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Welk ‘gevoel’ wekt 
praktijkonderzoek bij jou op?

A. heel positief
B. positief
C. noch positief noch negatief
D. negatief
E. heel negatief



Praktijkonderzoek: 
Je doet dit elke dag!

Erkennen van complexiteit en onzekerheid.

Verlangen naar snelle en concrete oplossingen 
opschorten

Overzicht – inzicht – uitzicht 

Kelchtermans & Van Assche (2010)

Leerling die vaak 
te laat komt

Evaluatie-instrument 
stage

Anderstalige 
leerling



Praktijkonderzoek: 
Voorbeeld



Praktijkonderzoek

“Alle mogelijke informatiebronnen gebruiken 
om de eigen praktijk kritisch en systematisch
te onderzoeken, met als doel je onderwijspraktijk 
en het leren van je leerlingen te verbeteren.”

Voorbeeld: onderzoek oud-leerlingen Rozenberg SO

Niets nieuws onder de zon?



Waarom praktijkonderzoek?
Vijf thema’s

1. Je vergist je
2. Kwaliteitsvol onderwijs
3. Kansen voor participatie
4. Databundels “Mijn onderwijs”
5. OK-kader / inspectie







Irrationele beslissingen met grote gevolgen.
Systeem 1 versus system 2
Geen misvattingen = enorme traagheid
Onze overtuigingen definiëren wie we zijn.
Eerst geloven, dan zien!



Jongens versus meisjes

Een blaffende hond vergiftigen

Voorbeelden



Voorbeelden

Volgorde    
effect

Beoordeel telkens op een schaal van 0 tot 10 hoe 
immoreel de vermelde handeling is.

1. Een handdoek in een hotel stelen
2. Een muntstuk houden dat je op de openbare weg 

vindt
3. Een blaffende hond vergiftigen

Beoordeel telkens op een schaal van 0 tot 10 hoe 
immoreel de vermelde handeling is.

1. Een valse getuigenis afleggen en hiervoor betaald 
worden

2. Schieten naar stakende werknemers
3. Een blaffende hond vergiftigen

(Mozer et al., 2010)



Jongens versus meisjes

Een blaffende hond vergiftigen

Zittenblijven in het eerste leerjaar.

Voorbeelden



Betrouwbaarheid van cijfers

5e jaar ASO / Economie-Moderne talen / Thesis Sem Erkens



Betrouwbaarheid van cijfers

Jaar 1 Jaar 2

Trim 1 30%
31 93
99 99

Trim 2+3 70%
63 63
82 82
93 31

Gemiddelde 75,03 69,87



“Onze overtuigingen over leerlingen hebben een immense 
impact op hun leren.” 

(Didau, 2016, blz. 30)



Waarom praktijkonderzoek?
Vijf thema’s

1. Je vergist je!
2. Kwaliteitsvol onderwijs
3. Kansen voor participatie
4. Databundels “Mijn onderwijs”
5. OK-kader inspectie

Hoe kies jij het thema voor een pedagogische studiedag of 
voor professionalisering?



• “Doen wat werkt”
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www.educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit



“In 50 of 131 accepted studies, 
providing feedback actually lowered

performance.” 
Kluger & DeNisi, 1996, p. 255

(Kluger & DeNisi, 1996, p. 255)

“In 50 of 131 accepted
studies, providing feedback 

actually lowered
performance.” 



“In 50 of 131 accepted studies, 
providing feedback actually lowered

performance.” 
Kluger & DeNisi, 1996, p. 255

(Kluger & DeNisi, 1996, p. 255)



Waarom praktijkonderzoek?
Vijf thema’s

1. Je vergist je!
2. Kwaliteitsvol onderwijs
3. Kansen voor participatie
4. Databundels “Mijn onderwijs”
5. OK-kader inspectie





Kansen voor participatie

• Grote roepers versus representatieve en/of 
toevallige groep.

• Leerlingen en ouders betrekken.

• Lokale partners betrekken
Zie: Hannes, M. & Vanhoof, S. (2017). De school door de bril van externe partners. Het 
stakeholdersoverleg als platform voor kwaliteitszorg. In Vanhoof, J. & De Ruytter, G. (Reds.) De rol van 
externen bij kwaliteitszorg. Vreemde ogen doen spreken Brussel: Politeia. 

Zie: bruikbare feedback voor vakleerkrachten: oud-leerlingen aan het woord.



Waarom praktijkonderzoek?
Vijf thema’s

1. Je vergist je!
2. Kwaliteitsvol onderwijs
3. Kansen voor participatie
4. Databundels “Mijn onderwijs”
5. OK-kader inspectie



O1 Leerprestaties

A-attesten B-attesten C-attesten



O2.1.6 Resultaten bij overgang 
na de eerste graad

Er vertrekken nog wel wat leerlingen. Waar gaan ze naartoe?



Voorbeeld hoger onderwijs!!

Hoger onderwijs



Waarom praktijkonderzoek?
Vijf thema’s

1. Je vergist je!
2. Kwaliteitsvol onderwijs
3. Kansen voor participatie
4. Databundels “Mijn onderwijs”
5. OK-kader inspectie



OK-kader inspectie

Professionele onderzoeker versus onderzoekende professional.
Knipperlichten.



OK-kader inspectie

Wisselwerking tussen “de juiste vragen stellen” en “data”.

“Het is voor scholen bijzonder moeilijk om voor zichzelf de juiste 
vragen te stellen. Bij uitbreiding geldt dit voor de hele 
dienstensector.”

Hoe stel je goede vragen?
– Ogen en oren 
– Objectieve gegevens
– Helikopter



Waarom datagebruik?

Je wil op de volgende personeelsvergadering 
argumenteren waarom je op school meer 
aandacht wil besteden aan datagebruik.

Hoe pak je de vergadering aan? 
Welke argumenten gebruik je? 
Welke voorbeelden uit de eigen context (van 
leraren) gebruik je?
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