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In dit artikel zetten we naar aanleiding van een praktijkvoorbeeld van samenwerking tussen onderzoekers, docenten en beleidsmarkers, uiteen hoe een
mogelijk model voor duurzame samenwerking eruit kan zien. Welke condities
zijn noodzakelijk voor een effectieve samenwerking? Zien de verschillende
partijen dezelfde condities?

G

oed onderwijs is een zaak waar veel
instanties aan werken, ieder vanuit het
eigen werkveld. Voor de analyse of aanpak
van specifieke vraagstukken wordt ad
hoc samenwerking met andere partijen gezocht. Een
duurzame integrale samenwerking tussen verschillende partijen - bijvoorbeeld tussen beleidsmakers,
onderwijsprofessionals en onderzoekers - ontbreekt
vaak en is niet vanzelfsprekend. Het gaat vaak om
gescheiden werelden, met elk hun eigen historie, taal,
doelen, belangen en omgeving. Het goed organiseren
en onderhouden van die samenwerking kan zorgen
voor een uitwisseling van expertise en een effectiever
resultaat van acties. Belangrijk daarbij is dat betrokkenen daarbij succes daarvan ervaren.
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Een belemmering is dat de investeringen om te komen
tot en het onderhouden van duurzame samenwerking
groot zijn, of in ieder geval als groot worden ervaren.

Praktijkvoorbeeld: afstroom
Een aantal docenten koos afstroom in de onderbouw als
thema voor een afstudeeropdracht van hun masteropleiding. Gegevens over de eigen school werden benut om
na te gaan wie de afstromers waren en welke oorzaken
eraan te wijzen waren. Daarnaast kregen schoolleiders
op basis van de OnderwijsMonitor Limburg terugkoppeling over de onderwijsprestaties van leerlingen in het
derde leerjaar. Hierbij werd een breed scala aan factoren
meegenomen en werd een vergelijking gemaakt met
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andere scholen in de regio die een vergelijkbare populatie bedienden. Deze gegevens kwamen bij de docenten
terecht die het onderzoek deden naar afstroom, waarmee ze meer informatie kregen over mogelijke mechanismen. Vanuit de verschillende scholen kwam dan ook
de vraag bij de universiteit Maastricht of er samen naar
de data gekeken kon worden. De universiteit was net
een samenwerking gestart met de onderwijsinspectie.
Besloten werd een onderzoeksgroep op te richten om in
gezamenlijkheid aan dit thema te werken, dit door middel van een reeks workshops.
Tijdens deze workshops werd als bijvangst ook gesproken over de condities voor een duurzame samenwerking. Aan de hand van de dialoog zijn de condities
ingedeeld in een aantal categorieën. Deze worden
hieronder besproken.

“Sprake moet zijn van een gedeeld belang
en meerwaarde van de samenwerking”
Bij de start van een samenwerking moet sprake zijn van
overlap in de belangen van de betrokken partijen. Alle
betrokkenen moeten profiteren van de samenwerking
en zich daarvan eigenaar voelen. Sprake moet zijn van
een gedeelde visie/belang. Voorkom eenrichtingsverkeer. Laat docenten niet alleen de door onderzoekers en
beleidsmakers bedachte plannen uitvoeren, maar maak
ze ook mede-eigenaar door ze te laten meedenken
bij de opstelling van de plannen (Fullan, 2007). Dat wil
niet zeggen dat leraren wetenschappelijk onderzoekers
worden en wetenschappelijk onderzoekers leraren. De
rollen moeten complementair zijn, waarmee de diversiteit van de verschillende betrokkenen ook ten volle
wordt benut (Martens, Stijnen & Olthof, 2014). “Planning
together, designing together, interpreting together and
reflect together”. Daarbij is het nuttig als gewerkt wordt
via een cyclisch model van probleemdefinitie, analyse en
het ontwikkelen –en al dan niet uittesten– van mogelijke
oplossingen (Schildkamp en Poortman, 2015).
Voor betrokkenen op de scholen, zowel docenten als
schoolleiders, levert de samenwerking bruikbare inzichten
op voor de school- en lespraktijk, maar vormt ook input
voor interne kwaliteitszorg en externe verantwoording.
Met hulp van de onderzoekers en beleidsmakers, worden
vraagstukken die voortkomen uit de dagelijkse lespraktijk
in een groter kader geplaatst, onderworpen aan een formele toets en daarmee vaak beter begrepen. Daarnaast
draagt een goede samenwerking tussen partijen ook bij
aan het professionaliseren van de onderwijspraktijk. Er
ontstaat meer ruimte voor evidence-based werken.
Door onderzoek mede te laten leiden door vragen die in
de onderwijspraktijk leven en gebruik te maken van de
kennis en gegevens die in de praktijk voorhanden zijn,
kunnen onderzoekers de juiste onderzoeksvragen en
hypothesen formuleren. Het onderzoek heeft daarmee
naast een wetenschappelijke ook een maatschappelijke
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Onderzoeker: “Door in contact te komen met docenten die weten wat
er speelt in hun klas en school, kan ik gerichter de data benutten en
hypotheses formuleren. Ik krijg het idee dat ik dan meer onderzoek kan
doen dat ertoe doet!”

impact. Ook levert de samenwerking en dialoog met het
veld een experimenteerruimte voor academische onderzoek en de mogelijkheid een bij de praktijk passend
onderzoeksdesign te ontwikkelen. Onderzoeksdesigns
die enkel vanuit wetenschap zijn opgesteld, zijn niet altijd
uitvoerbaar in de praktijk (de Wolf en Borghans, 2012).
De onderzoeksresultaten die in samenspel tussen
onderzoekers en onderwijsprofessionals tot stand zijn
gekomen, leveren op geaggregeerd niveau interessante regionale of nationale informatie over trends in
het onderwijs en over wat werkt. Voor beleidsmakers
levert dit evidence-based onderzoek dat in de praktijk
uitgevoerd en wetenschappelijk geborgd is, belangrijke
input voor onderwijsbeleid. De dialoog met zowel professionals als onderzoekers over dat beleid geeft inzicht
in de realiteit. Welke factoren spelen een rol bij uitvoering
van het beleid waarmee geen rekening gehouden lijkt?
Ontstaan er mogelijke vormen van strategisch gedrag
waarmee rekening gehouden moet worden bij evaluatie
van bestaand beleid of het opstellen van nieuw beleid?

“Betrokkenen moeten investeren in
opbouw van een relatie en vertrouwen”
Een andere belangrijke conditie voor duurzame effectieve samenwerking is het opbouwen van een relatie
en vertrouwen in elkaar. De werelden van de onderwijspraktijk, onderwijsonderzoek en beleidswereld zijn
sterk van elkaar gescheiden, met ieder hun eigen taal en
gewoonten. Negatieve percepties beperken de synergie
en belemmeren de samenwerking.
Samenwerking biedt de kans om buiten de kaders van
het dagelijks werk te treden en om nieuwe perspectieven en oplossingen te verkennen voor de betreffende
vraagstukken. De uitwisseling van expertise is daarmee
spannend, en vraagt ook om kritische zelfreflectie.
Het is wennen aan elkaar en vraagt om het tonen van
interesse in hoe de ander denkt en de motieven voor
diens handelen. Door met elkaar in gesprek te gaan
leer je elkaars perspectief en wereld snappen. Dat kost
tijd, vereist vertrouwen, en is ook niet iets dat iedereen
kan of wil.
Ook de verwachtingen die je van elkaar hebt moeten
uitgesproken worden. Een mismatch in verwachtingen
kan ertoe leiden dat de effectiviteit van de relatie tekort
schiet. Bruikbare onderzoeksresultaten zijn niet altijd
meteen te verwachten, opbrengsten uit onderzoek zijn
vaak niet direct toepasbaar of generaliseerbaar. Ook de
motieven om deel te nemen aan de samenwerking kun-
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nen verschillend zijn. Onderzoekers willen goed onderzoek te doen, terwijl docenten een effectieve oplossing
willen voor een praktijkprobleem. Het is belangrijk om
de invulling van elkaars motieven voor en verwachtingen van de samenwerking goed te communiceren en
blijvend te monitoren.

“Deelnemers moeten binnen de organisatie interesse en betrokkenheid ervaren”
Betrokkenheid in woord en daad in de eigen organisatie van de deelnemers is cruciaal voor een effectieve
samenwerking. Deze betrokkenheid uit zich onder
andere in interesse in de motieven om samen te werken,
maar ook in de voortgang en conclusies. Een ander
aspect van de betrokkenheid is het waarborgen van
continuïteit in de organisatie. Anders loopt men het
gevaar dat het te persoonsafhankelijk wordt wat de
samenwerking op den duur kan schaden.
Binnen de onderwijsinstelling is het belangrijk dat de
waarde van wetenschappelijk onderzoek voor de onderwijspraktijk wordt gezien en erkend. Op dat punt bestaat
de nodige scepsis. Docenten zien onderzoekssamenwerking als een belangrijke poging om de primaire
processen (de leerling die wel of niet leert) van binnenuit
te sturen op wetenschappelijk onderbouwde feedback.
Voor de vertaling van concrete acties naar de onderwijspraktijk is ook commitment van het management nodig,
bijvoorbeeld door het creëren van een portefeuille onderzoek bij een directeur. Onderwijsverbetering is teamwerk
en moet stoelen op een gezamenlijk gedragen visie
binnen de school. Wetenschappelijke inzichten moeten
eerst worden gecommuniceerd, waarna ze kunnen
leiden tot ontwikkeling, versteviging of transformatie van
de visie op het onderwijsbeleid binnen de school of het
schoolbestuur.
Daartegenover staat dat binnen onderzoeksinstellingen
de waarde van samenwerking met de onderwijspraktijk
moet worden erkend en gezien. Onderzoekers ervaren
een forse druk op het leveren van wetenschappelijke
publicaties, waarbij maatschappelijke relevantie een
kleinere rol speelt. Ook voelen ze weinig erkenning en
belangstelling voor de samenwerking die ze met het
onderwijsveld hebben. Ze zijn gewend te schrijven voor
wetenschappelijke tijdschriften en zijn daarmee niet altijd
even toegankelijk voor onderwijsprofessionals.

Onderzoeker: “Ik sprak laatst een andere onderzoeker. Hij snapte maar
niet waarom ik tijd stak in de samenwerking met de docenten. Dat
levert je toch geen publicatie op, zei hij resoluut. Dat lijkt vaak alles dat
telt.”
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“Middelen en organisatiekracht zijn
cruciaal voor de samenwerking”
Met enkel gedeelde interesse en betrokkenheid maak je
nog geen effectieve onderzoekssamenwerking. Er moet
ook aan een aantal praktische voorwaarden worden
voldoen.
Een belangrijke basisvoorwaarde is het beschikbaar
stellen van tijd, dit vormt vaak een belemmering voor het
opzetten van een duurzame samenwerking. Docenten
ervaren onvoldoende tijd om onderzoek te doen naast
het lesgeven, onderzoekers voelen vooral druk om de
tijd te steken in het publiceren in wetenschappelijke
tijdschriften en beleidsmakers willen vooral snel resultaat
om mee te nemen in beleidsbeslissingen.
Tijdens de workshops kwam daarnaast ook sterk
de behoefte naar voren om toegang te krijgen tot
elkaars domeinen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
aan docenten beschikbaar stellen van wetenschappelijke literatuur, databestanden en diverse software, of
toegang voor onderzoekers tot schoolsystemen met
meer informatie over de schoolprocessen. De actoren
faciliteren in brede zin is een belangrijke conditie.
Al laatste werd organisatiekracht of goed leiderschap
genoemd als belangrijke voorwaarde. Iemand moet
het voortouw nemen, zicht houden op de voortgang
en anderen aan kunnen spreken op het al dan niet
nakomen van afspraken. Het is belangrijk om heldere
afspraken te maken over bijvoorbeeld verwachtingen,
een (realistische) planning, doelstellingen en werkwijze.
De beoogde resultaten moeten helder en eenduidig
worden benoemd. Dit zal overigens niet altijd gemakkelijk gaan en vereist opnieuw een proces van dialoog en
reflectie. Zonder heldere afspraken en toezicht daarop,
loopt de samenwerking het risico te stagneren, kunnen er subgroepen ontstaan, of frustraties over het niet
bereiken van de gestelde doelen.

“Resultaten, ook tussentijds, moeten breed
gedeeld worden”
Als laatste conditie voor een duurzame effectieve
samenwerking kwam disseminatie van resultaten naar
voren. Niet alleen aan het einde als resultaten van onderzoek bekend zijn, maar ook tussentijdse voortgang
communiceren, zowel intern binnen de eigen organisatie
als daarbuiten. De neiging bestaat tot het vasthouden
van resultaten binnen de groep totdat men zeker is van
wat het betekent. Het delen kan echter juist een positief
effect hebben op de duiding van de resultaten.
Onderzoeksactiviteiten raken het beste verankerd in de
schoolcultuur en -organisatie als er ook iets terugkomt
in de schoolpraktijk van de investeringen in die activiteiten. Wat kunnen docenten ermee in de klas? Nieuwe
informatie uit onderzoek heeft alleen invloed als practici
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er aandacht aan besteden, informatie integreren met
bestaande kennis en de overtuiging hebben de nieuwe
ideeën toe te passen in praktijksituaties (Broekkamp en
Van Hout-Wolters, 2006). De docenten in ons praktijkvoorbeeld gaven aan dat hier een uitdaging bestaat
voor de schoolleiding aangezien investeringen gedaan
moeten worden waarvan de kosten in het begin groter
zijn dan de opbrengsten, terwijl de opbrengsten ook
onzeker kunnen zijn. Het is de kunst om het kortetermijndenken wat minder centraal te stellen en gebruik
van onderzoek te koppelen aan ambities rondom
docentenprofessionalisering.

Docent: “Ik heb vaak het gevoel dat kortetermijndenken en symptoombestrijding overheerst bij
mijn directie. De ad-hoc maatregelen die worden
gekozen kunnen aan het probleem voorbijgaan.
Een goede analyses van de oorzaak van het probleem kan een meer structurele oplossing bieden.
Dit vereist echter een lange adem.”

Voor onderzoekers en beleidsmedewerkers kan de disseminatie van de resultaten ook in een bredere context
geplaatst worden. Zo kan er vaker geschreven worden
voor vakbladen en gepresenteerd worden op congressen waar zowel onderwijsprofessionals, onderzoekers,
als beleidsmedewerkers aanwezig zijn. Dit is een manier
om breder communiceren en relaties op te bouwen.
Door op een andere manier je resultaten te delen
(bijvoorbeeld via een factsheet of datavisualisatie) kan
je de interesse en betrokkenheid van andere partijen
mogelijk vergroten. Het tussentijds delen van resultaten
kan bovendien mogelijk goede feedback opleveren en
daarmee de relatie met het onderwijsveld behouden. Er
zijn verschillende initiatieven die onderzoekers ondersteunen om hun onderzoeksresultaten breder te delen,
omdat herkend wordt dat de resultaten met name in
onderwijsonderzoek niet altijd terecht komen in de
onderwijspraktijk.

vaker leer- of kennisgemeenschappen ontstaan. Dit zijn
samenwerkingsconstructies die opgezet zijn met als
doel dat de deelnemers van elkaars expertise kunnen
profiteren, leren en samen nieuwe kennis tot stand brengen (Broekkamp en Van Hout-Wolters, 2006; Bulterman-Bos, 2011). Daarnaast is er een aantal regionale
samenwerkingen tussen onderzoekers, onderwijsveld
en beleidsmakers, al dan niet op bepaalde thema’s.
Evaluatie van deze initiatieven is nog onbekend maar zal
uitwijzen welke condities van belang zijn voor effectieve
duurzame samenwerking.

Medewerker NRO: “We moeten het niet langer hebben over de kloof
overbruggen maar om het maken van connecties.”

Naar aanleiding van onze eigen ervaring concluderen
we dat het vooral aankomt op het doen en niet te snel
op te geven. Denk met elkaar mee, met de positieve
grondhouding om van elkaar te willen leren. Richt je niet
op het overwinnen van barrières of het overbruggen van
een kloof, maar op het maken van verbinding. En ook
daar leren wij nog steeds van elkaar.
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