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Voorwoord
In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek naar ‘Personeelsbeleid
vanuit schoolperspectief’ gerapporteerd. Dit onderzoek kadert binnen het Steunpunt
Onderwijsonderzoek. De dataverzameling werd uitgevoerd door onderzoekers aan de
Universiteit Gent van augustus 2017 tot september 2019. Dit rapport is het vijfde
deelrapport gebaseerd op deze dataverzameling. In dit onderzoeksrapport gaan we dieper
in op enkele leerkrachtkenmerken en uitkomsten die centraal stonden binnen het
onderzoeksmodel uit het meerjarenprogramma van de onderzoekslijn maar die in
voorgaande onderzoeksrapporten nog niet aan bod zijn gekomen: onderwijsopvattingen
en doelmatigheidsbeleving van leerkrachten en professioneel leren. Hoewel het niet
evident is om deze variabelen in kaart te brengen op basis van een kwalitatieve
dataverzameling pogen we in het voorliggend rapport op schoolniveau te rapporteren
over de data die we hebben verzameld met betrekking tot deze twee leerkrachtkenmerken
en uitkomst in relatie tot strategisch personeelsbeleid. Daarmee proberen we deels een
antwoord te bieden op onderzoeksvraag 2 en 5 uit het meerjarenprogramma: ‘Hoe is de
relatie tussen de diverse componenten van schoolleiderschap, personeels- en strategisch
beleid, structurele en culturele kenmerken van scholen en van leerkrachten met hun
welbevinden en hun professioneel leren?’ en ‘Hoe beïnvloeden de structurele en culturele
schoolkenmerken de opvattingen van leerkrachten en hun doelmatigheid?’.
Schoolleiderschap, structurele en culturele kenmerken en welbevinden van leerkrachten
werden eerder behandeld in voorgaande onderzoeksrapporten. In dit rapport focussen we
hier dus niet meer expliciet op.
Dit rapport bestaat uit twee onderdelen. In een eerste deel wordt een korte
Nederlandstalige beleidssamenvatting voorzien waarin de hoofdpunten van de
onderzoekspaper worden toegelicht. Er wordt zowel aandacht besteed aan theorie,
onderzoeksopzet, resultaten en discussie. In een tweede deel is de integrale Engelstalige
paper terug te vinden.
In een eerder onderzoeksrapport SONO/2019.OL2.3/2 (Tuytens, Vekeman & Devos,
2019) werd ingegaan op hoe scholen de strategische planning en het personeelsbeleid op
elkaar afstemmen. We gebruiken de resultaten van dit voorgaande rapport om de scholen
uit onze steekproef in twee groepen in te delen op basis van hun personeelsbeleid:
excellent strategische scholen en matig strategische scholen. Deze twee groepen scholen
worden vergeleken met elkaar m.b.t. de onderwijsopvattingen en doelmatigheidsbeleving
van leraren, enerzijds, en het professioneel leren binnen de school, anderzijds.
Op basis van alle onderzoeksresultaten uit de verschillende onderzoeksrapporten
binnen deze onderzoekslijn wordt een eindrapport geschreven dat de belangrijkste
conclusies voor de volledige onderzoekslijn omvat, alsook aanbevelingen voor het beleid
en de praktijk. Dit eindrapport wordt voorzien voor eind augustus 2020.
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Beleidssamenvatting
Inleiding en theoretisch kader
Internationaal is het belang van levenslang leren voor leerkrachten benadrukt om
zo een essentiële factor in het leerproces van hun leerlingen te blijven. Professioneel leren
is dan ook nodig om vakkennis en vaardigheden te ontwikkelen voor de klaspraktijk
(Merchie, Tuytens, Devos & Vanderlinde, 2016). De aandacht voor menselijk kapitaal (of
human resources (HR)) via personeelsbeleid in scholen is hierbij belangrijk. Er is echter tot
nu toe weinig onderzoek dat de link tussen personeelsbeleid en professioneel leren
onderzoekt binnen onderwijs (Evers & van der Heijden, 2011). Dit rapport wenst hieraan
tegemoet te komen. Specifiek zullen we focussen op stimulerende factoren voor
professioneel leren gebaseerd op Runhaar (2017a) die stelt dat Human Resource
Management (HRM) een middel kan zijn om stimulerende factoren voor professioneel
leren met elkaar te verbinden. Hiertoe schuift zij het AMO-model naar voren dat inzet op
het stimuleren van Ability, Motivation en Opportunities voor leraren om professioneel te
leren. In deze studie zullen wij dan ook self-efficacy als Ability-factor, de mate van oriëntatie
op leren als Motivatie-factor en onderwijsopvattingen en kansen tot leren in de school als
Opportunity-factoren onderzoeken. Deze studie zal ook ingaan op de mogelijke verschillen
in deze stimulerende factoren tussen excellent en matig strategische scholen (Figuur 1).
Figuur 1. Link tussen SHRM en professioneel leren van leraren (gebaseerd op Runhaar,
2017a) (grijze vakjes geven de variabelen in deze studie weer).
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Professioneel leren. Professioneel leren en professionele ontwikkeling zijn twee
vaak gebruikte termen, maar geen synoniemen van elkaar (Avalos, 2011). Niet alle
initiatieven tot professionele ontwikkeling leiden ook daadwerkelijk tot professioneel
leren (Katz & Ain Dack, 2013). Het eigenlijke professioneel leren van leraren, m.n. de
toename van kennis, vaardigheden of de verandering in opvattingen, ook wel het mentale
aspect van professioneel leren genaamd en de veranderingen in de klaspraktijk, of het
gedragsaspect van professioneel leren, is moeilijk te meten. Dit is dan ook niet het opzet
van deze studie. Wel willen we in deze studie de stimulerende factoren voor professioneel
leren van leraren in scholen in kaart brengen. Hiertoe focussen we zowel op factoren van
de leraren zelf in de school als op schoolfactoren die beiden belangrijk zijn voor
professioneel leren (Opfer & Pedder, 2011).
AMO-theorie als conceptueel kader. Runhaar (2017a) stelt dat het professioneel
leren van leraren, net als elk menselijk gedrag, gezien kan worden als een functie van
individuele en contextfactoren. Deze factoren kunnen ondergebracht worden in het AMOmodel dat stelt dat gedrag een functie is van Ability, Motivation en Opportunities. Runhaar
(2017a) schuift dan ook stimulerende factoren voor professioneel leren naar voren die
binnen dit model ondergebracht kunnen worden. In deze studie onderzoeken we selfefficacy (Ability-factor), de mate van oriëntatie op leren (Motivation-factor) en
onderwijsopvattingen en kansen tot leren in de school (Opportunity-factoren):
-

Self-efficacy (Ability) refereert naar de mate waarin mensen zich competent
voelen om taken uit te voeren en doelen te bereiken (Bandura, 1977). Een hoge
mate van self-efficacy is gerelateerd aan de assumptie dat iemand kan groeien.

-

Mate van oriëntatie op leren (Motivation): Naast het gevoel hebben in staat te
zijn om deel te nemen aan leeractiviteiten, is ook de motivatie om dit te doen
bepalend (Runhaar, 2017a). Tot nu is hier echter weinig onderzoek rond gebeurd
(Appova & Arbaugh, 2017). De mate van oriëntatie op leren verwijst naar de
motivatie om zichzelf continu te verbeteren door leren en training (Dweck &
Legett, 1988). Leerkrachten met deze oriëntatie zijn meer geneigd om
activiteiten als feedback vragen, elkaars praktijk observeren en experimenteren
met nieuwe methodes als uitdagende manieren om te groeien en niet als
bedreigend voor het eigen zelfbeeld (Runhaar, 2017a).

-

Onderwijsopvattingen (Opportunity): Het leren van leraren wordt ook bepaald
door de cultuur binnen de school (Runhaar, 2017a). De onderwijsopvattingen
van de leraren in de school zijn dan ook belangrijk voor het leren van leraren
binnen de school (Meirink, Meijer, Verloop & Bergen, 2009). De opvattingen
omtrent wat een goede leerkracht betekent, houden verband met het gedrag
van leerkrachten, hun personaliteit, hun relationele vaardigheden, enz. (Devine,
Fahie & McGillicuddy, 2013). Deze onderzoekers schuiven een vijf dimensioneel
6

model naar voren omtrent de opvattingen met betrekking tot een goede
leerkracht: 1) passie voor lesgeven en leren (bvb. een goede leerkracht is sterk
gemotiveerd, stimuleert leerlingen om te werken, behandelt leerlingen eerlijk),
2) sociale en morele dimensie (bvb. een goede leerkracht is een rolmodel, wil
waarden meegeven aan leerlingen), 3) reflective practitioner (bvb. een goede
leerkracht wil zijn/haar lesgeven verbeteren, zoekt advies bij collega’s, is
innovatief), 4) effectieve planning en management van leren (bvb. een goede
leerkracht baseert zich op het curriculum, is een multitasker); en 5) de liefde
voor kinderen (bvb. een goede leerkracht toont warmte voor de leerlingen,
zoekt verbinding met de leerlingen). In deze studie gebruiken we dit vijf
dimensioneel model.
-

Kansen tot leren in de school (Opportunity): Ook de rol van de schoolleider is
belangrijk voor het leren van leraren in de school (Runhaar, 2017a). Wanneer
schoolleiders (of het leidinggevend team) hun leraren ondersteunen en
aanmoedigen, zullen leraren ook meer geneigd zijn om inspanningen te doen
om te leren. In deze studie bekijken we de kansen tot leren in de school geboden
door de schoolleider of het leidinggevend team.

SHRM als een geïntegreerd middel om professioneel leren te stimuleren. HRM wordt
in organisaties ingezet om de Ability, Motivation en Opportunities van werknemers te
stimuleren (Boxall & Purcell, 2003). Runhaar (2017a) ziet HRM dan ook als een geïntegreerd
middel gerelateerd aan de stimulerende factoren voor het professioneel leren van leraren
hierboven beschreven. Het belang van Strategisch HRM werd eerder geduid (Tuytens,
Vekeman & Devos, 2019). De link tussen SHRM en deze stimulerende factoren voor
professioneel leren van leraren werd nog niet onderzocht. Daarom gaat deze studie hier
dieper op in door na te gaan of de stimulerende factoren verschillen in excellent en matig
strategische scholen.

Onderzoeksvragen
In deze studie behandelen we volgende onderzoeksvragen:
1) Hoe percipiëren leraren in de school hun self-efficacy?
a. In hoeverre zijn de percepties van leraren omtrent hun self-efficacy
verschillend in excellent en matig strategische scholen?
2) Hoe wordt de mate van oriëntatie op leren van leraren gepercipieerd in de
school?
a. In hoeverre zijn de percepties omtrent de mate van oriëntatie op leren
van leraren verschillend in excellent en matig strategische scholen?
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3) Wat zijn de onderwijsopvattingen van leerkrachten in de school?
a. In hoeverre zijn de onderwijsopvattingen van leerkrachten verschillend
in excellent en matig strategische scholen?
4) Hoe worden kansen tot leren van leraren binnen de school gepercipieerd?
a. In hoeverre zijn de kansen tot leren van leraren verschillend in excellent
en matig strategische scholen?

Onderzoeksmethode
Deze studie maakt deel uit van een groot casestudie onderzoek omtrent
‘Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief’. Binnen dit onderzoek werden diepgaande
casestudies uitgevoerd in 12 basisscholen en 12 secundaire scholen. Scholen werden
bewust gekozen in functie van de onderzoeksdoelstelling. Enerzijds werd een oproep
gelanceerd aan alle Vlaamse scholen. In deze oproep werd gevraagd om scholen aan te
melden die reeds een specifieke aanpak hanteren met betrekking tot 1 of meerdere
personeelspraktijken. Op basis van deze oproep konden zo 14 scholen geselecteerd
worden. Anderzijds, selecteerden we 10 scholen op basis van eerdere onderzoekservaring
die we hadden binnen de school m.b.t. personeelsbeleid. Verder werden deze scholen
gestratificeerd op basis van een aantal demografische kenmerken zoals onderwijsnet,
schoolgrootte, leerlingpopulatie (OKI), ligging van de school en onderwijsvorm (voor de
secundaire scholen). Deze 24 scholen werden gedurende één volledig schooljaar
onderzocht op basis van verschillende databronnen. In totaal werden 194
semigestructureerde interviews afgenomen met verschillende actoren binnen de school
(bv. schoolleiders en leerkrachten) en (indien relevant) ook op bovenschools niveau (bv.
coördinerend directeur van de scholengemeenschap). Verder werden in totaal 66
observaties uitgevoerd van relevante gebeurtenissen voor het personeelsbeleid en de
strategische planning binnen de school (bv. personeelsvergadering) en werden
verschillende relevante schooldocumenten opgenomen in de analyse (bv. visieteksten).
Deze dataverzameling liet ons toe om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen op het
strategisch- en personeelsbeleid van scholen, schoolkenmerken en schoolleiderschap. Om
de verzamelde data te verwerken werd stapsgewijs te werk gegaan. In een eerste stap
werden alle afgenomen interviews systematisch getranscribeerd en gecodeerd. Daarna
werd op basis van de interviewleidraad een set van categorieën gecreëerd die gebruikt
werd om de interviews te coderen. Verder werd telkens na het coderen van een interview
(of een reeks van interviews) een samenvatting gemaakt per case (cf. ‘interim case
summary’ (Miles & Huberman, 1994)). Deze samenvatting werd systematisch na het
uitvoeren van verdere interviews aangevuld. In een volgende stap werd op basis van de
samenvatting en de gecodeerde citaten een caserapport uitgewerkt per school waarin de
resultaten van de verticale analyse gedetailleerd werden gerapporteerd. Indien relevant,
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werd ook aanvullende informatie uit de observaties en verzamelde documenten
gerapporteerd in het caserapport.
De resultaten binnen dit onderzoeksrapport zijn gebaseerd op de data van deze
diepgaande casestudies. Voor onderzoeksvraag 1 en 3 werden specifiek de interviews met
leerkrachten gebruikt om de perceptie op hun self-efficacy en onderwijsopvattingen te
meten. Hierbij werd per school telkens minstens één TABD-leerkracht, één TADDleerkracht en één vastbenoemde leerkracht bevraagd. In totaal, werden data gebruikt van
86 leerkrachten voor deze specifieke studie. Het gaat hierbij om 53 vrouwen en 33 mannen
met een gemiddelde ervaring in de school van 9,5 jaren. Er zijn 23 TABD-leerkrachten, 24TADD leerkrachten en 39 vastbenoemde leerkrachten in onze steekproef. De steekproef
omvat 11 zij-instromers in het lerarenberoep. Om self-efficacy van leerkrachten in kaart te
brengen, werden de vragen: ‘Wat zijn uw sterktes als leerkracht?’ en ‘Wat zijn uw
zwaktes/werkpunten als leerkracht?’ gesteld. Onderwijsopvattingen werden bevraagd via
volgende vraag: ‘Wat is volgens u een goede leerkracht?’. De resultaten van
onderzoeksvragen 1a, 2(a), 3a en 4(a) zijn ook gebaseerd op de interviews met de
schoolleiders (n=24) en andere teamleden (bv. coördinatoren) de observaties en
documenten. Voor onderzoeksvragen 2 en 4 werden zowel de percepties van leerkrachten,
schoolleiders als die van andere teamleden binnen de school gebruikt.
De data werden geanalyseerd volgens een duidelijk stappenplan:
1) Alle interviews werden getranscribeerd en gecodeerd in Nvivo.
2) De relevante codes voor dit onderzoek werden bestudeerd per leerkracht en per
school. Hierbij maakten we een case ordered descriptive matrix (Miles & Huberman, 1994)
om de self-efficacy (dus meer bepaald de door hen aangehaalde sterktes en
zwaktes/werkpunten) en onderwijsopvattingen van leerkrachten per school in kaart te
brengen. Om de oriëntatie op leren van leerkrachten per school in kaart te brengen,
analyseerden we de informatie uit de interviews met betrekking tot professioneel leren,
professionele ontwikkeling en professionele leergemeenschap. Voor elke school in onze
steekproef werd vastgesteld of de oriëntatie op leren van leerkrachten hoog (i.e. leraren
binnen de school zijn sterk gemotiveerd om te professioneel te leren) of laag (i.e. leraren
binnen de school zijn minder gemotiveerd om te professioneel te leren) was. Eenzelfde
manier van analyse werd toegepast vast te stellen of de kansen tot leren in de school voor
leerkrachten laag of hoog waren.
3) De data werden verder geanalyseerd om de specifieke onderzoeksvragen te
beantwoorden. Hiertoe werd ook, gelijklopend aan eerdere onderzoeksrapporten in deze
onderzoekslijn, de scoring van de scholen met betrekking tot strategisch personeelsbeleid
gebruikt om de scholen in twee groepen in te delen: de matig strategische scholen en de
excellent strategische scholen. Het verschil tussen deze twee groepen van scholen zit hem
9

in de mate waarin personeelspraktijken afgestemd zijn op de strategische planning en de
individuele noden van leerkrachten. Matig strategische scholen zijn scholen die maximaal
2 personeelspraktijken afstemmen op de strategische planning binnen de school én de
individuele noden van leerkrachten. Excellent strategische scholen worden daarentegen
gekenmerkt door het afstemmen van minstens 3 personeelspraktijken met de strategische
planning binnen de school én de individuele noden van leerkrachten1.
Doorheen het analyseproces van de data, werden beslissingen en interpretaties
steeds door de verschillende onderzoekers binnen het team in overleg genomen.
Onderzoekers gingen hiervoor eerst onafhankelijk van elkaar aan de slag met de data om
deze te coderen en te analyseren waarna overleg volgde om ervoor te zorgen dat
beslissingen en interpretaties op dezelfde manier gebeurden. Dit werd ook steeds
gecontroleerd door de onderzoekers en indien nodig, bijgestuurd.

Resultaten
Onderzoeksvraag 1: Hoe percipiëren leraren in de school hun self-efficacy? De analyse
in verband met de gerapporteerde sterktes en zwaktes/werkpunten door leerkrachten
toont dat zij verschillende aspecten vermelden waar ze zich meer of minder efficiënt in
voelen (cf. Tabel a).

Passion for teaching
and learning

Effective planning
and management of
learning

Reflective
practitioner

Social and moral
dimension

Other

Strenghts
Primary schools
Secondary schools
Weaknesses
Primary schools
Secondary schools

Love for children /
young people

Tabel a. Aantal genoemde sterktes en zwaktes/werkpunten per dimensie

39
17
22
2
0
2

35
18
17
17
5
12

35
12
23
57
25
32

10
7
3
0
0
0

6
4
2
0
0
0

10
6
4
19
13
6

Sterktes die zij rapporteren zijn meestal gerelateerd aan de dimensies ‘liefde voor
kinderen’ (n=39), ‘passie voor lesgeven en leren’ (n=35) en ‘effectieve planning en
management van leren’ (n=35). De ‘sociale en morele dimensie’ (n=6) komt hier het minst
voor. Hoewel er in het algemeen geen duidelijke verschillen te merken zijn tussen basis- en
secundair onderwijs, zien we wel dat de dimensie ‘effectieve planning en management van
1

Deze tweedeling is louter gebaseerd op de mate waarin de 5 personeelspraktijken afgestemd zijn op het
strategisch beleid van de school en de individuele noden van leerkrachten en heeft dus niet de intentie iets
te willen zeggen over de kwaliteit van onderwijs die geboden wordt in de desbetreffend school.
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leren’ dubbel zo veel vermeld wordt door leerkrachten in het secundair onderwijs in
vergelijking met leerkrachten in het basisonderwijs. Met betrekking tot de zwaktes of
werkpunten die leerkrachten in het algemeen rapporteren stellen we vast dat deze vooral
gesitueerd zijn in de dimensie ‘effectieve planning en management’ (n=57). De andere
dimensies worden veel minder aangehaald. Ook hier zien we weinig verschil tussen basisen secundair onderwijs, behalve dan voor de dimensie ‘passie voor lesgeven en leren’ waar
we vaststellen dat dit in basisonderwijs (n=5) minder als een zwakte/werkpunt wordt
aangehaald dan in het secundair onderwijs (n=12)
Onderzoeksvraag 1a: In hoeverre zijn de percepties van leraren omtrent hun selfefficacy verschillend in excellent en matig strategische scholen? In onze analyse bekeken we
ook of er verschillen waar te nemen zijn tussen het aantal sterktes en aantal
zwaktes/werkpunten die leerkrachten aanhalen in excellent en matig strategische scholen.
Tabel b toont een paar kleine verschillen tussen matig en excellent strategische scholen.

Liefde voor kinderen

Passie voor lesgeven en
leren

Effectieve planning en
management van leren

Reflective practitioner

Sociale en morele dimensie

Andere

TOTAAL

Tabel b. Totaal aantal sterktes en zwaktes/werkpunten aangehaald in excellent en matig
strategische scholen

Excellent
strategische scholen
(n=10)
Sterktes

11 (1.10)

14 (1.40)

20 (2.00)

4 (0.40)

4 (0.40)

4 (0.40)

57 (5.70)

Zwaktes/werkpunten

0 (0.00)

6 (0.60)

26 (2.60)

0 (0.00)

0 (0.00)

3 (0.30)

78 (5.75)

Matig strategische
schools (n=14)
Sterktes

28 (2.00)

21 (1.50)

15 (1.07)

6 (0.43)

2 (0.14)

6 (0.43)

35 (3.50)

Zwaktes/werkpunten

2 (0.14)

11 (0.79)

31 (2.21)

0 (0.00)

0 (0.00)

16 (1.14)

60 (4.29)

Noot. Tussen haakjes: gemiddeld aantal aspecten vermeld per school.

Zo zien we dat leraren in excellent strategische scholen gemiddeld meer sterktes en
zwaktes/werkpunten aanhalen dan de leraren in matig strategische scholen. We zien ook
dat in matig strategische scholen sterktes meer gerelateerd zijn aan de dimensie ‘liefde
voor kinderen’ terwijl deze in excellent strategische scholen meer gerelateerd zijn aan de
dimensie ‘effectieve planning en management van leren’. De verschillen zijn echter klein
daarom trekken we hier geen verdere conclusies uit.
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Onderzoeksvraag 2: Hoe wordt de mate van oriëntatie op leren van leraren
gepercipieerd in de school? Voor elke school bekeken we of de mate van oriëntatie op leren
gepercipieerd door respondenten binnen de school in de school hoog of laag was. Tabel c
voorziet een overzicht hiervan.
Tabel c. Aantal scholen met een hoge en lage mate van oriëntatie op leren door leraren
Hoog
Basisscholen
Secundaire scholen
Laag
Basisscholen
Secundaire scholen

13 (54.2%)
7 (53.8%)
6 (46.2%)
11 (45.8%)
5 (45.5%)
6 (54.5%)

Total

24 (100%)

Deze tabel toont dat de mate van oriëntatie op leren binnen het schoolteam in bijna
de helft van de onderzochte scholen laag is. Er is hierbij geen duidelijk verschil te zien
tussen basis- en secundair onderwijs. Dit betekent dus dat in iets meer dan de helft van de
scholen de leerkrachten een hoge motivatie om professioneel te leren vertonen zoals uit
onze analyse van interviews en observaties blijkt.
Onderzoeksvraag 2a: In hoeverre is de mate van oriëntatie op leren van leraren
verschillend in excellent en matig strategische scholen? Tabel d toont het aantal scholen
met een hoge en lage mate van oriëntatie op leren in excellent en matig strategische
scholen.
Tabel d. Het aantal scholen met een hoge en lage mate van oriëntatie op leren in
excellent en matig strategische scholen

Hoog
Excellent strategische scholen
Matig strategische scholen
Laag
Excellent strategische scholen
Matig strategische scholen

Mate van oriëntatie op leren van
leraren
13 (54.2%)
9 (90%)
4 (28.6%)
11 (45.8%)
1 (7.10%)
10 (71.4%)

Totaal

24 (100%)

Cases

A, D, E, F, G, 3, 8, 9, 11
B, J, 2, 6
4
C, H, I, K, L, 1, 5, 7, 10, 12

Hierbij stellen we vast dat de meerderheid van scholen met een hoge mate van oriëntatie
op leren bij leraren excellent strategische scholen zijn. Er is slechts één excellent
strategische school in onze steekproef met een lage mate van oriëntatie op leren van
leraren. Binnen excellent strategische scholen merken we dus meer op dat de leraren
bereid zijn om professioneel te leren. Dit is duidelijk anders in matig strategische scholen
waar deze bereidheid in de meerderheid van scholen laag is.
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Onderzoeksvraag 3: Wat zijn de onderwijsopvattingen van leerkrachten in de school?
We clusterden de onderwijsopvattingen van leraren in vijf dimensies: 1) passie voor
lesgeven en leren, 2) sociale en morele dimensie, 3) reflective practitioner, 4) effectieve
planning en management van leren en 5) de liefde voor kinderen. In Tabel e wordt
weergegeven hoeveel aspecten binnen de verschillende dimensies vermeld worden door
leerkrachten als kenmerk van een goede leerkracht.

Sociale en morele
dimensie

Andere

Totaal
Algemeen totaal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Effectieve
planning en
management van
leren
Reflective
practitioner

Totaal
Secundaire scholen

Passie voor
lesgeven en leren

Basisscholen

CASES
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Liefde voor
kinderen

Tabel e. Aantal aspecten per dimensie vermeld door leerkrachten per school

3
1
2
3
3
1
2
2
5
3
6
9

6
2
1
3
3
1
2
4
2
3
6
1

2
1
1
1
0
1
1
1
1
2
5
0

1
1
2
0
1
1
3
1
1
1
0
2

0
0
1
0
1
0
2
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

40

34

16

14

5

3

4
1
4
2
1
1
5
7
6
5
6
4

3
1
3
3
4
1
4
2
1
2
3
3

4
2
2
5
2
2
3
2
6
6
3
5

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
1
2
0
1
0
0
0
1
1
0
1

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
2

46

30

42

3

7

5

86

64

58

17

12

8

Hierbij stellen we vast dat de dimensie ‘liefde voor kinderen’ (n=86) het vaakst vermeld
wordt als kenmerk van een goede leerkracht. De sociale en morele dimensie (n=12) wordt
het minst vaak vermeld. Er zijn kleine verschillen te merken tussen basis- en secundaire
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scholen. Zo leggen leerkrachten in secundaire scholen meer nadruk op de aspecten binnen
de dimensie ‘effectieve planning en management van leren’ (n=42 t.o.v. n=16 in
basisscholen). In het basisonderwijs komen aspecten gerelateerd aan ‘reflective
practitioner’ dan weer meer aan bod (n=14 t.o.v. n=3 in het secundair onderwijs).
Onderzoeksvraag 3a: In hoeverre zijn de onderwijsopvattingen van leerkrachten
verschillend in excellent en matig strategische scholen? Wat het verschil tussen excellent en
matig strategische scholen betreft, zien we in Tabel f dat er geen duidelijke verschillen zijn
tussen excellent en matig strategische scholen wat het aantal aspecten per dimensie
betreft.

Andere

Excellent strategische
37 (3.7)
27 (2.7)
23 (2.3)
7 (0.7)
scholen (n=10)
Matig strategische
49 (3.5)
37 (2.6)
35 (2.5)
10 (0.7)
scholen (n=14)
Noot. Tussen haakjes: gemiddeld aantal aspecten genoemd per groep

Sociale en morele dimensie

Reflective practitioner

Effectieve planning en
management van leren

Passie voor lesgeven en leren

Liefde voor kinderen

Tabel f. Totaal aantal vermeldde aspecten door leerkrachten in excellent en matig
strategische scholen

6 (0.6)

5 (0.5)

6 (0.4)

3 (0.2)

Wanneer we echter meer in detail de interviews van schoolleiders bekijken, zien we dat
schoolleiders in excellent strategische scholen meer refereren naar aspecten met
betrekking tot de dimensie ‘effectieve planning en management van leren’ en ‘reflective
practitioner’ wanneer zij gevraagd worden om een goede leerkracht te beschrijven (zie
Tabel g). Deze verschillen in aantal aspecten zijn uiteraard eerder klein, maar we zien wel
dat 80% van de schoolleiders in excellent strategische scholen refereren naar de dimensie
‘effectieve planning en management van leren’ t.o.v. 64% in matig strategische scholen.
Voor de dimensie ‘reflective practitioner’ gaat het om 40% in de excellent strategische
scholen t.o.v. 21% in de matig strategische scholen.

Tabel g. Totaal aantal vermeldde aspecten door schoolleiders in excellent en matig
strategische scholen
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Sociale en morele dimensie

Andere

Reflective practitioner

Effectieve planning en
management van leren

Passie voor lesgeven en leren

Liefde voor kinderen

Excellent strategische
8 (0.8)
7 (0.7)
15 (1.5)
5 (0.5)
scholen (n=10)
Matig strategische
13 (0.9)
11 (0.8)
11 (0.8)
3 (0.2)
scholen (n=14)
Noot. Tussen haakjes: gemiddeld aantal aspecten genoemd per groep

1 (0.1)

2 (0.2)

2 (0.1)

2 (0.1)

Wanneer we naast de onderwijsopvattingen omtrent een goede leerkracht, ook de
visie van de school bekijken, zien we dat schoolleiders ook andere aspecten benadrukken
met betrekking tot de strategische planning van de school (cf. Tabel h).

Kwaliteit in curriculum en instructie
aanbieden

Leerlingen voorbereiden op de
toekomst

Traditionele waarden onderwijzen

Aandacht voor het welbevinden van
leerlingen

Een goede relatie tussen leerkrachten
en leerlingen garanderen

Leerlingen onafhankelijkheid leren

Een inclusieve omgeving garanderen

Een veilige, ordentelijke en
aantrekkelijke omgeving voorzien

Niet-academische vaardigheden
stimuleren

Een kwaliteitsvolle lerarenpopulatie
garanderen

Tabel h. Aantal aspecten vermeld door schoolleiders m.b.t. de strategische planning van de
school.

Excellent
strategische
scholen
(n=10)

7
(70.0%)

5
(50.0%)

1
(10.0%)

3
(30.0%)

4
(40.0%)

2
(20.0%)

8
(80.0%)

2
(20.0%)

2
(20.0%)

1
(10.0%)

Matig
strategische
scholen
(n=14)

5
(35.7%)

4
(28.6%)

2
(14.3%)

4
(28.6%)

1
(7.1%)

3
(21.4%)

10
(71.4%)

6
(42.9%)

2
(14.3%)

2
(14.3%)

CASES

Tabel h toont dat schoolleiders in excellent strategische scholen meer verwijzen naar de
‘kwaliteit in curriculum en instructie aanbieden’ als onderdeel van de strategische planning
15

van de school in vergelijking met schoolleiders in matig strategische scholen. Schoolleiders
in matig strategische scholen verwijzen dan weer meer naar ‘een veilige, ordentelijke en
aantrekkelijke omgeving voorzien’. We merken ook dat enkel in die scholen waar in hun
strategische planning het aspect ‘aandacht voor het welbevinden van leerlingen’ belangrijk
is, de leerkrachten ook verwijzen naar ‘liefde voor kinderen’ als opvatting omtrent wat een
goede leerkracht is. Deze link zien we zowel in excellent als matig strategische scholen.
Onderzoeksvraag 4: Hoe worden kansen tot leren van leraren binnen de school
gepercipieerd? Op basis van de interviews met leraren en schoolleiders bekeken we of er in
elke school in onze steekproef kansen tot leren geboden worden. Tabel i geeft hier een
overzicht van en toont dat iets meer dan de helft van de scholen verschillende kansen tot
leren biedt en iets minder dan de helft van de scholen beperkte kansen. We stellen hier
geen onderscheid tussen basis- en secundair onderwijs vast.
Tabel i. Aantal scholen met hoge en lage kansen tot leren
Verschillendekansen tot leren
Basisscholen
Secundaire scholen

Aantal scholen
13 (54.2%)
6
7

Beperkte kansen tot leren
Basisscholen
Secundaire scholen

11 (45.8%)
6
5

Totaal

24 (100%)

Cases
A, D, E, F, G, L
1, 2, 3, 6, 9, 11, 12
B, C, H, I, J, K
4, 5, 7, 8, 10

Respondenten in scholen met beperkte kansen tot leren leggen vooral de nadruk
op externe professionaliseringsinitiatieven en de interne kansen tot leren blijven hier
eerder beperkt tot bijvoorbeeld de pedagogische studiedagen. In scholen die verschillende
kansen bieden tot leren merken we dat respondenten verwijzen naar zowel externe als
interne professionaliseringsinitiatieven: naast externe nascholing vermelden zij ook
interne werkgroepen, interne workshops gegeven door teamleden zelf, team-teaching,
enz.
Onderzoeksvraag 4a: In hoeverre zijn de kansen tot leren van leraren
verschillend in excellent en matig strategische scholen? Tabel j heeft een overzicht van het
aantal excellent en matig strategische scholen met enerzijds verschillende en anderzijds
beperkte kansen tot leren. Deze tabel toont duidelijk dat in de ruime meerderheid van
excellent strategische scholen er verschillende kansen tot leren gepercipieerd worden
door de respondenten, terwijl in de meerderheid van matig strategische scholen eerder
beperkte kansen tot leren worden gepercipieerd.
Tabel j. Aantal scholen met verschillende en met beperkte kansen tot leren in de groep
excellent strategische scholen en in de groep matig strategische scholen
Aantal scholen

Cases
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Verschillende kansen tot leren
Excellent strategisch scholen
Matig strategische scholen
Beperkte kansen tot leren
Excellent strategische scholen
Matig strategische scholen

13 (54.2%)
8 (80.0%)
5 (35.7%)
11 (45.8%)
2 (20%)
9 (64.3%)

Totaal

24 (100%)

3, 9, 11, A, D, E, F, G
1, 2, 6, 12, L
4, 8
B, C, H, I, J, K

Wanneer we de inzichten van onderzoeksvraag 2 en 4 combineren (zie Figuur 2),
stellen we vast dat bijna de helft van de scholen in onze steekproef gekenmerkt worden
door zowel een hoge oriëntatie op leren als verschillende kansen tot leren in de school. De
meerderheid van deze scholen zijn bovendien excellent strategische scholen.
Figuur 2. Typologie gebaseerd op de oriëntatie op leren door leraren en de kansen
tot leren in de school
Kansen tot leren in de school

Hoog

CASE A
CASE D
CASE E
CASE F
CASE G
CASE 2
CASE 3
CASE 6
CASE 9
CASE 11
CASE L
CASE 1
CASE 12

Laag

Oriëntatie op leren door leraren

Verschillende kansen
n=10

n=3

Beperkte kansen
CASE B
CASE J
CASE 8

CASE C
CASE H
CASE I
CASE K
CASE 4
CASE 5
CASE 7
CASE 10

n=3

n=8

Noot: groen = excellent strategische school; oranje = matig strategische school

Tegelijk stellen we vast dat één derde van de scholen in onze steekproef tegelijk
gekenmerkt worden door een lage oriëntatie op leren door leraren en beperkte kansen tot
leren in de school. Op één case na, zijn dit allemaal matig strategische scholen. We willen
voorzichtig zijn in het interpreteren van deze scholen, maar het lijkt erop dat de kans dat
er ook daadwerkelijk professioneel leren plaatsvindt door leraren in de school (een
variabele die we zelf niet gemeten hebben in deze studie) het grootst is in de eerste groep
scholen en dus ook in excellent strategische scholen. Er lijkt ook een samenhang te zijn
tussen de kansen tot leren in de school en de oriëntatie van leraren op leren. In die scholen
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waar meer kansen geboden worden, wordt het lerarenteam namelijk gekenmerkt door
een hoge motivatie om te leren.

Discussie
Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen in stimulerende factoren voor
het professioneel leren van leraren. Op basis van Runhaar (2017a) onderzochten we
volgende variabelen: 1) self efficacy van leraren (Ability-factor), 2) de mate van oriëntatie
op leren van leraren (Motivatie-factor), 3) onderwijsopvattingen en 4) kansen tot leren in
de school (beiden Opportunity-factoren). We onderzochten ook in deze studie of deze
factoren verschillen in excellent en matig strategische scholen wat het personeelsbeleid
betreft (zie Tuytens, Vekeman & Devos, 2019).
Self efficacy van leraren. Onze resultaten tonen dat leerkrachten als sterkte vaker
kenmerken aanhalen gerelateerd aan ‘liefde voor kinderen’, ‘passie voor lesgeven en leren’
en ‘effectieve planning en management van leren’. Dit laatste domein wordt tegelijk ook
het meest vermeld wanneer leraren hun zwaktes/werkpunten beschrijven. In de meeste
studies die self efficacy van leraren in kaart brengen, merken we dat onderzoekers dit
kwantitatief meten (bvb. Skaalvik & Skaalvik, 2007). Dit verschilt uiteraard van de manier
waarop we dit in kaart brachten in deze studie. Er zijn echter ook een beperkt aantal studies
die inzicht trachtten te verwerven in de gebieden waarin leraren zich meer of minder
efficiënt inschatten (bvb. Feistritzer, 2011; TALIS, 2018). Feistritzer (2011) vond, gelijklopend
aan onze resultaten, dat leerkrachten zich het meest incompetent voelen met betrekking
tot klasdiscipline, klasmanagement en tijdsmanagement. Er is echter meer onderzoek
nodig dat self efficacy op een gelijkaardige manier belicht om hier verder conclusies te
kunnen trekken.
De mate van oriëntatie op leren van leraren. In bijna de helft van de scholen in onze
steekproef blijkt de mate van oriëntatie op leren van leraren als laag gepercipieerd te
worden. Dit impliceert dus ook dat in meer dan de helft van de scholen deze oriëntatie als
hoog gepercipieerd wordt. Ook hier is eerder onderzoek voornamelijk kwantitatief van
aard (bvb. Runhaar, Bednall, Sanders & Yang, 2016). Daarnaast bekijkt eerder onderzoek
dit ook vooral op individueel niveau, en niet op team niveau zoals in ons onderzoek. Er is
dus meer onderzoek nodig om de resultaten van onze studie te kunnen bevestigen.
Onderwijsopvattingen. Om de onderwijsopvattingen in kaart te brengen,
gebruikten we vijf dimensies van Devine en collega’s (2013): 1) passie voor lesgeven en
leren, 2) sociale en morele dimensie, 3) reflective practitioner, 4) effectieve planning en
management van leren, en 5) de liefde voor kinderen. Onze resultaten tonen aan dat
leerkrachten het meest aspecten vermelden m.b.t. de dimensie ‘liefde voor kinderen’ en
‘passie voor lesgeven en leren’. Deze resultaten bevestigen ook eerder onderzoek dat
aantoont dat leraren vinden dat goede leraren persoonlijke relaties uitbouwen met hun
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leerlingen (Beishuizen et al., 2001) en dat leraren meest verwijzen naar relationele
kwaliteiten wanneer zij een goede leerkracht beschrijven (Bullock, 2015). Ook Meng &
Muñoz (2016) stelden vast dat leerlingen engageren in het leerproces als een hoge
prioriteit wordt gezien door leraren.
Kansen tot leren van leraren in de school. Ook hier merken we dat er in de helft van
de scholen in onze steekproef verschillende kansen tot leren van leraren geboden worden,
terwijl dit in de andere helft om beperkte kansen gaat. Dit resultaat is in lijn met onderzoek
van Admiraal et al. (2016) die vonden dat schoolleiders verschillen in de mate waarin zij
kansen tot leren bieden in de school. In onze studie zien we dan ook dat in scholen waar
verschillende kansen tot leren geboden worden, er een mix van externe en interne
professionele ontwikkelingsinitiatieven mogelijk zijn voor leraren zoals bijvoorbeeld
werkgroepen, teamteaching, collegiale consultatie. Merchie et al. (2016) benadrukten in
hun studie dat dergelijke interne professionaliseringsinitiatieven meer kans hebben om bij
te dragen tot het professioneel leren van leraren.
Link tussen personeelsbeleid en stimulerende factoren voor professioneel leren van
leraren. In deze studie linken we ook strategisch personeelsbeleid met de stimulerende
factoren voor professioneel leren. We vonden een verband tussen de mate van oriëntatie
op leren van leraren en kansen tot leren, maar niet voor self efficacy en
onderwijsopvattingen. De meerderheid van de scholen waar de mate van oriëntatie op
leren van leraren hoog is, zijn ook excellent strategische scholen wat hun personeelsbeleid
betreft. Daarnaast toont onze studie ook aan dat in de meerderheid van excellent
strategische scholen verschillende kansen tot leren van leraren geboden worden.
Uiteraard kunnen we hier geen direct causaal verband veronderstellen, maar onze studie
bevestigt het werk van Runhaar en collega’s (2016, 2017a) dat vooropstelt dat
personeelsbeleid ervoor kan zorgen dat de werksituatie van leraren gekenmerkt wordt
door een hoge mate van oriëntatie op leren en verschillende kansen tot leren. In dat
opzicht menen we dan ook dat het eigenlijke professioneel leren van leraren hoger kan
liggen in de excellent strategische scholen in onze steekproef. Er is echter meer onderzoek
nodig om het verband tussen strategisch personeelsbeleid en professioneel leren vast te
stellen. We vonden geen onmiddellijke link tussen self efficacy, onderwijsopvattingen en
het strategisch personeelsbeleid van scholen. Dit resultaat kan ingegeven zijn door onze
manier van het in kaart brengen van self efficacy en onderwijsopvattingen. Daarnaast kan
het ook zijn dat onze studie niet ingaat op andere belangrijke variabelen die mogelijks een
invloed op deze relatie kunnen hebben (bvb. culturele schoolkenmerken).
Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek. Ten eerste
moeten we beklemtonen dat onze studie geen representatief beeld geeft van alle Vlaamse
scholen. Onze steekproef van 24 cases is in dat opzicht te klein. Mogelijks kunnen mixed
method designs in toekomstig onderzoek nuttig zijn om enerzijds via een kwantitatief luik
een grootschalige survey te kunnen uitvoeren en anderzijds via een kwalitatief luik meer in
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de diepte bepaalde fenomenen te begrijpen. Ten tweede focuste onze studie niet op het
eigenlijke professioneel leren van leraren in de scholen uit onze steekproef. We kunnen
hier dan ook op gedragsniveau geen uitspraken over doen. Verder onderzoek dat dit
professioneel leren zelf wel in kaart kan brengen is dan ook nodig. Hierbij sluiten we aan
bij het pleidooi van Admiraal et al. (2016) om dit niet geïsoleerd van de schoolcontext te
bestuderen. Ten derde, wij bekeken de stimulerende factoren op schoolniveau. Het kan
echter belangrijk zijn om dit in toekomstig onderzoek ook op individueel lerarenniveau te
bestuderen. Ten vierde willen we ook onze specifieke manier van meten van self-efficacy
opmerken. Wij bevroegen de sterktes en zwaktes/werkpunten van leraren als indicatie
voor hun self-efficacy in onze kwalitatieve studie. Er is echter meer kwalitatief onderzoek
naar self-efficacy nodig dat het concept in detail in kaart brengt (Glackin & Hohenstein,
2018). Als laatste willen we opmerken dat we eerder constateerden dat de
personeelspraktijk ‘professionele ontwikkeling’ an sich vaak wel strategisch wordt
geïmplementeerd in de scholen in onze steekproef (Tuytens, Vekeman & Devos, 2019).
Hierbij stellen we dan ook vast dat dit an sich blijkbaar geen garantie is om ook hoge mate
van oriëntatie op leren van leraren en verschillende kansen tot leren in de school te krijgen.
Hierbij is longitudinaal onderzoek mogelijks nuttig om directere verbanden te kunnen
onderzoeken tussen beleidsprocessen en uitkomsten.
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