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Nederlandse samenvatting 

Inleiding 

Wereldwijd is er een toenemend bewustzijn dat leraren een belangrijke rol spelen in het 

verbeteren van onderwijskwaliteit (bijvoorbeeld Hattie, 2009; Barber & Mourshed, 2007). In 

Nederland zijn er de laatste jaren daarom verschillende initiatieven genomen om de 

kwaliteit van leraren te vergroten. Eén van deze initiatieven is de oprichting van 

universitaire lerarenopleidingen voor het basisonderwijs. Sinds 2008 zijn op zes 

universiteiten in Nederland dergelijke opleidingen opgericht. Op deze universitaire 

lerarenopleidingen worden leraren opgeleid om onderzoeksmatig te kunnen werken. 

Onderzoeksmatig werken wordt gezien als een belangrijke manier om het onderwijs in 

scholen te verbeteren (Cordingley, 2015; Godfrey & Brown, 2018; Munthe & Rogne, 2015; 

Cochran-Smith & Lytle, 2009). Leerkrachten die onderzoeksmatig werken gebruiken 

onderzoek om te reflecteren op hun eigen lesgeven en op het onderwijs in hun school 

(Davis, Clayton, & Broome, 2018; Sachs, 2016; Van der Wal-Maris, Beijaard, Schellings, & 

Geldens, 2018). De verwachting is dat leraren die een universitaire lerarenopleiding hebben 

gevolgd hiertoe in staat zijn en zo een bijdrage kunnen leveren aan kwaliteitsverbetering in 

hun school. Doordat deze opleidingen vrij recent zijn ingevoerd, is echter nog niet bekend of 

universitair opgeleide leerkrachten ook daadwerkelijk onderzoeksmatig (kunnen) werken als 

ze eenmaal op een school werken. Het doel van deze studie is daarom meer inzicht te 

verkrijgen in de mate waarin en wijze waarop universitair opgeleide leerkrachten 

onderzoeksmatig werken, hoe ze zich hierin ontwikkelen en welke factoren daarop van 

invloed zijn.  

Nederland is niet het enige land waar basisschoolleerkrachten een universitaire 

opleiding volgen. Ook in bijvoorbeeld Finland, Noorwegen, Canada, Singapore, Portugal en 

Ierland worden leerkrachten opgeleid op universiteiten en volgen ze een programma waar 

het gebruikmaken en uitvoeren van onderzoek deel van uitmaakt. Ook in deze landen is er 

echter nog weinig bekend over hoe afgestudeerden van universitaire opleidingen bijdragen 

aan het onderzoekmatig werken in de school (Struyve, Frijns, Vanblaere, Delrue, & De 

Fraine, 2019). Het bestaande onderzoek is vaak kleinschalig en gericht op afgestudeerden 

van één specifiek programma (Davis et al., 2018; Dunn, Harrison, & Coombe, 2008; 

Goodnough, 2011; Maaranen, 2009; Schulz & Mandzuk, 2005; Struyve et al., 2019; Vrijnsen-



de Corte, den Brok, Kamp, & Bergen, 2013a). Ook heeft het onderzoek vaak betrekking op 

de houdingen en motivatie met betrekking tot onderzoek van leerkrachten en betreft het 

niet de vraag of en hoe zij onderzoeksmatig werken. In dit proefschrift willen we hier meer 

inzicht in verkrijgen aan de hand van de volgende centrale vraag: In hoeverre en hoe dragen 

universitair opgeleide leerkrachten bij aan het onderzoeksmatig werken in hun school? 

 

   

  

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies 

Dit proefschrift is gebaseerd op verschillende deelonderzoeken, waarin een combinatie van 

kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden is gebruikt. Hieronder worden de opzet 

en de belangrijkste bevindingen van de verschillende deelstudies beschreven.  

In het eerste deelonderzoek (hoofdstuk 2) is met behulp van een vragenlijst de 

onderzoekende houding van reguliere en universitaire pabostudenten vergeleken. Tevens 

Universitaire lerarenopleidingen voor het basisonderwijs 

Deze studie richt zich op universitaire pabo’s die een opleiding aanbieden die leidt tot een dubbel 

diploma. Studenten volgen daarbij vakken uit de reguliere pabo (HBO) en uit een wetenschappelijke 

bacheloropleiding (Pedagogische of Onderwijswetenschappen). Zij behalen uiteindelijk zowel een 

Bachelor of Education (HBO) diploma als een universitaire Bachelor of Science (WO). Er bestaan ook 

andersoortige academische lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (bijvoorbeeld academisch 

georiënteerde opleidingen binnen een HBO Pabo) maar deze worden in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. Universitaire pabo’s hebben zowel een beroepsgerichte als een 

wetenschappelijke oriëntatie. Studenten op universitaire pabo’s worden opgeleid tot leerkracht 

maar leren ook onderzoek te gebruiken en uit te voeren (Landelijk netwerk Universitaire Pabo’s 

Nederland, 2018). Ook op reguliere pabo-opleidingen is er aandacht voor onderzoek in het 

curriculum; op de universitaire pabo ligt echter meer nadruk op onderzoek en gaat het om 

wetenschappelijk onderzoek. Er is veel aandacht voor kwantitatieve en kwalitatieve 

onderzoeksmethoden en kritische reflectie op (internationale) onderzoeksliteratuur. De verwachting 

is dat academische studenten na hun afstuderen als leerkracht deze kennis gebruiken om 

onderzoeksmatig te werken en hierdoor bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs (Doolaard, Dijkema, Prins, Claessens, & Ebbes, 2018; Snoek, Bekebrede, Hanna, Creton, & 

Edzes, 2017). 

 



zijn de curricula van enkele reguliere en een universitaire pabo-opleiding geanalyseerd. De 

volgende vragen stonden centraal: In hoeverre en hoe verschilt de onderzoekende houding 

van studenten die een universitair dan wel regulier curriculum gevolgd hebben? En (Hoe) 

weerspiegelen deze verschillen de plaats die onderzoek heeft in het universitaire en het 

reguliere curriculum? 

Voor het beantwoorden van deze vragen werd een vragenlijst ontworpen en afgenomen, 

een curriculumanalyse uitgevoerd en werden interviews gehouden. De vragenlijst was 

gericht op zes aspecten van een onderzoekende houding: kritisch willen zijn, willen delen, 

willen weten en begrijpen, willen doorzetten, willen innoveren en willen nemen van 

verantwoordelijkheid (Jacobi & Van der Rijst, 2010). De vragenlijst is ingevuld door 230 

reguliere en 30 universitaire studenten. Universitaire studenten bleken een meer 

onderzoekende houding te hebben dan reguliere studenten. De verschillen betreffen  het 

aspect ‘kritisch willen zijn’. Ook in de interviews kwam de kritische houding van universitaire 

pabostudenten duidelijk naar voren. De interviews lieten ook zien dat universitaire 

studenten gemotiveerd zijn om, na de opleiding, als leerkracht onderzoek uit te voeren en 

te gebruiken.   

 Uit de curriculumanalyse werd duidelijk dat onderzoeksmatig werken een plaats 

heeft in zowel het reguliere als het universitaire curriculum. Het universitaire curriculum 

omvat wel meer vakken waarin onderzoek naar voren komt en behandelt een grotere 

variëteit aan onderzoeksmethoden. Ondanks deze grotere variëteit ligt de nadruk in het 

universitaire curriculum op kwantitatief onderzoek, terwijl er in de reguliere programma’s 

vooral aandacht is voor kwalitatief onderzoek. Een ander verschil is, dat in het universitaire 

curriculum in alle studiejaren vakken worden aangeboden die zijn gericht op onderzoek, 

terwijl zulke vakken in de meeste reguliere programma’s alleen in het derde en vierde jaar 

voorkomen. De geïnterviewde studenten waren positiever over de kwaliteit van het 

onderzoek dat aangeboden wordt in het universitaire programma, al sloot het onderzoek 

binnen de reguliere programma volgens hen beter aan op de praktijk.  

In het tweede deelonderzoek zijn tien universitair opgeleide leerkrachten drie jaar 

lang gevolgd en is gekeken naar de mate waarin zij onderzoeksmatig werken, in hoeverre en 

hoe zij zich hierin kunnen ontwikkelen en welke factoren hierin bevorderend of 

belemmerend zijn. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten weer van de eerste ronde interviews 

met tien leerkrachten en hun schoolleiders en van observaties van leerkrachten tijdens 



teambijeenkomsten. De onderzoeksvragen waren: In hoeverre werken universitair opgeleide 

leerkrachten onderzoeksmatig in hun eerste jaren als leerkracht? En Welke factoren 

bevorderen of belemmeren het onderzoeksmatig werken van universitair opgeleide 

leerkrachten? 

Uit de interviews en de observaties bleek dat onderzoek een rol speelt in het werk 

van de meeste universitair opgeleide leerkrachten. Zij blijken drie vormen van 

onderzoeksmatig werken toe te passen, namelijk: 1) systematische reflectie, 2) het gebruik 

maken van onderzoek, en 3) het doen van onderzoek. Opvallend was dat ze deze vormen 

van onderzoeksmatig werken vooral toepassen in hun eigen klas en minder op 

schoolniveau. Alle leerkrachten gaven aan dat ze systematisch reflecteren op hun lesgeven, 

waarbij het bijvoorbeeld gaat om het (laten) observeren en evalueren van lessen. 

Schoolleiders zagen ook dat universitair opgeleide leerkrachten vanuit een kritische en 

analytische houding reflecteren op hun eigen handelen en ook op vragen op schoolniveau. 

De meeste leerkrachten maakten gebruik van onderzoek: zo gebruiken zij literatuur om zich 

verder te verdiepen in bijvoorbeeld gedragsproblemen van kinderen in hun klas of om meer 

te weten te komen over effectieve methoden van lesgeven. Dit bleek echter niet door alle 

schoolleiders opgemerkt te worden. Tenslotte waren enkele leerkrachten betrokken bij de 

uitvoering van onderzoek. Deze leerkrachten hadden een rol in onderzoeksprojecten, 

waarbij de resultaten gebruikt werden om verbeteringen aan te brengen in het onderwijs in 

de school. Ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag bleek dat de meeste leerkrachten 

eigenaarschap (oftewel de vrijheid om zelf keuzes te maken) en een formele rol of functie 

gericht op onderzoeksmatig werken in de school als belangrijkste factoren voor 

onderzoeksmatig werken zien. In de derde studie (beschreven in hoofdstuk 4) werd de mate 

van onderzoeksmatig werken van universitair en regulier opgeleide leerkrachten vergeleken 

en werd gekeken welke factoren hierop van invloed zijn. Voor deze studie is een vragenlijst 

ontwikkeld en ingevuld door 89 universitair en 113 regulier opgeleide leerkrachten. De 

resultaten van de vragenlijst zijn gebruikt om de volgende drie onderzoeksvragen te 

beantwoorden: 1) In hoeverre werken universitair en regulier opgeleide leerkrachten 

onderzoeksmatig en wat zijn de verschillen tussen deze groepen leerkrachten? 2) Hoe 

beoordelen universitair en regulier opgeleide leerkrachten de aanwezigheid van factoren die 

van invloed kunnen zijn op onderzoeksmatig werken? 3) Welke factoren beïnvloeden de 

mate waarin universitaire en reguliere leerkrachten onderzoeksmatig werken? Voor de 



eerste twee onderzoeksvragen werden multivariate variantieanalyses uitgevoerd. Voor 

onderzoeksvraag 3 werden verschillende regressieanalyses uitgevoerd.  

Uit de analyses volgt dat beide groepen leerkrachten vooral systematisch reflecteren 

en onderzoek gebruiken maar minder vaak onderzoek uitvoeren. Universitair opgeleide 

leerkrachten gebruiken tevens meer literatuur in hun eigen klas. Echter, er waren geen 

verschillen tussen beide groepen wat betreft reflectie en onderzoek doen. Daarnaast zijn er 

verschillen tussen beide groepen leerkrachten wat betreft de factoren die hun 

onderzoekmatig werken beïnvloeden. Universitair opgeleide leerkrachten zijn negatiever 

dan reguliere leerkrachten over organisatorische factoren zoals tijd en motivatie van het 

team voor onderzoeksmatig werken. Daarentegen zijn universitair opgeleide leerkrachten 

positiever over hun eigen motivatie en vaardigheden voor onderzoeksmatig werken. Voor 

universitair opgeleide leerkrachten bleek een rol in een professionele leergemeenschap 

belangrijk te zijn. Leerkrachten die zo’n rol hebben, maken vaker gebruik van onderzoek en 

voeren vaker onderzoek op schoolniveau uit, maar zij reflecteren ook vaker systematisch 

reflecteren op het eigen lesgeven. Bij de regulier opgeleide leerkrachten bleek vooral het 

aantal jaren ervaring van invloed te zijn op hun onderzoeksmatig werken.  

De laatste studie (hoofdstuk 5) geeft de resultaten weer van interviews met zeven 

universitair opgeleide leerkrachten in drie opeenvolgende jaren. De onderzoeksvragen van 

deze studie waren: Hoe ontwikkelen universitair opgeleide leerkrachten zich in 

onderzoeksmatig werken in de eerste jaren na hun afstuderen? En Wat hebben universitair 

opgeleide leerkrachten nodig om zich te ontwikkelen in het onderzoeksmatig werken? 

Uit deze studie bleek dat de leerkrachten in hun eerst jaar vooral bezig zijn met 

overleven in hun eigen klas. Na dit jaar gaan ze meer reflecteren en onderzoek gebruiken 

voor hun eigen lesgeven. Na zo’n drie à vier jaar, wanneer leerkrachten zich meer 

competent voelen in het lesgeven, gaan ze juist minder reflecteren en onderzoek gebruiken 

voor hun eigen lessen. Het onderzoeksmatig werken verschuift dan van hun eigen klas naar 

de school.  

In verschillende fases van hun loopbaan bleken andere condities in de school van 

belang voor de ontwikkeling van de leerkrachten. In de eerste jaren dragen vooral 

structurele condities als voldoende tijd en een onderzoeksgerelateerde rol bij aan het 

onderzoeksmatig werken van leerkrachten. Leerkrachten met een aantal jaren ervaring 

noemen meer culturele condities, zoals een open en innovatieve schoolcultuur waarin 



onderzoeksmatig werken wordt gewaardeerd. In  scholen met een ‘onderzoekscultuur’ 

kunnen leerkrachten hun vaardigheden goed benutten in onderzoeksprojecten. Sommige 

leerkrachten hebben wel moeite om samenwerking te bewerkstelligen en collega’s voor 

onderzoeksmatig werken te motiveren. Ook waren er scholen waar van leerkrachten wordt 

verwacht dat ze eerst een aantal jaren ervaring opdoen voordat ze betrokken worden bij 

onderzoeksmatig werken in de schoolorganisatie. Dit heeft een negatieve invloed op hun 

ontwikkeling in onderzoeksmatig werken.  

 

Conclusie en discussie 

Dit onderzoek biedt nieuwe inzichten in het onderzoeksmatig werken van leraren. In het 

onderzoek is, in aanvulling op eerdere onderzoeken: 1) een vergelijking gemaakt tussen 

leerkrachten die zijn afgestudeerd in een academisch programma en afgestudeerden van 

reguliere programma’s; 2) kleinschalig kwalitatief onderzoek gecombineerd  met 

grootschaliger kwantitatief onderzoek; 3) een tweetal instrumenten ontwikkeld om de 

onderzoekende houding en het onderzoeksmatig werken van leerkrachten meetbaar te 

maken; 4) de ontwikkeling van het onderzoeksmatig werken van leerkrachten gedurende 

langere tijd gevolgd; en 5) specifiek voor academische leerkrachten nagegaan welke 

condities maken dat zij onderzoeksmatig (kunnen) werken en zich hierin verder kunnen 

ontwikkelen.  

De resultaten laten zien dat academische studenten een meer onderzoekende 

houding hebben dan studenten van reguliere pabo’s. Ook zijn ze gemotiveerd om onderzoek 

te gebruiken en uit te voeren na hun afstuderen. Academische leerkrachten voelen zich 

competenter in hun vaardigheden voor onderzoeksmatig werken dan regulier opgeleide 

leerkrachten. Toch zijn er geen grote verschillen gevonden tussen academisch en regulier 

opgeleide leerkrachten in de mate waarin zij daadwerkelijk onderzoeksmatig werken in hun 

school. Wel maken academische leerkrachten vaker gebruik van onderzoek in de klas. 

Daarnaast lijken de meeste academische leerkrachten in het onderzoeksmatig werken een 

ontwikkeling  door te maken van klas- naar schoolniveau. Maar daarvoor hebben ze wel een 

onderzoeksgerelateerde rol in de school nodig, bijvoorbeeld een rol als 

onderzoekscoördinator.  

Dit onderzoek bevestigt de uitkomsten van eerdere onderzoeken dat academische 

leerkrachten al in een vroeg stadium van hun carrière gemotiveerd zijn om onderzoeksmatig 



te werken op schoolniveau (van der Wal- Maris, Geldens, & Beijaard, 2012; Doolaard et al., 

2018; Broeks, Bakker, Hertogh van Meeuwen-Kok & Gondwe, 2018). Zij worden opgeleid om 

onderzoeksmatig te werken en komen ook met die verwachting het beroep in. De realiteit in 

scholen sluit echter niet altijd aan bij hun motivatie en verwachtingen. Schoolleiders in deze 

studie bleken vaak voorzichtig in het toekennen van andere rollen dan lesgeven aan 

leerkrachten in hun eerste jaren. Ook ander onderzoek laat zien dat leerkrachten veelal pas 

na vijf tot zeven jaar ervaring  betrokken worden bij rollen op schoolniveau (Louws, van 

Veen, Meirink, & van Driel, 2017; Menter, 2015). Dit is begrijpelijk gezien de vele 

uitdagingen die beginnende leerkrachten tegenkomen (Cheng & Szeto, 2016; Dicke, Elling, 

Schmeck, & Leutner, 2015; Kelchtermans & Ballet, 2002; Louws, van Veen et al.,2017). Deze 

studie laat echter zien dat het voor academische leerkrachten belangrijk is om al vroeg in 

hun loopbaan een rol gerelateerd aan onderzoeksmatig werken in de school te krijgen, 

omdat ze vanuit deze rol hun onderzoeksexpertise kunnen inzetten en verder ontwikkelen.  

 

Beperkingen en vervolgonderzoek 

Deze studie heeft een aantal beperkingen. Ten eerste zijn er geen voormetingen verricht en 

zijn de deelnemers niet willekeurig verdeeld over de reguliere en universitaire programma’s 

. Er kunnen daarom ook andere factoren van invloed zijn geweest op het onderzoeksmatig 

werken van de leerkrachten dan alleen de gevolgde lerarenopleiding. Een van deze factoren 

is dat voor toelating tot de universitaire pabo een vwo-diploma vereist is, terwijl de 

reguliere pabo toegankelijk is met een havo- of vwo-diploma en sommige mbo niveau 4-

diploma’s. Vooropleiding zou van invloed kunnen zijn op de onderzoekende houding en de 

mate waarin de leerkrachten onderzoeksmatig werken (Doolaard et al., 2018).  

 Ten tweede lieten de kwantitatieve onderzoeken wel significante verschillen tussen 

academisch en regulier opgeleide leerkrachten zien, maar de effecten waren niet groot. Dit 

is mogelijk veroorzaakt door de relatief kleine steekproef en door een plafondeffect bij een 

aantal schalen.  

 Een laatste beperking betreft de kleinschaligheid van de kwalitatieve studie. Er is 

gekozen voor een kleinschalige, longitudinale aanpak om leerkrachten uit de eerste lichting 

afgestudeerden van universitaire pabo’s te kunnen volgen. Dit heeft veel inzicht opgeleverd 

in hun onderzoeksmatig werken in de klas en de school. Deze aanpak maakt het niet 

mogelijk om de uitkomsten te generaliseren. Inmiddels zijn er steeds meer academisch 



opgeleide leerkrachten werkzaam in het onderwijs. In toekomstig onderzoek zou een 

grotere groep (academische en regulier opgeleide) leerkrachten betrokken kunnen worden 

om na te gaan in hoeverre de gevonden resultaten ook voor nieuwe generaties gelden. 

 

Implicaties voor de praktijk 

Implicaties voor universitaire lerarenopleidingen 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het curriculum van (academische) 

lerarenopleidingen niet altijd aansluit bij de onderwijspraktijk (Aspfors & Eklund, 2017; Reis-

Jorge, 2007; Volk, 2010). Ook de resultaten van deze studie laten zien dat studenten van 

universitaire lerarenopleidingen moeite hebben om het onderzoek vanuit hun opleiding te 

verbinden aan de praktijk. In het academische programma kwamen verschillende 

onderzoeksmethodes aan bod, maar de nadruk lag vooral op kwantitatieve 

onderzoeksmethoden. Vraagstukken uit de praktijk vereisen echter veelal een kwalitatieve 

onderzoeksaanpak (Gray, 2013). Bovendien is het voor leerkrachten haalbaarder om 

kwalitatief onderzoek uit te voeren in hun school, dan grootschalig kwantitatief onderzoek. 

De vormen van onderzoeksmatig werken die de academische leraren uit deze studie in hun 

school toepasten, vragen niet alleen een kwantitatieve aanpak, maar juist ook kwalitatieve 

methoden, zoals interviews en observaties in klas. Het is dus van belang dat ook deze in de 

universitaire lerarenopleiding aan de orde komen. 

Daarnaast bleek dat de academische leerkrachten uit deze studie zich wel competent 

voelen op het gebied van onderzoek, maar het soms lastig vinden om samen te werken en 

collega’s te motiveren voor onderzoeksmatig werken. Lerarenopleidingen zouden meer 

aandacht kunnen besteden aan vaardigheden die nodig zijn in dit soort 

samenwerkingsprocessen en aan het voorbereiden van studenten op een leiderschapsrol op 

het gebied van onderzoeksmatig werken. De beschikbare tijd in de initiële opleiding is 

echter beperkt en niet alles kan daar aan de orde komen. Ook inductieprogramma’s voor 

academische leerkrachten zouden zich daarom kunnen richten op de ontwikkeling van 

dergelijke leiderschapsrollen.  

 

 

 



Implicaties voor schoolorganisaties  

Deze studie biedt inzicht in condities die van belang zijn voor het functioneren en de 

ontwikkeling van academisch opgeleide leerkrachten. Schoolleiders kunnen hiervan gebruik 

maken om de capaciteiten van academische leerkrachten beter te benutten en hen meer te 

stimuleren in hun professionele ontwikkeling. Deze studie laat zien dat schoolleiders 

leerkrachten een onderzoeksrol kunnen geven waardoor ze hun onderzoeksexpertise 

kunnen inzetten en daarmee bijdragen aan verbeteringen en innovaties in de school.  

Daarnaast kan een schooloverstijgend netwerk, waarin beginnende academische 

leerkrachten onderling expertise en ervaringen kunnen uitwisselen, waardevol zijn   

(Gaikhorst, Beishuizen, Zijlstra, & Volman, 2015; Godfrey & Brown, 2018). Veel 

respondenten in deze studie waren de enige universitair opgeleide leerkrachten in hun 

school. In een schooloverstijgend netwerk zouden academische leerkrachten van 

verschillende scholen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen reflecteren op hun ervaringen en 

kennis kunnen uitwisselen.  

 

Implicaties voor beleid  

Verschillende studies laten zien dat onderzoeksmatig samenwerken van leerkrachten een 

positieve invloed heeft op de kwaliteit van onderwijs (Cochran-Smith & Lytle, 2009; 

Cordingley, 2015; Godfrey & Brown, 2018, 2019). Door de oprichting van universitaire 

pabo’s hebben we nu een groep leerkrachten met een kritische, onderzoekende houding en 

met onderzoeksexpertise. De academische leerkrachten in deze studie blijken een duidelijke 

rol nodig te hebben om ook daadwerkelijk samen te gaan werken met anderen op dit 

gebied en hun onderzoeksexpertise breder in de school in te zetten. Op dit moment krijgen 

zij een dergelijke rol nog niet altijd. Het risico bestaat dat academisch opgeleide 

leerkrachten het onderwijs verlaten als zij het gevoel hebben dat ze in de school hun 

vaardigheden niet kunnen gebruiken (Broeks et al., 2018). In de huidige tijd met een groot 

tekort aan leerkrachten, is het extra belangrijk leerkrachten te motiveren, faciliteren en uit 

te dagen in hun professionele ontwikkeling (Broeks et al., 2018; Whalen, Majocha, & Van 

Nuland, 2019). Dit kan gedaan worden door academische leerkrachten een onderzoeksrol te 

geven waarin hun expertise erkend wordt en van waaruit ze zich verder kunnen 

ontwikkelen.  Schoolbesturen en scholen faciliteren om leraren een dergelijke rol te kunnen 



geven en de condities te creëren die zij nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen 

zou daarom een prioriteit moeten zijn in het Nederlandse onderwijsbeleid. 

 

Algemene conclusie 

Deze studie draagt bij aan  theoretische inzichten over de mate waarin en de wijze waarop  

universitair opgeleide leerkrachten bijdragen aan het onderzoeksmatig werken in hun 

school. Met behulp van de bevindingen uit deze studie kunnen lerarenopleidingen, 

schoolorganisaties en beleidsmakers zorgen dat universitair opgeleide leerkrachten hun 

onderzoeksexpertise kunnen inzetten en verder ontwikkelen ten behoeve van 

kwaliteitsverbetering. 


