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Inleiding 

 

De kwaliteit van het onderwijs vraagt voortdurend om aandacht. Uit onderzoek blijkt dat data kunnen 

helpen om de kwaliteit van onderwijsinstellingen zichtbaar te maken en dat deze gebruikt kunnen 

worden om het onderwijs te verbeteren (Hargreaves & Braun, 2013). Voor lerarenopleiders is het 

daarom van belang om aankomende leerkrachten leren data te gebruiken, zodat ze leren hun eigen 

onderwijs te verbeteren (Mandinach & Gummer, 2016b). Echter, naast dat lerarenopleiders 

aankomende leerkrachten leren data te gebruiken, kunnen zij ook zelf data gebruiken om hun eigen 

onderwijs te ontwikkelen (e.g., Italiano & Hine, 2014; Keijzer et al., 2012). 

Deze dissertatie gaat over het leren werken met data door lerarenopleiders. In dit proefschrift 

wordt uitgegaan van een brede definitie en omvatten data “informatie die de onderwijspraktijk 

beschrijven” (Han et al., 2012, 40). Data kunnen kwalitatief en kwantitatief zijn en kunnen bijvoorbeeld 

in de vorm van toetsresultaten, evaluatiegegevens, curriculumgegevens of observatiegegevens 

beschikbaar zijn. 

Hoewel onderzoek aantoont dat datagebruik een positief effect kan hebben op de kwaliteit 

van het onderwijs (e.g., Campbell & Levin, 2009; Carlson et al., 2011; Lai & McNaughton, 2016; 

McNaughton et al., 2012) worden data om allerlei redenen niet of te weinig gebruikt (Inspectie van het 

Onderwijs, 2015a). Een belangrijke reden voor het geringe gebruik van data in de onderwijspraktijk is 

dat docenten te weinig kennis en vaardigheden bezitten in het werken met data (Mandinach & 

Gummer, 2012). Om docenten vaardiger te maken in het gebruik van data is professionaliseren 

noodzakelijk. Een effectieve manier om professionaliseren vorm te geven is door middel van 

professionele leergemeenschappen (e.g., Jimerson et al., 2015; Jimerson & McGhee, 2013). Dit zijn 

vormen van professionaliseren waarbij én kennis, vaardigheden en attituden worden aangeleerd én 

een probleem uit de praktijk wordt opgelost. Deze professionele leergemeenschappen gericht op het 

gebruik van data worden datateams genoemd (Schildkamp, Handelzalts et al., 2014). 

Om zicht te krijgen op welke wijze lerarenopleiders, die participeren in een datateam, kennis 

en vaardigheden verwerven in het werken met data en wat het werken met data oplevert in de 

beroepspraktijk, is onderzoek gedaan naar het gebruik van data op een lerarenopleiding. De 

onderzoeksvraag die centraal stond luidt: Hoe verwerven lerarenopleiders, die participeren in een data 

team, kennis en vaardigheden in het werken met data en wat levert dit op voor het werken met data in 

hun beroepspraktijk? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn vier deelstudies uitgevoerd. De eerste studie had als 

doel om zicht te krijgen op welke manier lerarenopleiders aandacht besteden aan datagebruik in de 

opleiding en in het curriculum van aanstaande leraren. De tweede, derde en vierde studie hadden als 

doel inzicht te krijgen in hoe een datateam gelegenheid biedt voor het aanleren van datavaardigheden 

bij en het gebruik van data door lerarenopleiders en wat de opbrengsten van de datateaminterventie 

zijn. 

Studies twee, drie en vier vonden plaats op een lerarenopleiding basisonderwijs. Deze 

opleiding had op basis van prestatieafspraken met het college van bestuur van de instelling de 

opdracht geformuleerd om de uitval in het eerste jaar terug te dringen, zodat de opleiding voldeed aan 

de afspraken die de instelling had gemaakt met het ministerie. Om aan deze afspraken te werken, 

werd een professionele leergemeenschap in de vorm van een datateam geformeerd en 

lerarenopleiders gevraagd hierin te participeren. Het datateam had als doel om de uitval in het eerste 

jaar op een gestructureerde wijze op te lossen door data te gebruiken door middel van de datateam 

methode (Schildkamp, Handelzalts et al., 2014). 

 

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies 



 

Onderzoek 1 

 

De eerste deelstudie richtte zich op alle lerarenopleiders in Nederland en tracht inzicht te krijgen in 

hoe en op welke wijze datagebruik in het curriculum was opgenomen, maar ook in het gebruik van 

data door lerarenopleiders zelf om hun onderwijspraktijk te ontwikkelen en waar dit datagebruik van af 

hing. Deze studie onderzocht de deelvraag: Op welke manier besteden lerarenopleiders aan de pabo 

aandacht aan datagebruik in de opleiding? Resultaten van een vragenlijst (N = 113), aangevuld met 

een telefonisch interview (N = 5) laten zien dat de meerderheid van de lerarenopleiders datagebruik in 

het curriculum hadden opgenomen, waarbij het onderwerp veelal geïntegreerd werd in andere vakken 

(zoals bij taal en rekenen). Het gebruik van data is een onderwerp dat veel terugkwam in de stage, 

echter niet iedere lerarenopleider kon ervan op aan dat alle studenten in de stage daadwerkelijk 

leerden data te gebruiken, waardoor het werken met data soms gereduceerd werd tot het leren over 

data op de opleiding en het ontbrak aan oefenen in de praktijk. De tijd die lerarenopleiders 

besteedden aan het gebruik van data varieerde van 1-2 studiepunten (28-56 uur) tot meer dan 10 

studiepunten (280 uur). Blijkbaar werd aan het werken met data een verschillend belang gehecht. 

Wanneer gekeken werd naar de onderwerpen rondom het gebruik van data kregen niet alle 

onderwerpen evenveel aandacht. Met name de kwaliteit van data werd relatief onderbelicht. 

Over het gebruik van data gaven lerarenopleiders aan data het meest te gebruikten ter 

verantwoording. Deze aandacht voor datagebruik ter verantwoording kan verklaard worden door het 

feit dat pabo’s voor wat betreft de kwaliteit van de opleiding onder de loep liggen en daarover 

verantwoording af moeten leggen (Czerniawski, 2011; Onderwijsraad, 2005). Daarnaast gaven 

lerarenopleiders ook aan data te gebruiken om het onderwijs te ontwikkelen en in mindere mate om 

de instructie aan te passen. Uit de regressieanalyse bleek dat het gebruik van data ter verantwoording 

beïnvloed werd door data en data informatiesystemen, de gebruiker en het samenwerken. Het 

ontbreken van de factor ‘organisatie’ wijkt af van wat Schildkamp et al. (2017) vonden in het 

voortgezet onderwijs. Dit zou verklaard kunnen worden door de ongelijke verdeling van de 

respondenten over de opleidingen, waardoor de factor organisatie niet in een multi-level analyse 

meegenomen kon worden. Het gebruik van data voor de ontwikkeling van de opleiding hing samen 

met de samenwerking tussen de gebruikers en de organisatie. Wanneer er een cultuur was binnen de 

organisatie om voortdurend samen de opleiding te verbeteren, werd het datagebruik gestimuleerd (cf. 

Schildkamp et al., 2013; Sutherland, 2004). In het onderzoek werden geen factoren gevonden die het 

gebruik van data voor de ontwikkeling van de instructie beïnvloeden. 

 

Onderzoek 2 

 

In de tweede deelstudie is gekeken in hoeverre een datateam voorziet in een context voor het leren 

van de deelnemers. De onderzoeksvraag die centraal stond was: Welke bijdrage levert participatie in 

een datateam aan het professionaliseren van datateamleden? Na een jaar in een datateam 

geparticipeerd te hebben zijn de mogelijkheden om te leren in een datateam beoordeeld op basis van 

de relevantie en diepgang van de gesprekken in het datateam (N = 7). Wanneer gekeken werd in 

hoeverre de inhoud van de gesprekken zich richtten op de instructie, het leren en op leermaterialen, 

de zogenaamde relevantie van de gesprekken, dan bleek dat de gesprekken in alle 

datateambijeenkomsten relevant waren. Ook is de diepgang in gesprekken onderzocht. Bij diepgang 

gaat het om de wijze waarop datateamleden gesprekken voeren, naar de gebruikte argumenten 

luisteren en de aannames die daaraan ten grondslag liggen om zo kennis te ontwikkelen. Diepgang 

kenmerkt zich door een kritische houding, waarbij bij elke stap kritisch wordt gekeken naar de kennis 

die eraan ten grondslag ligt. Deze diepgang, varieerde zowel binnen een bijeenkomst als tussen de 

bijeenkomsten. In de bijeenkomsten startte het gesprek doorgaans met weinig diepgang, om 

vervolgens te groeien in diepgang om aan het einde weer te terug te vallen in minder diepgang. Over 



de bijeenkomsten heen was bij de start van de cyclus er gemiddeld relatief weinig diepgang. Wanneer 

data (bijvoorbeeld rondom studievorderingen) werden ingebracht, steeg de gemiddelde diepgang in 

de bijeenkomsten, om vervolgens, wanneer conclusies werden getrokken en maatregelen werden 

ontwikkeld, weer iets af te nemen. De toename van de gemiddelde diepgang over de bijeenkomsten 

heen zou verklaard kunnen worden door de wijze waarop een groep start en begint te functioneren en 

tijd nodig heeft om effectief te worden en daarmee diepgang in gesprekken te ontwikkelen (Henry, 

2012). Een andere bevorderende factor voor de gemiddelde diepgang zijn data (Weiss, 1998). 

Wanneer data ingebracht werden, steeg de diepgang; door de data te interpreteren ontwikkelden 

datateamleden nieuwe kennis (Voogt et al., 2011). 

De datacoach speelde een belangrijke rol in de bijeenkomsten en met name wanneer de 

datacoach een expertrol combineerde met een coachende rol (cf. Lachat & Smith, 2005; Verhaeghe et 

al., 2011). Zo kon een datacoach in zijn coachende rol, met vragen en samenvatten, het datateam 

stimuleren diepgang te bereiken in de gesprekken (Marsh, 2012). In de expertrol bracht de datacoach 

kennis in omtrent de kwaliteit van data, alsmede het presenteren, analyseren en interpreteren van 

data en voedde zo de datateamleden om te komen tot diepgang. 

 

Onderzoek 3 

 

In de derde studie zijn de factoren die van invloed zijn op het leren in een datateam onderzocht door 

te kijken naar de factoren die de diepgang in de gesprekken in het datateam beïnvloedden. Deze 

studie had als onderzoeksvraag: Welke factoren bevorderen dan wel hinderen de diepgang in de 

gesprekken in het datateam? De resultaten (N = 7) lieten zien dat data en data informatiesystemen de 

diepgang in de gesprekken beïnvloedden (Henry, 2012). In het algemeen brachten data diepgang in 

de gesprekken. Belangrijk was dat de data overeenkwamen met de wensen van de gebruiker en 

pasten bij de hypotheses die het datateam had geformuleerd, waardoor er diepgang kwam in de 

gesprekken (cf. Schildkamp & Kuiper, 2010). Verder was de relatie tussen de data en de voorkennis 

die datateamleden hadden omtrent het probleem wat aangepakt werd van belang. Er kwam diepgang 

in de gesprekken wanneer er data werden gepresenteerd die pasten bij het niveau van 

datavaardigheden van de datateamleden. Naarmate datateamleden vaardiger werden in het lezen van 

de data, ontstond er eerder een gesprek over wat de data representeerden. Botsten de 

gepresenteerde data met de voorkennis die datateamleden hadden over het onderwerp, dan werd 

eerst getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de data. Nadat de kwaliteit was gecontroleerd, kon het 

gesprek zich richten op wat de data representeerden in relatie tot de voorkennis die datateamleden 

hadden over het onderwerp en kwam er diepgang in de gesprekken. 

Daarnaast is gekeken naar de deelnemers in het datateam zelf als factor die de diepgang 

beïnvloedde. Naast de datavaardigheden die van belang waren, was de attitude van datateamleden 

om data te gebruiken van invloed op de diepgang. Was een gebrek aan de wil om data te gebruiken 

aanvankelijk een belemmerende factor, in het tweede jaar speelde deze attitude minder een rol in de 

diepgang in de gesprekken. Tot slot speelde de buy-in/belief van de gebruiker een rol in de diepgang 

van de gesprekken. Buy-in/belief in data leidde ertoe dat datateamleden op zoek waren naar bewijs 

om stellingen te ontkrachten, dan wel te bekrachtigen. 

De aspecten eigenaarschap, locus of control en ondersteuning door het management, die wel 

opgenomen waren in het theoretisch kader, speelden geen rol in de diepgang in gesprekken. In zowel 

het eerste- als het tweede jaar was het datateam eigenaar van zowel het probleem waaraan gewerkt 

werd, als van de wijze waarop het probleem werd opgelost (de activiteitencyclus). Dit veranderde niet 

tijdens de bijeenkomsten. Hetzelfde gold voor de locus of control. Ook maakte het voor de diepgang in 

gesprekken niet uit of de locus of control intern of extern georiënteerd was. Ondersteuning van het 

management leidde eveneens niet tot meer diepgang daar het management niet (actief) participeerde 

in de datateambijeenkomsten. 



Verder kwam naar voren dat cognitieve conflicten, voorkennis en affectieve conflicten een rol 

speelden bij de diepgang in gesprekken. Cognitieve conflicten werden hier opgevat als verschillen in 

mening, opvattingen en kennis-constructen (D’Mello et al., 2014). In dit onderzoek bleek dat 

cognitieve conflicten een positieve effect kon hebben op diepgang. Belangrijk daarbij was dat de 

betreffende voorkennis, die een rol speelde in het cognitieve conflict, werd geëxpliciteerd. Door de 

voorkennis te confronteren met de data, kon op basis van argumenten het kennissysteem opnieuw 

worden opgebouwd. Op deze wijze construeerde het datateam gezamenlijke kennis over het 

onderwijsprobleem dat aangepakt werd. Wanneer datateamleden affectieve conflicten ontwikkelden, 

werkte dit negatief in op de diepgang in de gesprekken. Affectieve conflicten verschilden van 

cognitieve conflicten doordat de verschillen van mening, opvatting of kennisconstructen persoonlijk 

waren geworden. Wanneer deze niet besproken werden, hadden de affectieve conflicten een 

negatieve invloed op de diepgang in gesprekken (cf. Butler & Schnellert, 2012; Hubbard et al., 2013). 

 

 

 

Onderzoek 4 

 

De laatste studie richt zich op de opbrengsten van de datateam interventie. De onderzoeksvraag die 

daar centraal stond was: Hoe verwerven lerarenopleiders die participeren in een datateam kennis, 

vaardigheden en attituden in het werken met data en wat is de impact op hun professionele praktijk? 

In een multiple caseonderzoek, waarbij elke respondent als een case onderzocht is (N = 5), is 

bekeken hoe datateamleden hun kennis, vaardigheden en attitude gedurende de interventie 

ontwikkelden. Ook is gekeken hoe datateamleden data gebruikten in de opleiding. 

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat datateamleden die twee jaar in het datateam 

participeerden hun kennis over data heel verschillend ontwikkelden: Datateamleden met de minste 

kennis, ontwikkelden de meeste kennis en vaardigheden in het werken met data, dit in tegenstelling 

tot degene die al relatief veel kennis en vaardigheden in het werken met data meebrachten; zij leerden 

minder (cf. Ebbeler, 2016). Datateamleden leerden het meest over de onderdelen ‘het omzetten van 

data in informatie’, ‘de conclusies omzetten in maatregelen’ en in ‘het evalueren’ en minder in ‘het 

identificeren van het probleem’ en ‘het verzamelen van data’. Hoewel alle onderdelen van het werken 

met data in het datateam aan de orde zijn geweest, zijn niet alle onderdelen in dezelfde mate geleerd. 

Daarnaast rapporteerden datateamleden dat zij tevens kennis hadden gekregen van het teamsgewijs 

ontwikkelen van onderwijs. 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de attitude bleek dat niet alle datateamleden een 

positieve ontwikkeling doormaakten in het werken met data. Mogelijk dat ook hier de lengte van de 

interventie debet aan was. Verder viel op dat een positieve ontwikkeling van datavaardigheden niet 

samen hoefde te gaan met een positieve ontwikkeling van de attitude. Evenmin hoefde een positieve 

ontwikkeling van de attitude niet samen te gaan met een positieve ontwikkeling van het gebruik van 

data. In de ontwikkeling van datagebruik bij de deelnemers aan het datateam was het gebruik van 

data om de opleiding te ontwikkelen toegenomen in hun beroepspraktijk, maar het gebruik van data 

om de instructie aan te passen niet. 

 

Conclusie 

 

Wanneer we terugkomen op de centrale onderzoeksvraag die ten grondslag lag aan dit onderzoek, 

Hoe verwerven lerarenopleiders, die participeren in een data team, kennis en vaardigheden in het 

werken met data en wat levert dit op voor het werken met data in hun beroepspraktijk? blijkt dat 

lerarenopleiders aankomende studenten leren om met data om te gaan, maar dat de wijze waarop, de 

inhouden en de omvang varieert, evenals of gebruik van data in de stage geborgd kan worden. Zelf 

gebruiken lerarenopleiders voornamelijk data ter verantwoording en minder om de opleiding te 



ontwikkelen en de instructie aan te passen aan leerbehoeften van studenten. Het gebruik van data ter 

verantwoording wordt beïnvloed door data en data informatiesystemen, de gebruiker en het 

samenwerken. Het gebruik van data voor de ontwikkeling van de opleiding wordt beïnvloed door de 

samenwerking tussen de gebruikers en de organisatie. Voor het gebruik van data voor de ontwikkeling 

van de instructie zijn geen beïnvloedende factoren gevonden. 

Wanneer lerarenopleiders in een datateam worden geprofessionaliseerd wordt het datateam 

als een context ervaren die betekenisvol is en helpt om een onderwijsprobleem op te lossen. 

Datateamleden voeren in het datateam gesprekken die relevant zijn en wisselend van diepgang. 

Factoren die deze diepgang bevorderen zijn of er bij de gesprekken data worden gebruikt en met 

name data die aansluiten bij de datavaardigheden van de gebruiker. Daarnaast beïnvloeden de 

attitude ten opzichte van data en de buy-in/belief de diepgang in de gesprekken. Ook de factoren 

voorkennis en de mogelijkheid om met cognitieve- en affectieve conflicten om te gaan, hebben invloed 

op de diepgang in de gesprekken. Na de interventie hebben lerarenopleiders die participeerden in een 

datateam kennis en vaardigheden ontwikkeld, waarbij de datateamleden die het minste kennis hadden 

bij de start de meeste kennis en vaardigheden ontwikkelden. De ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden hangt niet samen met de ontwikkeling van de attitude ten aanzien van data en het 

gebruik van data in de opleidingspraktijk. Lerarenopleiders die participeerden in het datateam 

gebruiken na de interventie data vooral om de opleiding te ontwikkelen en minder om zich te 

verantwoorden of om de instructie aan te passen aan de behoeften van studenten. 

 

Reflectie op het onderzoek 

 

Reflectie op de uitkomsten van het onderzoek 

 

Data in het curriculum van de lerarenopleiding: Lerarenopleiders leren aanstaande leerkrachten 

gebruik te maken van data om het onderwijs te verbeteren, maar gebruiken zelf in mindere mate data 

om de opleiding te ontwikkelen. We kunnen ons afvragen of lerarenopleiders wel een rolmodel zijn 

voor hun studenten in het leren gebruik maken data om hun eigen onderwijs aan te passen aan de 

leerbehoefte van studenten (Swennen et al., 2010). Mogelijk dat voorbeelden waarin aankomende 

leerkrachten leren om met data om te gaan, maar waarin de instructie zelf ook aangepast wordt op 

basis van data, als vliegwiel kan dienen om de model-rol van lerarenopleiders in het werken met data 

te versterken. Zo hebben Jimerson et al. (2016) een cursus ontwikkeld voor aankomende leerkrachten 

waarin zij niet alleen leren om met data om te gaan, maar waarin de cursus zelf is vormgegeven op 

basis van data en wordt de instructie tijdens de cursus aangepast aan de leerbehoeften van 

studenten. 

 

Het leren in een datateam: Over het datateam kan gezegd worden dat het leren plaatsvond in een 

interventie met kenmerken van effectieve professionalisering (Desimone, 2011, Losmos et al., 2011; 

Van Veen et al., 2010; Vescio et al., 2008). Uit zowel de relevantie- als de diepgang van de 

gesprekken blijkt dat het datateam een context is waarin geleerd wordt (cf. Henry, 2012; Schildkamp 

et al., 2015). Dit resultaat wordt ook bevestigd door de bevindingen van het onderzoek naar het leren 

in datateams in het voortgezet onderwijs (cf. Ebbeler, 2016). Leren kan opgevat worden als 

gedragsverandering, of mogelijkheden tot gedragsverandering, die ook na verloop van tijd nog steeds 

optreedt, zichtbaar wordt in verschillende situaties en tot stand is gekomen op basis van oefening en 

niet door rijping of het ouder worden (e.g., Illeris, 2002; 2007; Poortman, 2007). Nu is de vraag of in dit 

onderzoek gedragsverandering heeft plaatsgevonden. Datateamleden gaven wel aan dat zij meer 

data zijn gaan gebruiken om het onderwijs te ontwikkelen ook buiten de datateam interventie om. 

Daaruit zou voorzichtig geconcludeerd kunnen worden dat er geleerd is. 

Echter, niet door alle leden van het team is in dezelfde mate geleerd. Uit zowel de variatie in 

diepgang van de gesprekken in het datateam, als uit de resultaten van de kennistoets, enquête en de 



vragenlijst komt naar voren dat lerarenopleiders verschillen in de kennis en vaardigheden die zij 

opdoen en het gebruik van data in opleidingspraktijk. Uit de derde studie bleek dat factoren 

gerelateerd aan data en de data-opslag, de kennis en vaardigheden van de gebruiker, maar ook de 

relatie met voorkennis en de omgang met cognitieve conflicten de diepgang van de gesprekken in het 

datateam beïnvloedden en daarmee het leren van het team. Ook uit studie vier bleek dat individuele 

datateamleden zich verschillend ontwikkelden in hun kennis van en vaardigheden in het gebruik van 

data. Datateamleden brengen bij aanvang verschillende datavaardigheden en attitudes ten opzichte 

van data mee en deze verschillen zijn mogelijk van invloed op het leren in het datateam. Daarnaast 

reageerden datateamleden verschillend op de inbreng van data. Deze inbreng van data kan gezien 

worden als een confrontatie van de eigen voorkennis met de data. Deze data geven het 

onderwijsprobleem waaraan gewerkt wordt deels weer. Wanneer deze data afwijken van het reeds 

bestaande kennisconstruct van de lerende, treedt een cognitief conflict op (D’Mello et al., 2014). 

Wanneer de data overtuigend het probleem weergeven, bouwt de lerende een nieuw kennisconstruct 

op (cf. Hubers et al., 2016a). Wanneer de data niet overtuigen of de datagebruiker blijft vasthouden 

aan zijn/haar opvattingen dan leidt dit tot afwijzing van de data en blijft de lerende bij het reeds 

bestaande kennisconstruct (cf. Katz et al., 2009). Deze cognitieve conflicten beïnvloeden het leren 

positief of negatief, afhankelijk van de mate waarin het datateamlid het cognitieve conflict kan 

managen. 

Het leren van individuele datateamleden kan niet los gezien worden van het datateam waarin 

geleerd wordt. In het datateam worden gesprekken gevoerd. Illeris (2003, 396) noemt dit een extern 

interactieproces en omschrijft deze als: “A process between the learner and his or her social, cultural 

and material environment”. Een datacoach kan het leren van individuele leden beïnvloeden. De 

datacoach kan met gespreksinterventies diepgang brengen in de gesprekken. Deze rol hoeft niet 

alleen weggelegd te zijn voor de datacoach. Ook andere datateamleden kunnen deze rol vervullen en 

zo een rol spelen in elkaars leerprocessen. De gesprekken in het datateam hielpen om voorkennis te 

herzien en hielpen het cognitief conflict op te heffen, maar een cognitief conflict kon ook uitmondden in 

een affectief conflict (Butler & Schnellert, 2012). 

Leren is niet alleen een zaak van cognitie. Ook sociale en emotionele processen beïnvloeden 

het leren. Dit komt overeen met wat Illeris (2003) over leren schrijft. Illeris onderscheidt drie dimensies 

in het leren: De cognitieve dimensie van kennis en vaardigheden, de emotionele dimensie met gevoel 

en motivatie en de sociale dimensie met de communicatie en de samenwerking met anderen. Bij de 

analyse van de diepgang in de gesprekken wordt duidelijk dat bij het leren in een datateam alle de 

drie dimensies een rol speelden. De cognitieve dimensie speelde een rol wanneer met behulp van 

data kennis werd geconstrueerd. De emotionele dimensie speelde een rol bij cognitieve conflicten, 

wanneer de voorkennis niet strookte met de data. En tot slot speelde de sociale dimensie tijdens 

affectieve conflicten een rol, wanneer verschillen in opvattingen persoonlijk werden. Mogelijk dat het 

leren in de drie dimensies een verklaring biedt hoe verschillend de leerprocessen verlopen bij 

individuele leden van het datateam. 

 

Transfer van het leren: Bovenstaande geeft aan dat leerprocessen verschillend verliepen in het 

datateam en dat dit leidde tot verschillen in kennis en vaardigheden. Dit bleek eveneens uit de mate 

waarin datateamleden hun kennis gebruikten in de opleidingspraktijk. Zo gebruikte het ene 

datateamlid video-opnamen van studenten om het leren van studenten te analyseren (verre transfer), 

maar kon een ander datateamlid niet zien hoe data gebruikt kon worden in haar vak (dans) om zicht te 

krijgen in de verschillen in leerbehoeften, maar gebruikte zij wel data om de opleiding te verbeteren 

(nabije transfer) (Kim & Lee, 2001). 

Illeris (2009) en Poortman (2007) maken onderscheid niet alleen in verschillende vormen van 

leren, maar verbinden hieraan eveneens de consequentie aan dat deze verschillen ook leiden tot 

verschillen in transfer. Ze maken onderscheid tussen cummulatief-, assimilatief-, accomodatief- en 

transformatief leren, waarbij respectievelijk geen-, een nabije- en bij de laatste twee een verre transfer 



ontstaat. Daar waar de professionalisering leidde tot datagebruik voor de ontwikkeling van de 

opleiding, is sprake van een nabije transfer. In termen van Illeris (2009) en Poortman (2007) zou dit 

leren getypeerd kunnen worden als voornamelijk assimilatief leren. Nieuwe kennis en vaardigheden 

rondom datagebruik wordt geïntegreerd in datgene wat de datateamleden al weet, waardoor de 

kennis relatief makkelijk kan worden opgeroepen, zolang de nieuwe context lijkt op de context waarin 

geleerd is. Daar waar professionalisering leidde tot meer datagebruik om de instructie vorm te geven 

op basis van de leerbehoeften van studenten, is sprake van een verre transfer. In termen van Illeris 

(2009) en Poortman (2007) zou dit leren getypeerd kunnen worden als accomodatief- of als 

transformatief leren. Bij datateamleden vond er voornamelijk nabije transfer plaats. 

 

Datateam en de organisatie: De resultaten van de professionalisering kunnen niet alleen begrepen 

worden door naar het datateam te kijken. Hoewel het datateam een belangrijk middel is in het leren 

van individuele datateamleden, handelde het datateam niet los van zijn omgeving, maar onderhield 

het datateam verschillende relaties met de gehele opleiding. Zo maakten datateamleden deel uit van 

de hele organisatie; werd een probleem aangepakt dat de gehele organisatie aan ging; maakten 

datateamleden deel uit van andere teams, zoals het managementteam, examencommissies, 

vakgroepen en andere kleinere taakgroepen; vond over en weer in allerlei verbanden communicatie 

plaats, gepland en ongepland en moesten de maatregelen die genomen werden ingevoerd worden in 

de gehele organisatie. In die zin staat het leren in het datateam niet los van de organisatie maar is 

ingebed in de organisatie. 

Deze inbedding van het datateam in de organisatie is van invloed op het leren in het 

datateam. Dat bleek uit de maatregelen die het datateam ontwikkelde. Toen in het eerste jaar het 

datateam toe was aan het nemen van maatregelen, was het moment waarop besluiten het volgende 

jaar geëffectueerd konden worden, verstreken. Dit maakte dat datateamleden vonden dat het 

datateam te langzaam vorderde en het momentum mistte, wat leidde tot teleurstelling. Omdat de 

professionalisering als traag werd ervaren, was er een negatief effect op het leren. Wellicht dat juist de 

relatie van het datateam met de organisatie ook zijn grenzen stelt aan de leermogelijkheden van een 

datateam om én te leren én om de opleidingspraktijk te verbeteren. Een datateam biedt een intieme 

omgeving om te leren die overzichtelijk is en waar methodisch gewerkt wordt aan de oplossing van 

een gezamenlijk ervaren probleem. Tegelijk zijn alle ogen in de organisatie gericht op het datateam en 

in hoeverre het datateam tijdig met een (bevredigende) oplossing komt voor het opleidingsprobleem. 

Het ritme van het leerproces enerzijds en dat van de organisatie anderzijds lopen niet altijd parallel. 

 

 

Reflectie op de onderzoeksmethode 

 

De motivering voor dit onderzoek is gelegen in het pleidooi voor micro-proces onderzoek (e.g., Coburn 

& Turner, 2011; Little, 2012; Marsh, 2012; Moss, 2012; Spillane, 2012). De reden is dat er een gebrek 

aan kennis is over de wijze waarop de interacties in datateams bijdragen aan het leren over en het 

gebruik van data door leraren(opleiders). De single case-study die in dit onderzoek is uitgevoerd 

beoogt een bijdrage te leveren aan kennis over de processen in een datateam. In detail is nagegaan 

hoe in een datateam, datateamleden kennis, vaardigheden en attituden ontwikkelen en datagebruiken 

in de opleidinsgpraktijk. Zo hebben de rijke data uit de observaties van de gesprekken in het datateam 

inzicht gegeven in hoe een datateam interventie in de tijd verloopt en welke micro-processen daarin 

een rol speelden. Door observatie data te combineren met instrumenten waarin datateamleden zelf 

hun mening gaven, gecombineerd met data uit een kennistest, leverde dit inzicht op in het leerproces 

van datateamleden en wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe een datateam een bijdrage 

levert aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders om data te gebruiken om hun 

opleidingspraktijk te verbeteren (Little, 2012; Powell & Bromley, 2013). Echter, om tot 



gegeneraliseerde uitkomsten te komen zullen de bevindingen uit dit onderzoek in meer en diverse 

contexten moeten worden beproefd. 

 De grootte van de onderzoeksgroep in studie één stelde grenzen aan de statische 

mogelijkheden waardoor een multilevel-analyse niet mogelijk was. Hierdoor bleef de rol van de 

organisatie onderbelicht. Echter, dit onderzoek heeft voor het eerst in de Nederlandse context inzicht 

gegeven in de dubbelrol die lerarenopleiders hebben in het gebruik van data. 

 De studies twee, drie en vier vonden plaats in de organisatie waar de onderzoeker werkzaam 

is. De onderzoeker was tijdens het onderzoek zowel datacoach van het datateam als onderzoeker. 

Om te voorkomen dat de validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek hierdoor in geding kwam 

(Yin, 2014), is bij de opzet en de uitvoering veel zorg besteed aan transparantie en triangulatie. 

Transparantie is bewerkstelligd door de methodesecties van de verschillende studies met grote 

aandacht vorm te geven. Ook zijn alle verzamelde data opvraagbaar en controleerbaar. Eveneens zijn 

de data door een collega-onderzoeker gecodeerd en de uitkomsten met elkaar vergeleken. 

Triangulatie is bewerkstelligd door bij de verzameling van data steeds gebruik te maken van 

verschillende bronnen: Observaties werden gekoppeld met interviews, kennistests, vragenlijsten en 

artefacts. Data over de manier waarop de datacoach zijn rol ziet, zijn verzameld door een collega-

onderzoeker. Participatief onderzoek vraagt ook dat de onderzoeker steeds helder is in de rol die hij 

inneemt. Voor het onderzoek is aangegeven dat de onderzoeker én de rol heeft ervoor te zorgen dat 

de datateamleden kunnen leren (participatie) maar ook de rol heeft om data omtrent het leerproces te 

verzamelen (distantie). Maar ook door aan te geven hoe er is omgegaan met vertrouwelijkheid en 

anonimiteit is er zorg gedragen voor de ethische kant. Doordat de onderzoeker zowel de rol als 

datacoach en onderzoeker had konden datateamleden systematisch gevolgd worden en werd groter 

inzicht verkregen in hoe het micro-leerproces vorm kreeg in het datateam. 

 

 

Aanbevelingen 

 

Aanbevelingen voor praktijk en beleid 

 

Het datateam heeft zowel de functie van onderwijsontwikkeling als professionalisering. Vanuit het 

professionaliseringsperspectief bekeken zou een datateam interventie versterkt kunnen worden door 

ervoor te zorgen dat alle datateamleden leren.   

1. Doordat de datateam interventie geen rekening houdt met verschillende disposities die 

datateamleden hebben ten aanzien van data bij aanvang van de interventie, leert niet 

iedereen in dezelfde mate. De datateam interventie zou versterkt kunnen worden met een 

intake waarbij gezorgd wordt voor een meer homogene samenstelling van het datateam. Bij 

een minder homogene samenstelling van het datateam, zou de interventie versterkt kunnen 

worden met werkvormen die differentiatiemogelijkheden mogelijkheden bieden zodat alle 

datateamleden in dezelfde mate kunnen leren. Zo zouden datateamleden die al meer kennis 

en vaardigheden hebben een andere rol in (de voorbereiding van) de datateams kunnen 

krijgen.  

2. Zowel de disposities bij aanvang van de bijeenkomsten als het verloop van de cognitieve-, 

sociale- en emotionele dimensies van het leerproces bepalen de uitkomsten van het leren. 

Deze dimensies van het leerprocessen vragen expliciete aandacht, zowel van de datacoach 

als van datateamleden onderling. 

3. Om lerarenopleiders te leren data te gebruiken om de instructie aan te passen, zouden 

verschillende datateams gestart kunnen worden op zowel het gebied van datagebruik om 

instructie aan ta passen als op het gebied van datagebruik om de opleiding te ontwikkelen. 

Datateamleden van de verschillende teams kunnen hierbij ervaringen uitwisselen, waardoor 

een meer verre transfer bewerkstelligd kan worden; 



4. Het datateam wordt als langzaam ervaren en loopt het risico het momentum te missen om te 

komen tot een oplossing die op korte termijn implementeerbaar is in een opleiding. Om aan 

deze bezwaren tegemoet te komen zou bij de keuze van een probleem helderheid moet 

krijgen over het tijdpad waarop oplossingen geïmplementeerd zouden moeten worden. Nu zal 

dit niet alle bezwaren wegnemen, want verschillende mogelijke oplossingen hebben 

verschillende tijdpaden. Wel zal daarmee vanaf de start dit aspect een onderdeel zijn van de 

datateam interventie en daarmee druk creëren om te komen tot oplossingen die passen 

binnen het tijdsbestek. 

5. Uit de eerste studie komt naar voren dat datavaardigheden weliswaar onderdeel zijn van het 

curriculum van de pabo, maar niet alle onderdelen van het werken met data krijgen de 

aandacht die noodzakelijk is. Het werken met data wordt in de Nederlandse competenties 

voor leerkrachten niet benoemd, noch in de kennisbasis voor lerarenopleiders. Ondanks dat 

vastlegging in competenties de praktijk niet direct zal veranderen, heeft het wel invloed op de 

normering en zal de verwachtingen omtrent (aankomende) leerkrachten en daarmee indirect 

de praktijk beïnvloeden. Het gebruik van data zou in de lerarenopleiding versterkt kunnen 

worden door zowel in de beschrijving van de competenties van docenten als in de kennisbasis 

van lerarenopleiding te beschrijven waarin het werken met data aan zou moeten voldoen.  

Bovenstaande aanbevelingen versterken het professionaliseringsperspectief. Belangrijk daarbij is dat 

er voldoende ruimte blijft voor het onderwijsontwikkelingsperspectief van de interventie, immers voor 

het welslagen van het datateam is het eveneens van belang dat in gelijke tred opgelopen wordt met 

de (wensen van de) organisatie. Wellicht dat een datateam interventie in de organisatie gelijktijdig kan 

plaatsvinden met een interventie waarbij lerarenopleiders hun eigen onderwijs op basis van data 

aanpassen aan de leerbehoeften van studenten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid 

om beide interventies van elkaar te laten leren. 

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

1. De wijze waarop aanstaande leraren in de verschillende pabo’s leren om te gaan met data 

verschillen. Echter, er is minder bekend of en hoe deze verschillen in plaats, aandacht en 

vorm in het curriculum van invloed zijn op de effectiviteit van het leerproces om aankomende 

docenten leren data te gebruiken. Onderzoek zou licht moeten werpen op effectieve 

opleidingspraktijken in het leren werken met data.  

2. Datateamleden hebben bij aanvang verschillen in disposities ten opzichte van data. De vraag 

is hoe bij een interventie als een datateam hiermee op effectieve wijze rekening mee 

gehouden kan worden? Onderzoek zou effectieve componenten aan het licht moeten brengen 

waarmee binnen een datateam tegemoet gekomen kan worden aan deze verschillende 

disposities, zodat elk datateamlid leert en vooral leert om data in zijn onderwijs te gebruiken. 

3. De rol van datacoach is belangrijk. Daarom is een meer gedetailleerd inzicht gewenst in welke 

interventies van datacoaches effectief zijn. Deze inzichten zouden bijvoorbeeld kunnen gaan 

over effectieve interventies ten aanzien van het differentiëren tussen de verschillende 

datateamleden, ten aanzien van individuele leerprocessen van datateamleden in het 

datateam en ten aanzien van de transfer van het geleerde zodat datateamleden niet alleen 

data gebruiken om het onderwijs te ontwikkelen, maar ook om de instructie aan te passen aan 

de leerbehoeften van studenten. 

4. Professionele leergemeenschappen hebben zowel een professionaliserings- als een 

onderwijsontwikkeldoel. De vraag is hoe deze twee doelen elkaar beïnvloeden en welke 

(on)mogelijkheden deze vorm van professionaliseren biedt om beide doelen te bereiken. 

Onderzoek zou hier meer licht op moeten werpen. 

5. Tot slot zou onderzoek tot meer inzicht kunnen leiden hoe het leren van omgaan met data van 

een lerarenopleider zich verhoudt tot de model-rol van de lerarenopleider. 



 


