit van professionalisering. Het blijkt namelijk dat het onderzoek op dit 
terrein uiterst beperkt is. De inrichting van de schoolorganisatie wordt overwegend 
instrumenteel bekeken (is er een gesprekkencyclus, een bekwaamheidsdossier?), 
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maar over het daadwerkelijk effect van dat beleid op blijvende en landende 
professionalisering van leraren zegt dergelijk onderzoek weinig tot niets. Op basis 
van de inzichten uit onderzoek kan daarom geen evidence based 
professionaliseringsbeleid worden opgesteld. Dit geconstateerd hebbende, zijn we 
wel enkele kenmerken van de schoolorganisatie tegengekomen die 
aanknopingspunten bieden voor het tot stand komen van effectieve 
professionalisering, te weten: 

 Betrokken leiderschap, zich onder andere uitend in het creëren van 
mogelijkheden om als team gezamenlijk te discussiëren over bewezen 
aanpakken, geanalyseerde data en manieren van lesgeven;. 

 Voldoende beschikbare tijd voor de interventie (o.a. voorbereidingstijd en het 
maken van ruimte in het werkrooster); 

 Creëren van een professionele leergemeenschap en/of een cultuur om te leren 
(professionele leercapaciteit school); 

 Creëren van samenhang tussen (veranderingen in) schoolbeleid en de beoogde 
interventie; 

 Ontwikkelen en hebben van een gezamenlijke (scholen en leraren) visie, 
verantwoordelijkheid, aanpak, reflectie en zeggenschap; 

 Samenhang van het beleid met leerlinggericht leerklimaat; 

 Aandacht voor groepsdynamica. 
 
Naast bovengenoemde kenmerken, die voornamelijk zijn gebaseerd op de review 
Van Veen et al., zijn we ook kenmerken tegengekomen die ‘geassocieerd’ worden 
met effectieve professionalisering7, zoals het aanbrengen van focus in het beleid, 
samenwerken aan oplosbare vraagstukken, inductie (begeleiding gericht op de 
professionele en persoonlijke ontwikkeling) van nieuwe leraren en een viertal 
ingrediënten (congruentie, kwaliteit van binnenuit, verantwoording afleggen, 
integreren warm en koud leren) voor het verbinden van leren op individueel niveau 
met de organisatie. Deze kenmerken zijn echter over het algemeen vrij zacht en 
meer indicatief van aard. 
 
Inrichting HRM-beleid 
Over de inrichting van effectief HRM-beleid voor doorgaande professionalisering 
blijkt ook weinig bekend. In de bestudeerde literatuur treffen we wel enkele 
aanwijzingen aan voor deze inrichting, te weten: 

 Verbreed de focus van het beleid ook naar de lerarenopleiding; 

 Formuleer organisatiedoelen en doelen voor het HRM-beleid die in elkaars 
verlengde liggen; 

 Stel niet alleen een scholingsbeleid op, maar zorg ook voor handvatten om dit 
daadwerkelijk uit te voeren; 

 Zoek naar een goede mix tussen enerzijds strategisch personeelsbeleid en 
anderzijds professionele autonomie. Het gaat dan om door de school gewenste 
professionalisering versus door de leraar gewenste professionalisering; 

 Verleg de focus in het personeelsbeleid van een beheersmatige naar 
ontwikkelgerichte benadering; 

 Houd in de gaten dat inhoudelijke scholing effectiever is dan algemene scholing. 
 
Waak voor deprofessionalisering 
Tot slot is er nog een waarschuwing op zijn plaats voor scholen die graag willen 
professionaliseren. Indien ze te veel de nadruk leggen op verbeteren van 

                                                
7
 Op de ‘ingrediënten’ na komen deze kenmerken wel voort uit empirische studie. Ze lijken 

alleen een minder directe relatie te hebben met professionalisering, vandaar de keuze 
voor de term associatie. 
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leerresultaten, technische oplossingen of externe druk, kan dit in extreme gevallen 
leiden tot – wat Hofman et al. (2008) noemen - deprofessionalisering. Er kan 
namelijk een cultuur van afhankelijkheid ontstaan die de professionele autonomie 
aantast en leraren feitelijk niet meer laat professionaliseren. Op zich is dit niet 
opmerkelijk, aangezien we bij de effectieve kenmerken van leraren al constateerden 
dat ongemotiveerde leraren er in een uiterst geval voor kunnen zorgen dat ook 
professionalisering van collega’s niet tot stand komt. Als scholen effectief willen 
professionaliseren dienen ze dus verder te kijken dan alleen naar het verbeteren van 
leerresultaten en te zoeken naar oplossingen die buiten de huidige manier van 
werken liggen (dus niet alleen technische aanpassingen). Ook moet de externe druk 
worden geminimaliseerd. Dat is iets waar de overheid ook invloed op kan hebben. 
 

6.2.4 Rol van actoren 
In deze studie is ook – zij het beperkt - gekeken naar de verschillende actoren die 
betrokken zijn bij professionalisering en hun rol. Het blijkt dat er verschillende 
actoren zijn, zoals middenmanagement, de HRM-afdeling, docenten zelf, de 
lerarenopleiding, de trainers/adviseurs en onderzoekers. Zij hebben allemaal een 
min of meer eigenstandige, veelal beperkte rol. De belangrijkste (f)actor blijkt het 
schoolmanagement (i.c. de schoolleider). De schoolleider moet ervoor zorgen dat 
professionalisering in het beleid is opgenomen, dat het wordt uitgevoerd, dat leraren 
daarin meegaan en dat de uitkomsten kunnen landen in de organisatie, zodat 
effectieve professionalisering tot stand komt. Schoolleiders moeten daarom: 

 leren om leraren te herkennen, aan te spreken en te begeleiden die onvoldoende 
over de benodigde vaardigheden voor het vak beschikken (inzicht hebben in de 
kwaliteiten en bevlogenheid van leraren);  

 professionalisering actief stimuleren en bijdragen aan de professionalisering van 
hun leraren; 

 zorgdragen voor een organisatorische inrichting die leraren kansen biedt om te 
leren, relevante expertise beschikbaar maakt en mogelijkheden biedt om bijeen 
te komen om nieuwe informatie te verwerken; 

 systematisch een leercultuur op de school ontwikkelen waarin ze zelf 
participeren als lerende in plaats van de organisator van andermans leren; 

 een visie opstellen op de uitkomsten van professionele ontwikkeling (en die 
uitkomsten monitoren); 

 oog hebben voor de spanning tussen de waan van de dag en de strategische 
koers van de schoolorganisatie; 

 zicht hebben op individuele drijfveren en oog voor diversiteit; 

 vanuit het budgetverantwoordelijkheid monitoren of interventies ook 
daadwerkelijk tot de gewenste resultaten leiden. 

6.2.5 Witte vlekken 
Het onderzoek naar kenmerken van effectieve professionalisering lijkt op het eerste 
gezicht zeer omvangrijk. Dit geldt echter alleen voor kenmerken van leraren en van 
professionaliseringsinterventies. Wij doen (in cursief opgenomen in de tekst) een 
aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
 
Als we inzoomen op de vraag hoe de schoolorganisatie of het HRM-beleid 
vormgegeven moet worden om te leiden tot succesvolle professionalisering, dan is 
daar weinig tot niets empirisch over te vinden. Op zich ook niet zo verwonderlijk als 
je in ogenschouw neemt dat de materie lastig te onderzoeken is, zeker als het gaat 
om het vaststellen van effecten van het beleid. Er zijn immers al zoveel kenmerken 
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van leraren en van de interventie zelf die professionalisering beïnvloeden, dat 
causale verbanden tussen het beleid en professionalisering erg lastig te leggen zijn. 
Het blijkt dat er veel aannames zijn over wat werkt in het HRM-beleid. Bovendien is 
veel onderzoek gericht op de inrichting van het beleid zelf en daarmee vrij 
instrumenteel. In het onderzoek van Van Kuijk et al. (2011, p. 75-76) worden 
bevorderende en belemmerende factoren bij professionalisering vermeld die als 
zodanig zijn benoemd door “mensen uit het veld”. Het gaat dan juist níet om 
instrumenten, maar over doelen, beoordeling, consistentie, draagvlak etc. Die 
factoren zouden een aanknopingspunt kunnen bieden voor nader onderzoek. 
Het effect van het beleid van schoolorganisaties – met daarin de vraag centraal of 
professionalisering tot stand komt en in hoeverre de organisatie geschikt is voor het 
laten landen van het geleerde in de praktijk – is bij ons weten niet systematisch 
onderzocht. Er zijn dan ook geen geschikte praktijkvoorbeelden te geven.  
 
Overwogen kan worden goede praktijkvoorbeelden op te sporen, te inventariseren 
en bekend te stellen, en vervolgens ook een oordeel te formuleren over de “state of 
the art” en daaraan desgewenst initiatieven te verbinden. 
 
Gezien de vragen die er nog te beantwoorden zijn over effectieve kenmerken (het 
optreden en de mate van het effect), komt ook de vraag op of gefundeerd kan 
worden aangegeven welke kenmerken de moeite waard zijn om over te nemen. 
Op basis van de literatuur zijn voldoende aanwijzingen te vinden om een theoretisch 
model voor effectief personeelsbeleid van scholen op te stellen. Ook zijn er 
scholen die aan veel van de genoemde kenmerken voldoen. Via experimenten en 
effectstudies bij deze scholen, kan nader inzichtelijk worden gemaakt wat wel en wat 
niet werkt als het gaat om de beïnvloeding van de effectiviteit van professionalisering 
door inrichting van de schoolorganisatie en HRM-beleid. We denken dan 
voornamelijk aan principes van de ontwikkelgerichte benadering en voorbeelden als 
de loopbaanschool. In plaats van de focus te leggen op bijvoorbeeld de invoering 
van personeelsinstrumenten, dient gekeken te worden naar de mate van 
professionaliseringsinspanningen in relatie tot de inrichting van het beleid. Dit vergt 
diepgaander kwantitatief én kwalitatief onderzoek. 
 
Meer concreet zou onderzoek naar de wijze waarop schoolleiders en leraren “erin 
zitten” bevorderlijk kunnen zijn voor stappen in de richting van effectieve 
professionalisering. 
De nota Werken in het Onderwijs 2012 beschrijft de gewenste cultuur van 
opbrengstgericht werken, die is gericht op het optimaliseren van de leerresultaten 
van alle leerlingen. Daarbij speelt de leraar een cruciale rol. Vertrekkend vanuit de 
review van Van Veen et al. (2010) ligt het voor de hand om de relatie tussen 
professionalisering en opbrengst (voor de leerling) als een uitgangspunt te nemen 
voor nader onderzoek. Het buiten beschouwing laten van de elementen 
“Verandering in lesgedrag” en “Verbetering leerresultaten” uit het model van Van 
Veen et al. komt niet uitsluitend voort uit de focus van deze notitie. Op deze punten 
ligt nl. ook nog een terrein braak voor nader onderzoek. Zo is op het punt van meting 
van (de verbetering in) leerresultaten het instrumentarium (zeker buiten het 
basisonderwijs) niet voor alle leerjaren en onderwijssectoren eenduidig gedefinieerd. 
Om over effecten op deze elementen uitspraken te kunnen doen, is 
overeenstemming over de te meten variabelen en verder onderzoek noodzakelijk. 
 
Wij verwachten dat de mate waarin de school richting heeft of krijgt een ander 
belangrijke randvoorwaarde zal kunnen vormen. Is er “een stip op de horizon” gezet, 
een routekaart daarheen getekend en wie navigeert erheen op welke bakens?  
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Een eerste aspect is dan leiderschap. In paragraaf 6.2.4 is een aantal kenmerken 
van effectieve schoolleiders gegeven. De nota Werken in het Onderwijs 2012 
beschrijft de sleutelpositie die schoolleiders hebben bij het bevorderen van een 
opbrengstgerichte en ambitieuze schoolcultuur. Goed onderwijskundig leiderschap 
wordt op verschillende manieren zichtbaar. Een goede leidinggevende zorgt ervoor 
dat: 
- de organisatie op orde is; 
- het pedagogisch-didactisch concept inspirerend is en dat 
- alle leraren het dragen; 
- de organisatie zich kan verantwoorden voor de uitvoering van het pedagogisch 

concept; 
- de organisatie personeel en financiën effectief inzet. 
Daarnaast moeten leidinggevenden voldoende zijn toegerust op het gebied van 
HRM-beleid. Zij moeten dus goed zicht hebben op de bekwaamheid en het 
functioneren van leraren. Ook moeten zij hierover regelmatig gesprekken voeren en 
daarover afspraken maken (Werken in het Onderwijs 2012, p. 33-34). 
In hoeverre op grond van onderwijskundig leiderschap de professionalisering van de 
leraar daadwerkelijk ‘uit de verf komt’ is onbekend en leent zich voor onderzoek. Een 
indicatie dat de opbrengst van het leiderschap kan worden verhoogd kan worden 
afgeleid uit de evaluatie van de wet BIO. Daarin is vermeld dat schoolleiders niet in 
staat zijn om in samenspraak met de leraar de uitkomsten van de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken te vertalen naar een competentiegerichte invulling van het 
bekwaamheidsonderhoud (Van der Aa et al., 2011). Zo’n cruciale lacune zou 
effectief professionaliseren van de leraar krachtig kunnen belemmeren. 
Meer in het algemeen kan de vraag gesteld worden hoe transformatief leiderschap in 
het onderwijs vorm heeft gekregen of zou moeten krijgen. 
 
Een tweede aspect van richting betreft de wijze waarop in de school als geheel het 
leren van de leerling en het leren van de leraar met elkaar verbonden zijn. Hoe en in 
welke mate werkt in de school het mechanisme van de lerende organisatie en hoe 
kan de opbrengst van de inspanningen in die organisatie nog versterkt worden? Hoe 
leren lerende organisaties in het onderwijs? Hoe ontstaan ze? Welke relatie is er 
tussen de lerende mensen (schoolleiders, leraren en leerlingen) in de school? 
Wanneer wordt die relatie omgezet in gezamenlijkheid en gaat hun toestand van 
individueel leren over in collectief leren? Wordt de motivatie en het zelfvertrouwen 
van leraren dan versterkt? Op grond van dit onderzoek zou kunnen worden 
overwogen om interventies te ontwerpen waardoor dit proces tot vorming van 
leergemeenschappen kan worden gestimuleerd en versneld. 
 
Als we veronderstellen dat een project minder borging van resultaat voor de 
toekomst biedt dan een continuproces doet, ligt hier ook een aanknopingspunt voor 
vervolgonderzoek. Het onderwijs kent immers veel projecten. Hoe effectief grijpen 
projecten aan op het onderwijs, niet alleen op de korte, maar ook op langere termijn? 
 
Meer specifieke kan onderzoek zich richten op de relatie tussen formeel en informeel 
leren en netwerkleren binnen en tussen scholen. Waar staat het onderwijs in dezen? 
Wat is het effect van welke soort inspanning? Zijn er interventies mogelijk om het 
effect te vergroten?  
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