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O
nderwijskunde in 
Groningen bestaat 
vijftig jaar. Een 
halve eeuw is ver-
streken sinds Leon 

van Gelder in maart 1964 benoemd 
werd als hoogleraar in de pedagogiek 
en zich ging richten op de vernieu-
wing en verbetering van het onderwijs.  
Vijftig jaar waarin niet alleen het on-
derwijs, maar ook de onderwijskun-
de een adembenemende ontwik-
keling heeft doorgemaakt. In deze 
jubileumpublicatie trachten wij een 
– natuurlijk allerminst volledig – beeld 
van deze ontwikkelingen te schetsen. 

De titel van de rede die Van Gelder uit-
sprak bij de aanvaarding van zijn ambt 
luidde: ‘Deelname en Distantie’. Een 
motto dat al die jaren van toepassing 
is gebleven op het onderwijskundig 
werk in Groningen. Deelname door 
vooral praktijkgericht bezig te zijn, al-
tijd strevend naar verbetering van het 

onderwijs. Distantie door objectief en 
zuiver onderzoek te doen naar wat wel 
en niet werkt in het onderwijs.

Dit jubileumboekje is bedoeld om on-
derwijzend Nederland te laten zien 
hoe de onderwijskundigen in Gronin-
gen de ‘opdracht’ van Van Gelder heb-
ben opgevat en uitgevoerd. Het is na-
tuurlijk aan de lezer om de waarde van 
ons werk te beoordelen, maar in alle 
Groninger bescheidenheid durven we 
voorzichtig te beweren dat het minder 
had gekund. Grote pretenties passen 
niet bij de wetenschap. Maar een ding 
is zeker: wij hebben nooit iets gedaan 
wat niet gericht was op beter onderwijs. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Roel Bosker,
directeur GION onderwijs/onderzoek

Roel Bosker 

‘t Kon minder
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In den beginne.....

1H o o f d s t u k

2 maart 1964 Koninklijk besluit benoeming Van Gelder in Groningen
6 oktober 1964      Oratie Van Gelder, “Deelname en distantie”
1969                  Begin met de ontwikkeling van “Didactische Analyse”
19 juli 1972   Aanvraag middenschoolexperiment Groningen
1974                   “Didactische Analyse” compleet
1 april 1981  Van Gelder met emeritaat
6/7 april 1981 Afscheidssymposium Van Gelder
18 mei 1981 Van Gelder overlijdt
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Hoofdstuk 1 

In den beginne...

Leon van Gelder

A ls geboortedatum van 
de onderwijskunde in 
Groningen wordt in het 
algemeen 2 maart 1964 
aangehouden. De dag 

waarop dr. Leon van Gelder benoemd 
werd als ‘Gewoon hoogleraar in de 
pedagogiek aan de Rijksuniversiteit’. 
Hoe hij die leerstoel voor zich zag, ver-
woordde hij op 6 oktober 1964 in zijn 
oratie Deelname en distantie, over de 
opbouw van de pedagogische struc-
tuur van het onderwijs. Opvallend is 
echter dat in die hele redevoering het 
woord onderwijskunde niet één keer 
voorkomt. 
         
Achteraf kun je zeggen dat Van Gelder 
van begin tot eind over niets anders 
sprak dan wat wij nu onderwijskunde 
noemen. “Het ziet er naar uit, dat de 
vragen naar meer onderwijs, naar be-
ter onderwijs, naar nieuwere vormen 
van onderwijs, naar meer efficiënte 
methoden in het onderwijs, naar meer 
verantwoorde beoordelingen van de 
leerlingen in de komende jaren nog zul-

len toenemen. Het is daarom alleszins 
noodzakelijk ons voor te bereiden op 
werkzaamheden, die nodig zijn voor 
het beantwoorden van dergelijke vra-
gen.” Het zijn die werkzaamheden, die 
heden ten dage nog altijd de dagtaak 
van de onderwijskunde medewerkers 
vormen. Wat dat betreft had Van Gel-
der het goed gezien, met zijn opmer-
king over ‘de komende jaren’. 

Hoogleraar in…  
Maar goed, hoe zit het nu met die 
term onderwijskunde? Waar werd Van 
Gelder nu precies hoogleraar in? Daar 
was veel onduidelijkheid over. Hilda 
Amsing, onderwijskundige en histo-
risch pedagoog, daarover: “In het Ko-
ninklijk Besluit, dat koningin Juliana 
op 2 maart 1964 ondertekende, staat 
dat Van Gelder zou worden benoemd 
tot hoogleraar in ‘de pedagogiek, in 
het bijzonder de algemene en verge-
lijkende pedagogiek en de algemene 
didactiek’. Dat week af van het voor-
stel van de commissie van voorbe-
reiding.” Daarin stond namelijk: ‘de 
algemene en vergelijkende onderwijs-
kunde, inclusief de algemene didactiek’. 
De zittende hoogleraar Nieuwen-
huis kon de aanpassing niet waar-
deren, memoreert Amsing. “Nieu-
wenhuis meende dat daarmee aan 
de nieuw benoemde hoogleraar zo 
goed als het gehele onderwijs in de 
opvoedkunde  zou   worden opge-
dragen, en er voor hem weinig over 

Vijftig jaar wát eigenlijk?
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Afscheidsymposium “Onderwijskunde en onderwijsvernieuwing in de jaren ‘80” op 
6 en 7 april 1981. Op de voorgrond van links naar rechts: Bert Creemers, John Peters 
en Leon Van Gelder (Foto: André Ruigrok).

Leon van Gelder aan het 
werk in de jaren ‘70

zou blijven”. Hij stelde voor: ‘de alge-
mene en vergelijkende pedagogiek 
met betrekking tot het onderwijs en 
de algemene didactiek’. Pas in 1978 
werd de naam van de leeropdracht  
officieel gewijzigd in de ‘onderwijskun-
de, in het bijzonder de theoretische 
onderwijskunde, inclusief de vergelij-
kende onderwijskunde’.

Verbinding
Van Gelder vond het allemaal prima. 
Wat deed de naam van een leerop-
dracht ertoe? Hij was de man van de 
multidisciplinaire benadering van 
onderwijsverbetering, waarbij niet 
alleen een verbinding gelegd moest 

worden tussen verschillende weten-
schappelijke disciplines (pedagogiek, 
psychologie, sociologie, antropologie, 
economie), maar ook tussen theorie 
en praktijk. “Het onderwijs is een bij 
uitstek practisch arbeidsveld, waarin 
concrete verschijnselen, processen 
en structuren aanwezig zijn. Het aan-
brengen van veranderingen in dit veld 
vereist daarom een grote mate van 
practische arbeid, zoals het inrichten 
van nieuwe onderwijsvormen, het op-
stellen van leerplans, de voortgezette 
scholing der onderwijsgevenden, het 
opstellen van organisatieschema’s, tot 
het formuleren van suggesties voor 
wettelijke bepalingen toe. Deze prac-
tische werkzaamheden moeten gedra-
gen worden door theoretische over-
wegingen. Bovendien wordt steeds 
duidelijker gesteld dat de practische 
beslissingen in het onderwijs geba-
seerd moeten zijn op wetenschappe-
lijk pedagogisch onderzoek.” 

Interdisciplinair
De taal van Van Gelder doet nu mis-
schien wat archaïsch aan. Toch is een 
halve eeuw later niets van wat hij toen 
naar voren bracht achterhaald of geda-
teerd. Deelname en distantie is nog al-
tijd het adagium van de onderwijskun-
de in Groningen. 
In de afscheidsrede Ervaring en op-
dracht, enkele notities over een per-
soonlijke visie op onderwijskunde, die 
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Deelname en distantie, 
rede uitgesproken door 
Leon van Gelder op 
6 oktober 1964

Hoofdstuk 1       In den beginne...

Deelname en distantie

V
an Gelder kreeg in Gro-
ningen de taak om zich 
binnen het pedagogisch 
domein bezig te gaan 
houden met onderwijs-

vraagstukken. Als oud-onderwijzer en 
betrokken bij het Pedagogisch Centrum 
van de Nederlandse Onderwijzersver-
eniging (N.O.V.), later het Algemeen 
Pedagogisch Centrum (A.P.C.), wist 
Van Gelder van de hoed en de rand 
wat betreft het onderwijs. Groningen 
had daarmee wederom een man uit de 
onderwijspraktijk binnengehaald, want 
ook prof. dr. H. Nieuwenhuis, die tot 
dan in z’n eentje als hoogleraar het vak-
gebied had bestierd, was van huis uit 
onderwijzer.

Gericht op de praktijk
Al bij zijn inauguratie verloochende hij 
zijn achtergrond als man van de prak-
tijk niet. Voor een wetenschap die zich 
met het praktische werkveld van het 
onderwijs bezighoudt, de onderwijs-
kunde, betekende dit voor Van Gelder 

dat zij zich moest wenden tot die prak-
tijk. Dààr immers doen zich de onder-
wijsproblemen voor, haar raison d’et-
re: “Het onderkennen, het formuleren 
en het onderzoeken van onderwijspro-
blemen vereist een direct contact met 
de practijk, omdat in de onderwijswer-
kelijkheid deze problemen zichtbaar 
worden”.

Dit duidde de kersverse hoogleraar 
aan met de term “deelname”, waar-
bij hij stelde dat deelname meer is dan 
een welwillend luisteren. Het ging om 
“actief bezig zijn met – en een opgeno-
men zijn in – de concrete problematiek 
van het onderwijs.” 

Wetenschappelijke bezinning
Maar dat was maar de helft van het ver-
haal. Daarnaast was wetenschappe-
lijke bezinning nodig, een afstand ne-
men van de concrete onderwijspraktijk 
– oftewel “distantie”. In de rede gaat 
hij in op verschillende benaderingen 
die kunnen helpen bij het ontrafelen 
en oplossen van onderwijsvraagstuk-
ken: een multidisciplinaire benadering, 
de internationale vergelijking en empi-
risch onderzoek. 

Maar we zien ook verschillende the-
ma’s de revue passeren die we later in 
zijn werk nog veelvuldig tegen zullen 
komen: het probleem van differenti-
atie, de relatie onderwijs en samenle-

Van Gelder hield bij zijn aftreden als 
hoogleraar onderwijskunde, refereert 
hij wederom aan het concept van deel-
name en distantie en spreekt hij over 
‘de poging om langs theoretisch-prak-
tische weg de theorie zinvol te laten 
zijn voor de praktijk van het onder-
wijs’: “De onderwijspraktijk heeft veel 
minder behoefte aan generaliserende 
kennis en veel meer behoefte aan in-
dividualiserende kennis, aan oplossin-
gen voor specifieke problemen.” 

Nog altijd ziet hij de onderwijskunde 
als een interdisciplinaire wetenschap, 
een wetenschap die gebruik maakt 
van aanpalende disciplines om zo het 
onderwijs te kunnen doorgronden. “Ik 
meen dat de onderwijskundige begrip 
moet hebben van zeer verschillende 
kennisgebieden, zoals vergelijkende 
onderwijskunde, opvoedkunde, di-
dactiek/didaxologie, pedologie, enzo-

voort, om het onderwijsbestel te kun-
nen begrijpen. En omgekeerd: iemand 
die aan individuele leerprocessen 
werkt moet weten binnen welke struc-
turen hij of zij werkt. Het een kan niet 
zonder het ander.” 

Theorie en praktijk
Intussen waart de geest van Van Gel-
der nog onbekommerd rond op de 
burelen van het GION. De wetenschap-
per wiens loopbaan diep in de praktijk 
geworteld was (onderwijzer, leraar, 
schoolpsycholoog, medewerker en di-
recteur van een pedagogisch centrum, 
hoogleraar), heeft zijn stempel ge-
drukt op de Groninger onderwijskun-
de. Deelname en distantie, theorie en 
praktijk, elkaar in constante omarming 
versterkend. Of zoals ze in Groningen 
zeggen: uitzoeken wat goed is voor 
het kind, en dat in de klas brengen. 
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Pagina 6 van ‘Deelname en distantie

Van Gelder kort na zijn aantreden in 1964

ving, de invloed van het sociaal milieu, 
onderwijsbeleid, het onderwijsstelsel 
met zijn verschillende schooltypen en 
de overgang naar het voortgezet on-
derwijs. 

Nog steeds actueel
In ‘Deelname en distantie’ staat de 
gedachte centraal dat de intuïtieve 
benadering van onderwijsproblemen, 
vervangen moest worden door een 
wetenschappelijke benadering, maar 
dat distantie gepaard moest gaan met 
deelname. Dat is ook nu, vijftig jaar na 
het uitspreken van de rede nog steeds 
actueel wanneer we de taak en de 
werkwijze van het onderwijsonder-
zoek moeten beschrijven. 
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Onderwijs over onderwijs

2H o o f d s t u k

1964  Begin van de onderwijskunde onder Van Gelder
8 november 1977 Minister Van Kemenade geeft toestemming voor de start van een interdisciplinaire kopopleiding
   Onderwijskunde in Groningen met ingang van het studiejaar 1978-1979
November 1977 Van Kemenade akkoord met de instelling van een ordinariaat ten behoeve van de lerarenopleiding
1983  start van de facultaire bovenbouwstudierichting “Interdisciplinaire Onderwijskunde”
1987  naamsverandering van de studierichting in “Onderwijskunde”
2000  internationale master “Educational Effectiveness and Instructional Design” gaat van start
2002  start bacheloropleiding “Onderwijskunde”, met een gedeeltelijk gemeenschappelijke propedeuse 
  met “Pedagogische Wetenschappen”
2004  Eénjarige masteropleiding “Onderwijskunde” gaat van start
2005  invoering brede bachelor, met “Pedagogiek & Onderwijskunde” als afstudeerrichting 
2008  Indaling internationale master in de master “Onderwijskunde”
2010  In samenwerking met de Hanzehogeschool, Stenden Hogeschool en de NHL gaat  
  de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs van start
2011  De Universitaire Lerarenopleiding wordt ondergebracht bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
2014  Uitbreiding van de master Onderwijskunde met de differentiatie “Onderwijsverbetering en innovatie”
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Om een goed beeld te krij-
gen van de onderwijs-
kundige ontwikkelingen   
in  Groningen sinds 1964, 
kun je bij weinigen beter 

terecht dan bij dr. Klaas Westerhof.  
Een groot deel van de halve eeuw 
onderwijskunde in Groningen was 
hij betrokken bij de opleiding, eerst 
als student, later als medewerker, 
de laatste periode – tot zijn pensi-
oen in 2006 – als opleidingsdirec-
teur. Een gesprek over de idealen 
van vroeger en de realiteit van nu.

Klaas Westerhof nam de destijds voor 
mensen uit de arbeidersklasse geëi-
gende route van sociale stijging: via de 
kweekschool naar de universiteit, stu-
die Pedagogiek.  Dat hij naar de kweek-
school ging, lag aan een aangeboren 
handicap aan zijn rechterhand, die 

hem verhinderde naar de ambachts-
school te gaan, wat in die tijd de nor-
male keuze was voor jongens uit zijn  
sociale milieu. 

Achterstand corrigeren
De passie voor het onderwijs was er 
niet direct. “Je zat in het onderwijs, 
studeerde erin en zo groeide de be-
langstelling voor wat er speelde. Dat 
was onder Van Gelder in de eerste 
plaats de beweging richting midden-
school en later het onderwijsonder-
zoek, waarin je op zoek ging naar vari-
abelen die ervoor zorgen dat kinderen 
uit een achterstandsmilieu beter mee 
konden komen op school. Door de 
leeftijd waarop leerlingen geselec-
teerd worden op te schuiven, hadden 
we de hoop dat de achterstand die 
ze in hun kindertijd vanuit hun soci-
aal-economisch milieu hadden opge-
lopen, gecorrigeerd kon worden. Toen 
geloofden we nog dat de samenleving 
op die manier maakbaar was. We zijn 
nu veertig jaar verder, en we hebben 
nog dezelfde problemen.” 

Structuur
Het streven naar het wegwerken van 
achterstanden bij arbeiderskinderen 
is volgens Westerhof kenmerkend aan 
onderwijskunde in Groningen. “Later 
is dat op initiatief van Bert Creemers 
verbreed naar het onderzoek naar 
factoren die maken dat onderwijs ef-

Een interview met 
Klaas Westerhof

De meester is de baas

Hoofdstuk 2
Onderwijs over 
onderwijs

Klaas Westerhof
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fectief is. Structuur blijkt daar heel 
belangrijk in te zijn. Gestructureerd on-
derwijs is beter voor mensen met een 
achterstand.”  

Typerend voor Groningen is, zoals Wes-
terhof het uitdrukt, de voorkeur voor 
direct teaching: het is de leerkracht die 
bepaalt wat er gebeurt, doelen stelt 
en de leerstof uitkiest. Daartegen-
over staat de opvatting dat leerlingen 
zichzelf ontwikkelen en zelf mogen 
bepalen wat ze willen leren. “Maar ge-
structureerd onderwijs is beter. In het 
land werd die opvatting wel de koude 
wind uit Groningen genoemd. Ik zeg: 
‘zelfontwikkeling, ammehoela’. Le-
ren schrijven, lezen en rekenen, dat is 
te belangrijk om aan de kinderen zelf 
over te laten en vertrouwen op het 
zelf-lerend vermogen van kinderen is 
ook riskant. Dat zag je aan het studie-
huis. De kinderen die van huis uit geen 
studievaardigheden meekregen, gin-
gen onderuit.”

Dat onderwijs om effectief te zijn ge-
structureerd moet zijn, is volgens Wes-
terhof terug te vinden in het curricu-
lum van de opleiding onderwijskunde. 
“Dat is duidelijk geïmpregneerd met 
de resultaten van het onderwijsonder-
zoek, waarbij je op zoek bent naar de 
variabelen die te beïnvloeden zijn en 
die onderwijseffectiviteit bevorderen. 
Mijn proefschrift ging over de effec-

tiviteit van leerkrachtengedrag. Naar 
aanleiding van mijn promotie heb ik 
een interview met het AD gehad. Bo-
ven dat interview stond ‘De meester is 
de baas’. Dit naar aanleiding van mijn 
conclusie dat door leerkrachten ge-
structureerd onderwijs effectiever is 
dan het leerproces aan de leerling over 
te laten.”

Zakelijk en nuchter
Wat zegt het als een onderwijskunde-
student is opgeleid in Groningen? “Dat 
hij zakelijk en nuchter tegen het onder-
wijs aankijkt. Onze studenten komen 
in het hele land bij schoolbegeleidings-
diensten en adviesbureaus terecht. 
Vaak zullen ze te maken krijgen met 
mensen die het zelfontwikkelingsmo-
del hanteren. Ik hoop en verwacht dat 
onze ex-studenten dan kritische kant-
tekeningen zullen plaatsen.”

Middenschool
Wat waren belangrijke momenten in 
vijftig jaar onderwijskunde in Gronin-
gen? “Het meest spraakmakend was 
natuurlijk de tijd van de middenschool 
in Nederland gepropageerd door Leon 
van Gelder. De bedoeling was dat 
het selectiemoment van twaalf naar 
zestien jaar zou gaan, in de hoop dat 
eventuele leerachterstanden dan weg-
gewerkt zouden zijn. Uiteindelijk is de 
zaak verwaterd en is er van de midden-
school niets terechtgekomen. Het was 

te vroeg en ging te ver. Toch druppelen 
dingen waar je achter staat en waar je 
je sterk voor maakt, langzaam door. Ik 
denk dat dat een beter model is om de 
invloed van je werk te omschrijven. Je 
ziet ook dat veranderingsprocessen 
in het onderwijs, trouwens ook in de 
zorg en andere sectoren, veel meer 
gestimuleerd worden door economi-
sche drijfveren dan door ideologische 
impulsen, terwijl ze wel gebracht wor-
den als inhoudelijke verbeteringen. De 
huidige roep om passend onderwijs 
acht ik daar ook een voorbeeld van.” 

Opleiding en onderzoek
Hoe is de verhouding tussen opleiding 
en onderzoek binnen onderwijskun-

de? Westerhof: “In de colleges wordt 
verslag gedaan van het onderwijson-
derzoek en er wordt naar verwezen. 
Bovendien wordt van studenten ge-
eist dat ze in hun scriptie empirisch 
onderzoek doen. Wij hebben er altijd 
naar gestreefd onze studenten een 
onderzoekshouding bij te brengen. 
Dat valt niet altijd mee, want bij onder-
wijskundig onderzoek speelt statistiek 
een grote rol, en dat is vaak een strui-
kelblok voor mensen die sociale we-
tenschappen gaan studeren. Maar het 
hoort er wel bij. Kortom, we hebben 
altijd gezorgd voor een nauwe verbin-
ding tussen onderwijs en onderzoek.” 

Klaas Westerhof 
analyseert een 
video voor zijn 

promotie-onderzoek 
naar de 

effectiviteit van 
leerkrachtengedrag 

(rond 1987)
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van afstudeerrichting naar studierichting

Medewerkers Onderwijskunde bij hun 
bezoek aan Gent. Van links naar rechts: 
Willem Jan Brandenburg, Titus Geerligs en 
John Peters

Buluitreiking in het Academiegebouw, met als vertegenwoor-
digers van de opleiding onderwijskunde, v.l.n.r. John Peters, 
Willem Jan Brandenburg en Lammert Postma

Jacques Wallage, wethouder voor onderwijszaken bij de gemeente 
Groningen, en hoogleraar Jos van Kemenade tijdens het symposium in 
Groningen over deInterdisciplinaire Onderwijskunde, 
21 september 1979 (Foto: Jan Schurer)

Excursie van onderwijskunde naar Oost-Berlijn, 
DDR. Van links naar rechts: gids, Nij Lagerweij 
en John Peters en Leon van Gelder

Bovenbouwstudie
 Onderwijskunde

De onderwijskunde in 
Groningen kende een 
bescheiden begin. In de 
eerste jaren koos maar 
een handjevol studenten 

ervoor om zich in de onderwijskunde 
te bekwamen. De studenten kwamen 
bij Van Gelder thuis. Veel tentamens 
waren mondeling en gingen over 
boeken die studenten moesten lezen.  
 
Dit bleef lange tijd zo, maar in de ze-
ventiger jaren groeide het aantal stu-
denten dat voor onderwijskunde koos. 
Eind jaren ’70 was er een heus “In-
stituut voor Onderwijskunde” met 
ongeveer 20 docenten. Studenten 
van de toenmalige subfaculteit Pe-
dagogische en Andragogische We-
tenschappen konden zich vanaf hun 
tweede jaar in de onderwijskunde 
bekwamen. Daarmee was er sprake 
van een volledige afstudeerrichting  
onderwijskunde. 

Onderwijskunde als studierichting
Onderwijskunde begon als afstu-
deerrichting binnen de Pedagogiek 
– gebaseerd op het toen vigerende 

Academisch Statuut. De toenmalige 
afstudeerrichting sloot aan op een 
propedeuse Pedagogiek en kende een 
kandidaats- en doctoraalprogramma.

In 1983 werd het omgevormd tot de 
studierichting “Interdisciplinaire On-
derwijskunde”. De studie bestond voor 
een belangrijk deel uit vakken rond de 
vier subdisciplines: didaxologie, klini-
sche onderwijskunde, theoretische en 
vergelijkende onderwijskunde en on-
derwijsonderzoek en methodologie. 
Daarnaast waren er taakvelden onder-
scheiden waarin studenten zich verder 
konden specialiseren. Daarbij ging het 
bijvoorbeeld om ‘advisering en bege-
leiding’, ‘ontwikkeling’, ‘scholing en 
opleiding’, ‘beleid en innovatie’, ‘on-
derwijsresearch’ en ‘hoger onderwijs’.

Vakgroep Interdisciplinaire Onderwijs-
kunde
Het onderwijs in de nieuwe boven-
bouwstudierichting werd verzorgd 
door hoogleraren en medewerkers 
vanuit de toen bestaande subfacultei-
ten: Pedagogische en Andragogische 
Wetenschappen, Psychologie en Socio-
logie. Ten behoeve van de coördinatie 
van de interdisciplinaire studierichting 
werd er op het niveau van de voormali-
ge faculteit Sociale Wetenschappen de 
vakgroep Interdisciplinaire Onderwijs-
kunde (IDOK) ingesteld, die ook over 
eigen menskracht beschikte.



2524

Het ontstaan van de studierichting In-
terdisciplinaire Onderwijskunde was 
niet een voor Groningen unieke ge-
beurtenis. Het was een gevolg van 
nationaal onderwijsbeleid waarbin-
nen in 1975 al een zogeheten coördi-
natiecommissie Onderwijskunde van 
de Academische Raad was ingesteld. 
Deze commissie had tot taak om de 
minister van advies te dienen over de 
interdisciplinaire ontwikkelingen van 
de onderwijskunde in ons land. De 
nationale ontwikkelingen hadden tot 
gevolg dat er in Nederland drie oplei-
dingen interdisciplinaire onderwijskun-
de ontstonden. In Groningen, in Nijme-
gen en een samenwerkingsverband 
tussen de Universiteit van Amsterdam 
en de Rijksuniversiteit Utrecht. Daar-
naast ontstond als gevolg hierop een 
studierichting “Toegepaste Onderwijs-
kunde” aan de toenmalige Technische 
Hogeschool Twente.

Gewoon onderwijskunde 
“Het was de bedoeling dat de boven-
bouwstudierichting uiteindelijk geheel 
op facultair niveau zou worden gesitu-
eerd”, aldus Klaas Westerhof. “Dat is 
er nooit van gekomen omdat binnen 
de toenmalige Faculteit der Sociale 
Wetenschappen de toen gebruikelij-
ke subfaculteiten werden opgeheven. 
Daarnaast ging de faculteit zich tooien 
met de naam Faculteit der Gedrags- 
en Maatschappijwetenschappen.” Zo 
werd het een studie Onderwijskunde, 
verzorgd door de vakgroep Onderwijs-
kunde.

Na de invoering van het ba-
chelor-master systeem in 
2002 werd de driejarige bo-

venbouw-studierichting Onderwijs-
kunde omgevormd tot een bachelor-
opleiding waarbij er sprake was van 
een gedeeltelijk gemeenschappelijke 
propedeuse met Pedagogische We-

tenschappen. Drie jaar later, in 2005, 
werden de bacheloropleidingen Peda-
gogische Wetenschappen en Onder-
wijskunde geïntegreerd. Daarmee is 
één bacheloropleiding Pedagogische 
Wetenschappen ontstaan. 

Brede basis
In de bacheloropleiding wordt in de 
eerste anderhalf jaar een brede basis 
gelegd, met vakken als psychologie, 
sociologie en historische pedagogiek, 
en M&T-vakken als statistiek, metho-
dologie en een interviewpracticum.

De studie Onderwijskunde in Groningen

Kritisch, met de voeten 
op de grond

Studenten uit de bacheloropleiding ‘Pedagogiek en Onderwijskunde’ 
en van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs
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Opzet van de onderwijskunde bachelor- en masteropleiding in Groningen

Vanuit het GION wordt daarin vooral 
bijgedragen met onderwijs in de psy-
chologie en methoden en technieken. 
Alle studenten krijgen in de brede ba-
chelor tevens een inleiding in de on-
derwijskunde. Daarin komen onder 
meer de relatie tussen onderwijs en 
samenleving, onderwijsbeleid en on-
derwijsorganisaties, maar ook instruc-
tietheorie, het ontwerpen van leerom-
gevingen en toetsing aan de orde.

Halverwege het tweede jaar kiest de 
student voor een van de twee afstu-
deerrichtingen: ‘Pedagogiek en On-
derwijskunde’ of ‘Orthopedagogiek’. 
Binnen de richting ‘Pedagogiek en 
Onderwijskunde’ kunnen studenten 
door hun vakkenkeuze in de laatste 
anderhalf jaar ofwel de richting van de 
algemene pedagogiek of de kant van 
de onderwijskunde opgaan. Studenten 
die voor onderwijskunde kiezen wor-
den onder meer verder geschoold in 
leerpsychologie, vergelijkende onder-
wijskunde, het ontwerpen van onder-
wijs, en de effectiviteit van onderwijs 
en volwasseneneducatie. 

Academisch professional
Na de bachelorfase kan de student in 
Groningen kiezen voor de master On-
derwijskunde. Deze leidt hem op tot 
een academische professional, waarbij 
drie differentiaties worden aangebo-
den: onderwijs- en leerlingbegeleiding, 

curriculum en instructie, en onderwijs-
beleid en onderwijsorganisatie. 

Onderwijs-en leerlingbegeleiding
Ralf Maslowski, coördinator van de 
masteropleiding, geeft aan dat in 
de differentiaties van de master 
nog steeds de geest van de oude  
bovenbouwstudie herkenbaar is. “De 
differentiatie Onderwijs- en leerling-
begeleiding wordt verzorgd door klini-
sche Onderwijskunde, voortgekomen 
uit de oude pedologie groep. 

Die differentiatie is gericht op het on-
dersteunen van leerkrachten die les-
geven aan leerlingen met leer- en ge-
dragsproblemen. De problemen, en 
de wijze waarop je daarmee om moet 
gaan, zijn nu heel anders dan pakweg 
15 of 20 jaar geleden, maar de nood-
zaak om leerkrachten meer handvat-
ten te geven is nog steeds actueel 
– met de invoering van Passend onder-
wijs misschien zelfs wel actueler dan 
ooit eerder.” 

Het is ook één van de onderscheiden-
de kenmerken van de Groningse oplei-
ding. “Je hebt in het hbo natuurlijk wel 
een groot aantal SEN-masters, maar 
een academische opleiding waarin je 
deze thematiek vanuit een onderwijs-
kundig perspectief benadert, zie je 
eigenlijk alleen in Groningen. Veel lera-
ren zien ook de meerwaarde daarvan, 
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Hesti Suarti uit Indonesië krijgt haar diploma uitgereikt door
Roelande Hofman, coördinator van de internationale master.
Naast haar staat Coby Evers, academic advisor van de master

Hier leren, daar doenen komen met een lerarenbeurs onze 
opleiding in Groningen volgen.”

Nieuwere differentatie
Met ingang van komend studiejaar zal 
bovendien ‘Onderwijsverbetering en 
innovatie’ als vierde differentiatie bin-
nen de masteropleiding worden aan-
geboden. “Dat heeft twee redenen”, 
aldus Maslowski. “Allereerst is onze in-
stroom in de afgelopen jaren sterk ge-
groeid, zodat een uitbreiding van het 
programma wenselijk was. In het ko-
mend jaar zal die instroom nog verder 
toenemen aangezien aan het eind van 
dit jaar de eerste lichting studenten uit 
de Academische Opleiding Leraar Ba-
sisonderwijs (AOLB) afstudeert. Voor 
een deel zullen zij een vervolgoplei-
ding willen volgen, en de differentia-
tie Onderwijsverbetering en innova-
tie sluit direct aan bij de rol die zij als 
academisch geschoolde leraar op zich 
kunnen nemen in het basisonderwijs.” 

Simone Doolaard vult aan: “We ver-
wachten dat de afgestudeerden van 
de AOLB voor een kwaliteitsimpuls 
zorgen in de scholen waar ze gaan 
werken. Op termijn zullen zij er voor 
moeten zorgen dat van onderop, van-
uit de scholen zelf, verbeteringen wor-
den ontwikkeld en ingevoerd.”

Werkt het ook?
De master wordt, net als de onder-
wijskundevakken in de bachelor, sterk 
gestuurd door de vraag naar de effec-
tiviteit van het onderwijs. “De master 
wordt gekenmerkt, door een empi-
risch-analytische benadering van het 
onderwijs”, aldus Maslowski. “Dat 
betekent dat we ons steeds de vraag 
stellen: ‘Werkt het ook?’. Oftewel, be-
tekent de invoering van een bepaalde 
instructiemethode, of een ander be-
leid nu ook dat het ten goede komt 
aan de leerresultaten van leerlingen?” 

Met het oog daarop wordt in de oplei-
ding aandacht gegeven aan methoden 
en technieken gericht op het kunnen 
uitvoeren van experimenteel en qua-
si-experimenteel onderzoek, en het 
doen van evaluatie-onderzoek. “We 
verwachten van onze studenten dat ze 
ook in hun latere beroepspraktijk zich 
steeds de vraag blijven stellen of er evi-
dentie is voor is. Daar hoort bij dat ze in 
staat zijn om dat ook zelf na te kunnen 
gaan.” 

Internationale master ‘Educational 
Effectiveness and Instructional Design’  

F adil Abbagidi uit Ethiopië en 
Elisabet Parasidou uit Grie-
kenland studeren onderwijs-

kunde in Groningen. Ze volgen het 
programma van de internationale 

master ‘Educational Effectiveness and 
Instructional Design’, dat sinds 2008 
deels geïntegreerd is met de master 
Onderwijskunde. Opgezet in 2000, 
herbergt het programma ieder jaar 
ongeveer vijftien studenten. Dat is 
slechts een klein deel van de rond 350 
aanvragen die jaarlijks binnenkomen.

Met name vanuit Afrika, waaronder 
Ethiopië, Tanzania, Kenia, Oeganda en    
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Leatitia Kansinga uit Rwanda toont haar in  
augustus 2011 behaalde bul van de internatio-
nale master

aanmeldingen uit Indonesië en China. 
Maar ook Latijns-Amerikaanse landen, 
en Oost- en Zuideuropese landen zijn 
goed vertegenwoordigd onder stu-
denten die naar een plek binnen de op-
leiding dingen. 

De studenten die elk jaar worden toe-
gelaten vormen het neusje van de 
zalm. Het slagingspercentage is bijna 
100% en elk jaar is er sprake van enkele 
cum laude afstudeerders. Sommigen 
zien de master als een opmaat voor 
een PhD-plek in bijvoorbeeld Enge-
land. Maar de meesten keren terug 
naar hun thuisland, en komen in een 
leidinggevende functie terecht. Dat 
past ook goed bij de ambities waar-
mee ze naar Groningen komen. Met 
de kennis die ze hier opdoen, willen ze 

het onderwijs in hun eigen land op een 
hoger peil brengen. 

Voor Elisabet Parasidou is dat ook de 
grootste drijfveer om het programma 
te volgen: “In Griekenland moet er 
vooral veel aan de opleiding van onze 
leraren gebeuren. Die laat nu nog te 
wensen over. In de master leer ik veel 
over wat van belang is bij lesgeven, en 
over de interactie tussen leraren en 
leerlingen. Doordat je via de master 
in aanraking komt met hoe het onder-
wijs in andere landen georganiseerd is, 
word je bovendien op ideeën gebracht 
over hoe je het in je eigen land zou 
kunnen vormgeven”.
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Tientallen jaren lang was voor 
onderwijzers het stapelen van 
MO-akten de aangewezen rou-

te naar deskundigheidsbevordering 
én stijging op de maatschappelijke 
ladder. Het beste voorbeeld is mis-
schien wel Leon van Gelder zelf, die 
het via de akten bracht tot het ambt 
van hoogleraar onderwijskunde in 
Groningen. 

Veel leraren in het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs, maar ook do-
centen uit het middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs gaan nu nog steeds 
die weg.  Alleen is hun doel niet uit-
eindelijk hoogleraar te worden, maar 
door een masteropleiding te volgen 
kennis te vergaren om hun eigen prak-
tijk te verbeteren – of in hun school 
een trede hogerop te klimmen.

Rijke historie
Leraren, en andere hbo-opgeleiden, 
volgen daartoe het éénjarige schakel-
programma van de SPO. De SPO staat 
voor de Stichting voor Pedagogisch 
Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Gro-

ningen, en kent een historie die verder 
teruggaat dan de schakelprogramma’s 
en zelfs verder dan de halve eeuw On-
derwijskunde in Groningen. 

De SPO is ontstaan uit de in 1918 opge-
richte “Vereeniging voor Paedagogisch 
Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen”, die aanstaande docenten  
middelbaar en gymnasiaal onderwijs 
de beginselen van pedagogiek en di-
dactiek bijbracht. Deze aanstaande 
leraren waren universitair opgeleid, 
en volgden de cursussen vrijwillig. Ze 
waren weliswaar zeer deskundig wat 
betreft de kennis van hun vak, maar 
van kinderen en onderwijs hadden ze 
doorgaans geen kaas gegeten.  

Doorstroomroute
De Vereniging –en later de stichting– 
verzorgde vanaf 1954 al opleidingen 
voor de zogenaamde MO-A en MO-B 
akten Pedagogiek, gericht op een on-
derwijsbevoegdheid in de pedagogiek. 
Daarmee kwalificeerden studenten 
zich als docent voor de kweekschool. 
Met deze aktenstudies deden deze 
ambitieuze onderwijzers hun intrede 
in de academie en kwam het universi-
tair doctoraal diploma binnen handbe-
reik. 

Van Gelder zag dat bij zijn komst in 
Groningen als een mooie manier om 
onderwijzers naar de universiteit te 

Teach the teachers
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SPO Doorstroomroute voor leraren 
naar de master Onderwijskunde

laten doorstromen. Van Gelder zette 
zich dan ook sterk in voor het werk 
de SPO, en bleef tot 1981 - toen hij af-
scheid nam van de universiteit - ver-

bonden aan de SPO. Tot op de dag van 
vandaag maakt de SPO hier werk van 
– tot genoegen van vele leraren in het 
onderwijsveld.
 

Goedkeuring van 
de statuten van de 
SPO door koningin 
Wilhelmina op 12 
augustus 1918

Hilda Amsing, 
studieleider van SPO
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Academisch geschoold 
 en voor de klas
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AOLB De Academische Opleiding 
Leraar Basisonderwijs

Een van de agendapunten in Van 
Gelders oratie Deelname en dis-
tantie uit 1964 is de ‘scholing der 

onderwijsgevenden’. Hij en zijn mede-
werkers ontwikkelden daarvoor on-
der andere “Didactische Analyse”, een 
onderwijsleerpakket waarmee decen-
nia lang aanstaande leerkrachten hun 
lessen ontwikkelden. Sinds 2010 ne-
men zijn onderwijskundige erfgena-
men dit letterlijker ter hand dan ooit. 
Samen met drie hogescholen verzorgt 
het GION, in navolging van andere uni-
versiteiten, de Academische opleiding 
leraar basisonderwijs (AOLB). 

Studenten met een vwo-diploma of 
een hbo-propedeuse worden in vier 
jaar opgeleid tot leerkracht in het ba-
sisonderwijs en volgen tegelijkertijd 
de universitaire bachelor Pedagogi-
sche Wetenschappen. Afgestudeer-
den kunnen lesgeven aan kinderen van 
vier tot twaalf jaar. En ze zijn in staat 
wetenschappelijke inzichten over op-
voeding en onderwijs te vertalen naar 
de onderwijspraktijk. “Studenten die 

in een behoefte voorzien. Anderzijds 
studeert onze eerste lichting pas dit 
jaar af. Dan blijkt of we onze doelen 
ook echt waar maken. Maar de voor-
tekenen zijn positief. Scholen zijn en-
thousiast over de AOLB-stagiaires, en 
geven aan hen in dienst te willen ne-
men. Met de krimp in het noorden is 
dat meer dan alleen maar een hoopvol 
signaal.”  

Veel belangstelling
De nieuwe opleiding is een succes. 
Doolaard: “We begonnen bewust 
enigszins voorzichtig. Maar al vanaf 
het begin is de belangstelling groot, de 
laatste jaren bijna groter dan de oplei-
ding aankan. Van de studenten horen 
we dat ze blij zijn met de mogelijkheid 
om de opleiding te volgen. Anders zou 
een deel niet voor het onderwijs geko-
zen hebben. Daaruit blijkt wel dat we 

straks voor de klas staan,” aldus pro-
grammacoördinator Simone Doolaard, 
“hebben meer theoretische bagage 
en kunnen vanuit een academisch 
perspectief naar hun eigen onderwijs 
en dat van anderen kijken. Anderzijds 
zijn zij in staat de onderzoekende rol 
te spelen die in de toekomst meer en 
meer van leraren verwacht wordt.” 

Kwaliteitsimpuls voor  hele school
Doolaard: “De geïntegreerde academi-
sche opleiding voor leraar basisonder-
wijs is een van de mogelijkheden om 
de kwaliteit van het basisonderwijs op 
te krikken. Deze hoger opgeleide le-
raren zullen niet alleen aan hun eigen 
groep beter lesgeven, maar ook voor 
de school als geheel een kwaliteitsim-
puls zijn.” Het is juist die ‘plus’ die met 
de opleiding wordt nagestreefd. 

Hannah Bijlsma, vierdejaars: “Ik wil 
méér dan alleen voor de klas staan. 
Deze pittige opleiding biedt ontzet-
tend veel mogelijkheden om in het on-
derwijs aan de slag te gaan.” Niet alle 
AOLB’ers gaan echter direct aan de 
slag als leerkracht. Een deel studeert 
door en specialiseert zich als lesmate-
riaalontwikkelaar of zorgcoördinator. 
“We hopen dat onze afgestudeerden 
in de komende jaren ‘trekker’ worden 
van vernieuwingen binnen hun school, 
en het onderwijs op een hoger plan 
brengen”, aldus Doolaard.

AOLB studenten volgen in 
vier jaar, naast hun 

PABO-vakken een volledige 
bachelor Pedagogische  
Wetenschappen aan de  

universiteit
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Hoe we in Groningen
zorgen voor goede leraren
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De universitaire lerarenopleiding
in Groningen

Wanneer is iemand een goede 
leraar? Als hij inhoudelijk 
zijn vak beheerst en goed 

kan lesgeven. Het woordje ‘en’ is cru-
ciaal, zoals iedereen begrijpt. Maar 
het heeft lang geduurd voordat beide 
aspecten ook in de structuur van de 
universitaire eerstegraads lerarenop-
leiding werden verankerd. 

Gaandeweg groeide bovendien het 
inzicht dat een lerarenopleiding zich 
niet mag beperken tot het ‘opleiden 
van leraren’ en het verzorgen van 

nascholing, maar zich ook moet be-
zighouden met onderzoek. Na al die 
jaren is er  weer een krachtige leraren-
opleiding in Groningen.

Voor een buitenstaander is het bij-
na komisch om te zien hoe de positie 
van de universitaire lerarenopleiding 
de afgelopen vijftig jaar het object is 
geweest van talloze reorganisaties, 
samenvoegingen, herstructureringen, 
beleidsnotities, herbezinningen, eva-
luaties, splitsingen, spanningen, her-
zieningen en hernieuwde reorganisa-
ties. De ene werkgroep na de andere 
adviescommissie boog zich over de 
kwestie van de beroepsvoorbereiding 
van universitair gevormde leraren. De 
reeks afkortingen die de geschiede-
nis van de Groninger lerarenopleiding 
markeert, vormt bijna een dadaïstisch 
klankgedicht: COL, IFI, ALO, SOLO, 
ILO, UCLO, COWOG, ECCOO, UOCG.

‘Aantekening’
In de jaren vijftig werd een juridische 
basis gelegd voor de beroepsvoor-
bereiding van beginnende leraren, 
waarbij de nadruk lag op pedagogiek, 
puberteitspsychologie en algemene 
didactiek. De verantwoordelijkheid 
hiervoor viel toe aan de subfaculteit 
der Pedagogische en Andragogische 
Wetenschappen. Naast medewerkers 
voor algemene onderwijskunde werd 
ook personeel aangesteld voor de vak-

didactiek van de schoolvakken. In de 
jaren zestig was er een sterke groei in 
het aantal studenten dat de ‘pedago-
gisch-didactische aantekening bij het 
doctoraal examen’ wilde halen. Reden 
om in 1970 een Interfacultair Instituut 
op te richten, waarin de samenwer-
king tussen onderwijskundigen en vak-
didactici centraal stond. 

Tumult
De jaren erna kenmerkten zich door 
veel onrust, verwarring en politiek tu-
mult, waarbij het strijdpunt vaak de 
positie van de vakdidactici was. Nu 
eens vond men dat zij te sterk ver-
bonden bleven aan hun faculteit, dan 
weer raakten de vakdidactici te zeer 
geïsoleerd van hun specifieke vakwe-
tenschappelijke omgeving. De ene 

commissie adviseerde één universi-
tair centrum voor de lerarenopleiding 
te creëren, de volgende commissie 
zag meer in een samenwerkingsor-
gaan, en toen kwam er een minister 
die vond dat de verantwoordelijkheid 
voor de lerarenopleiding van de uni-
versiteit moest worden overgeheveld 
naar de ‘nieuwe hbo-lerarenopleidin-
gen’, de NLO’s – nog vergeten in het 
klankgedicht. 

Kampioen reorganisatie
Een kritisch rapport van een visitatie-
commissie in 1992 was voor het Colle-
ge van Bestuur van de RUG aanleiding 
om de aanzet te geven tot een nieuw 
orgaan, minder versnipperd en met 
een gericht onderwijs- en onderzoeks-
beleid: het Universitair Centrum voor

Wim van de Grift, hoogleraar-directeur Lerarenopleiding
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Mayra uit Chili 
promoveert in Groningen
Research master voor
aankomende onderzoekers
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Mayra Mascareño ontvangt haar bul (cum laude) na de verdediging van haar proefschrift 
“Learning Opportunities in Kindergarten Classrooms” op 10 april 2014.

Sinds 2005 worden getalenteerde studenten 
tot onderzoeker opgeleid in de tweejarige 
onderzoeksmaster ‘Behavioural and Social 

Sciences’. ‘Education and Development’ is één van 
de vijf specialisaties van deze Engelstalige onder-
zoeksmaster. Studenten bekwamen zich in het 
onderzoek naar de effectiviteit van onderwijs en 
de verbetering van ontwikkelingsprocessen. De 
specialisatie wordt aangeboden door Onderwijs-
kunde, samen met Ontwikkelingspsychologie en 
Orthopedagogiek.  In de afgelopen negen jaar zijn 

Lerarenopleiding (UCLO). Maar me-
teen waren er alweer spanningen. 
Enerzijds was er de centrumgedachte: 
één instituut, één gezicht naar buiten. 
Anderzijds waren er de faculteiten 
die zich druk maakten om de vakwe-
tenschappelijke verankering van de 
lerarenopleiding. Hoe dan ook, na 
weer nieuwe adviezen van weer an-
dere commissies, werd het UCLO in 
2004 met twee andere centra samen-
gevoegd tot het Universitair Onder-
wijscentrum Groningen (UOCG). In 
2011 werd het UOCG opgeheven en nu 

bestaat de Universitaire Lerarenoplei-
ding als een eigenstandige instituut 
dat valt onder de faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen. 

De lerarenopleiding nu
Onder leiding van Wim van de Grift 
heeft de Lerarenopleiding weer 
een sterk onderzoeksprogramma, 
waarin zowel vakdidactische als  
algemene onderwijsonderzoekers  
participeren. De focus ligt op de  
professionele ontwikkeling van lera-
ren. Vragen die daarin centraal staan, 
zijn: hoe ontwikkelen de pedago-
gisch-didactische en vakdidactische 
vaardigheden van leraren zich? Wat is 
de invloed van de professionele ont-
wikkeling van leraren op de kwaliteit 
van het leren van de leerlingen? 

Landelijk maakt de Lerarenopleiding 
naam door de invoering van eviden-
ce-based professionaliseringsprogram-
ma’s als Inductie van beginnende lera-
ren en Verbetering zeer zwakke scholen. 
De opleiding zelf wordt door studenten 
hoog gewaardeerd. Na al die jaren van 
turbulentie lijkt de Lerarenopleiding 
haar eigen vorm te hebben gevonden. 
Die vorm zit ook in de naam, die geen 
afkorting meer bevat, maar helder en 
beknopt is: Lerarenopleiding.

Klaas van Veen, 
hoogleraar

Onderwijskunde bij 
de Lerarenopleiding
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De onderzoekschool voor onder-
wijskundig onderzoek

ICO: de Champions League
in onderwijskunde
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ICO promovendi en stafleden van de eerste ICO summerschool in 1992

31 studenten aan het traject ‘Education and 
Development’ in de onderzoeksmaster begon-
nen, waaronder acht buitenlandse studenten. 
Eén van hen is Mayra Mascareño. Haar oplei-
dingsprogramma bestond voor een groot deel 
uit onderzoeksmethoden en -technieken. 

Daarnaast is zij vertrouwd gemaakt met onder-
zoek op het terrein van adaptief onderwijs en 
differentiatie, sociaal-psychologische determi-
nanten van onderwijsresultaten, het gebruik 
en de effectiviteit van leeromgevingen en de 
ontwikkeling van lerenden na afloop van het 
formele onderwijs. In het programma van de 
onderzoeksmaster is veel ruimte om zelf deel 
te nemen aan lopende onderzoeksprojecten. 
Voor Mayra was dit ook een van de belangrijk-
ste redenen om van Chili naar Nederland te ko-

men. “Studenten krijgen, door hun traineeship 
of als studentassistent, veel mogelijkheden 
om actief in onderzoek te participeren. Je hebt 
daarbij nauw contact met de wetenschappelij-
ke staf, en maakt je snel de onderzoeksvaar-
digheden eigen.” 

Voor Mayra kreeg dit direct een vervolg. Ze 
kon na haar onderzoeksmaster doorstromen 
naar een promotieplek, en is recent gepromo-
veerd op een onderzoek naar leermogelijkhe-
den in de voorschoolse educatie. Niet alleen 
voor Mayra, maar voor velen die de research 
master in Groningen hebben afgerond, geldt 
dat zij daarna aan hun promotieonderzoek zijn 
begonnen. Voor een deel bij het GION, maar 
ook aan andere universiteiten.

Eind jaren tachtig namen hoogleraren 
van de Rijksuniversiteit Groningen en 
de Universiteit Twente het initiatief 

om een postdoctorale opleiding in het leven 
te roepen voor hun assistenten-in-opleiding. 
Aangezien op beide universiteiten behoef-
te was aan een opleidingsprogramma op 
grondslagen en technieken van evaluatie-on-
derzoek, werden de krachten gebundeld. Dit 

leidde in 1988 tot de oprichting van het  ICO, 
het Interuniversitair Centrum voor Onder-
wijskundig Onderzoek, met de Twentse hoog-
leraar Jaap Scheerens en de Groningse hoog-
leraar Bert Creemers als eerste directeuren.

De samenwerking werd al snel uitgebreid. In 
1991 sloot de Universiteit Maastricht zich bij 
het ICO aan, en een jaar later de toenmalige 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Een paar 
jaar later waren nagenoeg alle onderwijskun-
dige onderzoeksgroepen verbonden aan het 

ICO. In 1994 kreeg het ICO van de Koninklijke Ne-
derlandse Akademie van Wetenschappen het offi-
ciële predikaat van onderzoekschool. 

Op dit moment participeren dertien zowel Neder-
landse als Vlaamse universiteiten in het ICO. Veel 
recent benoemde hoogleraren in de onderwijs-
kunde hebben zelf hun opleiding binnen het ICO 

gevolgd, en treden nu als promotor op van de 
nieuwe lichtingen onderzoekers. Het heeft zich, 
in de meer dan 25 jaar dat het ICO inmiddels be-
staat, ontwikkeld tot een niet meer weg te den-
ken netwerk van onderwijskundige onderzoe-
kers. En Groningen maakt daar nog steeds deel 
van uit. 
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rede nog steeds actueel wanneer we 
de taak en de werkwijze van het onder-
wijsonderzoek moeten beschrijven.

Onderzoek voor het onderwijs

3H o o f d s t u k

1967 Nel Ojemann neemt leiding over van de dan nog pas in de kiem aanwezige sectie pedologie
1970 Willem Jan Brandenburg benoemd tot hoogleraar, leeropdracht didactiek
1975 Bert Creemers benoemd tot lector Onderwijskundig onderzoek
1980 Benoeming Bert Creemers tot hoogleraar Onderwijskunde
1980 Benoeming Klaas Koster als hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder de pedologie, 
 klinische onderwijskunde en onderwijspsychologie
1990 Oprichting van ‘School Effectiveness and School Improvement’
1995 Benoeming van Jan Slavenburg tot bijzonder hoogleraar in de Onderwijskunde, i.h.b. onderwijsbegeleiding
1995 Oprichting van ‘Educational Research and Evaluation’
2003 Benoeming Roel Bosker als hoogleraar Onderwijskunde
2004 Benoeming Greetje van der Werf als hoogleraar Onderwijzen en leren
2004 Benoeming Alexander Minnaert als hoogleraar Klinische onderwijskunde en Orthopedagogiek, i.h.b. leerstoornissen
2010 Benoeming Egbert Harskamp tot bijzonder hoogleraar Effectieve leeromgevingen
2014 Eredoctoraat Rijksuniversiteit Groningen toegekend aan Robert Slavin
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Een interview met 
Bert Creemers

Om bij te blijven moet 
je vooruitgaan

Hoofdstuk 3 
Onderzoek voor het onderwijs

Bert Creemers

Als directeur onderwijson-
derzoek heeft prof. dr. 
Bert Creemers vele ja-
ren zijn stempel gedrukt 
op de onderwijskundige 

praxis in Groningen. Hoewel afkom-
stig van beneden de grote rivieren, 
werd hij in den lande vaak verant-
woordelijk gehouden voor de ‘koude 
wind uit het noorden’, die met ont-
nuchterende feiten menig bevlogen 
onderwijsideaal op de tocht zette. 

Creemers was in de jaren zeventig een 
van de eerste onderwijskundigen in 
Nederland met een empirisch-analyti-
sche benadering van onderwijskundig 
onderzoek. Na zijn studie psychologie 
in Nijmegen werd hij docent onder-
wijskunde/pedagogiek aan de Peda-
gogische Academie te Sittard en –in 
zijn diensttijd– onderwijskundige bij de 
marine. 

Aan de Rijksuniversiteit Utrecht kreeg 
hij de kans te promoveren op onder-
zoek naar de vraag: wat heeft effect 
op het leren van leerlingen? Een vraag 
die als een rode draad door Creemers’ 
onderwijskundige carrière loopt. Als 
wetenschapper vroeg hij zich voortdu-
rend af: wat weten we over onderwijs 
en hoe kunnen we dat toepassen om 
het onderwijs beter te maken? 

Creemers: “In de zestiger en zeven-
tiger jaren was er op het gebied van 
onderwijs en pedagogiek een discus-
sie tussen wetenschappers die de 
benadering op basis van aannames 
voorstonden en anderen die vonden 
dat je uit moest gaan van feiten en 
het onderzoeken daarvan. Ik was een 
groot voorstander van de tweede be-
nadering, net als Van Gelder en zijn me-
dewerkers. Dat is vandaag de dag nog 
steeds de visie van het GION.”

Samenvoeging
Creemers werd mede in Groningen 
aangenomen om het toenmalige 
RION, het van de universiteit losge-
koppelde onderzoeksinstituut, nieuw 
leven in te blazen en nauwer bij onder-
wijskunde te betrekken. Daarnaast be-
gon het middenschoolproject, en daar 
moest ook onderzoek voor worden 
gedaan. Het middenschoolonderzoek 
onder leiding van Creemers liep goed. 
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Een paar jaar later was hij directeur van 
RION en werd het onderzoeksinstituut 
weer geïntegreerd in de universiteit. 
Creemers: “In de jaren negentig vond 
men dat er een samenvoeging moest 
komen van alle onderzoek op het ter-
rein van pedagogiek en onderwijskun-
de en dat onderwijs en onderzoek bij 
elkaar moesten komen. Om die ont-

wikkeling te markeren, werd de naam 
veranderd van RION in GION, maar ons 
werk bleef hetzelfde.”

Politiek
Politiek en onderwijs waren in Gronin-
gen nauw met elkaar verweven. Cree-
mers’ optreden als onafhankelijk, ob-
jectief onderzoeker stond daar haaks 

op. “Toen ik kwam was het hier zo dat 
min of meer werd aangenomen dat 
Groningen de minister van onderwijs 
zou leveren. De PvdA was hier sterk 
vertegenwoordigd en het ging vaak 
over onderwijsbeleid. Studenten kwa-
men meestal terecht in de onderwijs-
politiek of werden ambtenaren. Ons 
onderzoek werd geacht de politieke 
ambities (bijvoorbeeld de invoering 
van de middenschool) te ondersteu-
nen. In de praktijk waren de resultaten 
van ons onderzoek echter allerminst 
positief voor de invoering van de mid-
denschool.” 

“De combinatie van onderzoekswerk 
en politiek is tricky. Je begint optimis-
tisch en ietwat naïef, en gaandeweg 
leer je dat de dingen niet altijd gaan 
zoals je zou wensen. Je wilt dat de re-
sultaten van je onderzoek het onder-
wijs verbeteren, en niet voor politie-
ke doeleinden gebruikt worden. Dat 
bleek in de praktijk echter niet altijd 
het geval.”

Kwaliteit van het onderzoek
In zijn lange loopbaan als onderwijs-
onderzoeker zag Creemers de kwali-
teit van het onderzoek steeds beter 
worden: “Toen onze instrumenten ge-
avanceerder werden, konden we ook 
veel preciezer en gerichter meten. Er 
kwamen gedetailleerde theorieën en 

slimmere methodes om ze te testen. 
Je leerde naar verschillende niveaus in 
het onderwijs te kijken en naar meer-
dere variabelen.” 

Creemers had daarbij een voorkeur 
voor een goede theoretische onder-
bouwing. Dat is een andere insteek 
dan de zeer pragmatische benadering 
van bijvoorbeeld het evidence based 
onderwijs waarin het adagium centraal 
staat ‘als het maar werkt’. “Maar in de 
kern gaat het bij beide om het verbete-
ren van de kwaliteit van het onderwijs 
en de prestaties van leerlingen.”

Beter onderwijs
Creemers maakt het op verzoek graag 
wat concreter: “Wij hebben een model 
gemaakt voor wat werkt in het gedrag 
van leerkrachten, een model met oplo-
pende niveaus. We hebben daar instru-
menten voor ontwikkeld. Leerlingen 
konden bijvoorbeeld het lesgeven en 

Bert Creemers

Bert Creemers tijdens een 
bijeenkomst van het bestuur 
van de ICSEI in Melbourne 
(januari 1994)
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ERE
Het tijdschrift ‘Educational Research and Eva-
luation’ verschijnt sinds 1995. Het tijdschrift 
publiceert empirische studies naar het verbe-
teren van onderwijsprocessen en onderwijsre-
sultaten, waaronder ook secundaire analyses, 
meta-analyses en reviewstudies. ‘Educational 
Research and Evaluation’ wordt uitgegeven 
door Routledge. Editors zijn Greetje van der 
Werf en Keith Morrison.

SESI
‘School Effectiveness and School Improvement’ 
is in 1990 opgericht. Het tijdschrift heeft tot doel 
wetenschappelijk onderzoek op het terrein van 
onderwijseffectiviteit te publiceren. Daarbij is spe-
cifieke aandacht voor de wijze waarop het onder-
wijs in de klas en op school verbeterd kan worden, 
en hoe het onderwijsbeleid hierop kan sturen 
dan wel hiervoor voorwaarden kan scheppen. 
‘School Effectiveness and School Improvement’ 
wordt uitgegeven door Routledge. ‘Founding edi-
tors’ van het tijdschrift zijn Bert Creemers en Da-
vid Reynolds. Huidige editors zijn Roel Bosker en  
Daniel Muijs.

de uitleg van hun leerkrachten waar-
deren, en dat is gekoppeld aan leer-
resultaten. Op die manier konden we 
vier tot vijf verschillende niveaus van 
leerkrachtengedrag onderscheiden.” 

Het begint met gestructureerd onder-
wijs, aldus Creemers. “Dat is vrij ge-
makkelijk en kan op de pedagogische 
academie geleerd worden. Andere 
leerkrachten zijn veel verder en kun-
nen bijvoorbeeld goed differentiëren. 
Die blijken vooral in groep 4 en 5 goede 
resultaten te behalen. Zo hebben we 
uitgezocht welk leerkrachtengedrag 
voor welke leeftijdsgroep de meeste 
opbrengst heeft. Dat leidt tot beter 
onderwijs.” 

“De volgende stap is het uitdragen van 
je bevindingen. Je kunt dat doen door 
erover te publiceren en hopen dat er 
iets mee gedaan wordt. Je kunt ook 
samen met scholen en in de praktijk 
onderzoek doen dat direct tot betere 
resultaten leidt. Een andere lijn is via 
de schoolbegeleidingsdiensten, die de 
resultaten van ons onderzoek verwer-
ken in hun advisering aan en onder-
steuning van de lespraktijk. Daarnaast 
hopen we dat de Nederlandse oplei-
dingsinstituten de resultaten van ons 
onderzoek meenemen. Als het gaat 
om kwaliteitsfactoren op scholen, dan 
is de kwaliteit van de leerkracht veruit 
het belangrijkst.”

Vooruitgaan
Zou Creemers willen dat er meer stu-
ring zou zijn op het onderwijs door de 
overheid? “Waar dat nodig is, zeker. 
Er zijn grote verschillen tussen scho-
len. Een school die een bepaald niveau 
heeft, en niets doet om dat niveau te 
verhogen, glijdt af. Om bij te blijven, 
moet je vooruitgaan. Scholen moe-
ten uitgedaagd, gestimuleerd, zelfs 
verplicht worden om zich te blijven 
concentreren op de kwaliteit van de 
leerkracht en de kwaliteit van het on-
derwijs.”

Tijdschriften
Creemers was op zijn werkterrein een 
van de pioniers op het gebied van we-
tenschappelijke tijdschriften. “Ik ben 
begonnen met het Tijdschrift voor 
Onderwijsresearch, dat later is opge-
gaan in Pedagogische Studiën. Intus-
sen werd het onderwijsonderzoek 
steeds internationaler, en hebben we 
het tijdschrift School Effectiveness and 
School Improvement opgezet. Later 
kwam daar Educational Research and 
Evaluation bij.” 

Tijdschriften zijn volgens Creemers een 
goede manier om de resultaten van je 
werk te verspreiden. “Ze vormen een 
podium voor een betere nationale en 
internationale afstemming en ontwik-
keling van het onderwijsonderzoek. 
Dat aspect heeft natuurlijk ook een 

In 1994 verscheen “The 
Effective Classroom”, dat 

internationaal de aandacht 
van onderwijsonderzoekers, 

beleidsvoerders, school-
bestuurders en leraren trok.
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RION, GION, onderwijskunde… 
hoe zit het nou eigenlijk precies? 
Om dat uit te leggen, moeten 

we terug naar 1973. Toen ging in Gro-
ningen de para-universitaire “Stich-
ting R.I.O.N.” (“Research Instituut 
voor Onderwijs in het Noorden”) van 
start, met als taakstelling “ het  zonder  
winstoogmerk bevorderen van on-
derzoek  voor het onderwijs, zulks ten 
dienste van de onderwijspraktijk, het 
onderwijsbeleid en de wetenschap 
en een gerichtheid op de noordelijke  
regio”. 

SVO als financier 
Het R.I.O.N. Onderzoek was in de ja-
ren ’70 en ’80 vooral gericht op het 
voortgezet onderwijs, speciaal onder-
wijs en onderwijsorganisatievraag-
stukken. Het werd nagenoeg geheel 
gefinancierd door de SVO, de “Stich-
ting voor Onderzoek van het Onder-
wijs”. De SVO, die in 1965 tot stand 
kwam, vormde de levensbron voor de 
vijf toenmalige onderzoeksinstituten, 

waaronder het R.I.O.N. Onder de SVO 
was er formeel sprake van competitie 
om onderzoeksgelden. Annemieke de 
Vries, die van 1976 tot haar pensione-
ring in 2011 bij het onderzoeksinstituut 
werkte, memoreert: “Meestal was de 
opdracht voor een aanvraag aan twee 
onderzoeksinstituten gegeven die in 
concurrentie de aanvraag moesten 
uitwerken. Vervolgens koos SVO het 
instituut dat het onderzoeksvoorstel 
mocht maken. Voor het schrijven van 
het onderzoeksvoorstel werd soms 
evenveel geld beschikbaar gesteld als 
later voor het hele project.”

Doordat er een vergoeding werd ge-
geven voor het uitwerken van de on-
derzoeksvoorstellen en projecten in 
de praktijk min of meer gelijkelijk bij 
de vijf instituten terechtkwamen, was 
er sprake van een redelijk stabiele in-
komstenbron. Het R.I.O.N. groeide 
en telde op een gegeven moment 120 
personeelsleden, inclusief studentas-
sistenten. 

Omdat de projecten zelf echter steeds 
van korte duur waren, werkte het 
R.I.O.N. met korte arbeidscontracten. 
De Vries: “Zo kon een onderzoeker wel 

Een beknopte geschiedenis 
van het RION en GION

enorme impuls gekregen door de informatie-
technologie. Internet heeft in dit vak voor een 
enorme versnelling gezorgd. Je collega’s aan 
de andere kant van de wereld zijn soms dich-
terbij dan diegenen die om de hoek wonen.” 

Samenleving
Waar moet het onderwijsonderzoek zich de 
komende jaren op richten? “In de tijd van Van 
Gelder en Van Kemenade ontstond de overtui-
ging dat het onderwijs moet bijdragen aan ge-

lijke kansen voor iedereen en een betere ver-
deling in de samenleving. Dat idee van equity is 
een beetje verloren gegaan. We kijken tegen-
woordig veel meer naar verschillen. Het onder-
zoek zou zich misschien weer moeten richten 
op de vraag hoe onderwijs bij kan dragen aan 
meer sociale gelijkheid en rust.

Inaugurele redes van Greetje van der Werf (links)
en Roel Bosker (midden) op 11 januari 2005. 
Rechts laudator Bert Creemers.

Gemengd bedrijf
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zes keer per jaar een nieuw contract krij-
gen. In tijden dat het minder ging met het 
onderwijsonderzoek of projecten niet door 
dreigden te gaan, was het spannend of de 
aanstelling wel verlengd zou worden”.

Terugkeer naar het ouderlijk huis
In 1985 werd de naam veranderd in RION 
– Instituut voor Onderwijsonderzoek. Die 
naamsverandering viel samen met de over-
gang van het RION als zelfstandig instituut 
naar de Rijksuniversiteit Groningen. “Een 
verloren zoon” was daarmee teruggekeerd 
in het ouderlijk huis, aldus de toenmalige 
rector-magnificus Bleumink. Medewerkers 
van het RION kregen een aanstelling bij de 
universiteit. Ongeveer de helft kreeg een 
vast contract. De rest werkte op tijdelijke 
contracten. Dat laatste bleek al snel geen 
overbodige luxe, want vanaf het eind van 
de jaren ’80 liep de financiering vanuit SVO 
terug, en was het RION gedwongen andere 
inkomstenbronnen aan te boren, waaron-
der gemeenten en schoolbesturen.

Promotiefabriek
Het was ook de tijd waarin medewerkers 
van het RION de kans kregen, of gedwon-
gen werden, te promoveren. Per jaar was 
er sprake van een groot aantal proefschrif-
ten, veelal op basis van projecten waarop 
onderzoekers werkzaam waren. Het RION 
werd in de wandelgangen om die reden 
ook wel de “promotiefabriek” genoemd. 
Met het opheffen van de SVO halverwege 
de jaren ’90 en de start van de Programma-
raad voor het Onderwijsonderzoek (PROO) 
veranderde de aard van het werk. Ook de 

naam werd halverwege de jaren ‘90 gewij-
zigd. Het RION heet sindsdien GION: “Gro-
nings Instituut voor onderzoek van Onder-
wijs, Opvoeding en Ontwikkeling” en later 
kortweg “Gronings Instituut voor onder-
zoek van Onderwijs”, waarbij de ‘N’ gezien 
moet worden als een rudimentaire, wel-
licht ietwat weemoedige herinnering aan 
de regionale oorsprong van het instituut. 

Onderwijs verzorgen
Belangrijke andere opdrachtgevers wa-
ren het ministerie van OCW en de lan-
delijke pedagogische centra. Daarnaast 
waren er zowel Nederlandse als buiten-
landse promovendi werkzaam bij het GION.  
Naast onderzoeksinstelling werd het GION  
ook meer en meer  een “onderwijsfabriek”,  
door vakken  te verzorgen in de opleidin-
gen pedagogische wetenschappen en on-
derwijskunde.

GION en Onderwijskunde samen 
Omdat de scheidslijn tussen GION en 
de vakgroep Onderwijskunde geleidelijk 
steeds  minder scherp werd, zijn beide in 
2009 samengevoegd tot een nieuwe een-
heid, waarin onderzoek en onderwijs on-
derling verweven zijn. Daarmee heeft het 
GION, dat nu uit ruim veertig personen 
bestaat, zich ontwikkeld tot een ‘gemengd 
bedrijf’ voor onderwijskundig onderzoek 
én onderwijs. Vandaar de nieuwe naam:  
GION onderwijs/onderzoek. 

Het gebouw aan 
de Westersingel 
waar het R.I.O.N. 
van 1973-1978 
gehuisvest was

Sinds 2001 bevindt 
het GION zich aan de 
Grote Rozenstraat in 
Groningen”

In 1978 verhuisde het 
R.I.O.N. naar de stations-
straat in Haren, waar het 
tot 1985 bleef

Van 1985 tot 2001 bevond het RION en daarna het 
GION zich aan de Westerhaven in Groningen
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Medewerkers van het onderzoeksthema 
‘Vormgeving van het onderwijs’

 Onderzoekers van ‘Evaluatie
 van onderwijssystemen’

 Het onderzoeksthemagebied 
‘Implementatie en evaluatie van leerplannen’

Medewerkers van het onderzoeksthema 
‘Buitengewoon onderwijs’

18 augustus 1970 Van Gelder richt de Stichting Research Instituut voor het Onderwijs in het Noorden (R.I.O.N.) op
1973  Stichting R.I.O.N. gaat van start aan de Westersingel in Groningen
1975  Bert Creemers wordt benoemd tot lector Onderwijskundig onderzoek
1978   Verhuizing van het R.I.O.N. naar de Stationsstraat in Haren
1979  Bert Creemers wordt directeur van het R.I.O.N.
1981  Het R.I.O.N. wordt georganiseerd rond specifieke themagebieden
1985  Naamsverandering in RION – Instituut voor Onderwijsonderzoek
1985  Overgang van zelfstandig instituut naar onderzoeksinstituut van de RuG
1985  Verhuizing van Haren naar de Westerhaven in Groningen
1988  Start van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijskundig Onderzoek (ICO) samen met de Universiteit Twente
1993  Naamsverandering in GION (Gronings Instituut voor onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling)
2001  Verhuizing van het GION naar de Grote Rozenstraat in Groningen
2003  Roel Bosker wordt directeur van het GION
2005  Benoeming Greetje van der Werf als hoogleraar bij het GION
2009  Samenvoeging van het GION en de basiseenheid Onderwijskunde tot “GION Onderwijskunde” 
2014  Naamsverandering in “GION onderwijs/onderzoek”
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Medewerkers van het R.I.O.N. in Haren in 1985

Willem de Kock, Sonja Abels, Roelande Hofman, Simone Doolaard, Anouk Donker-Bergstra, 
Lieneke Ritzema,  Dorinde Jansma, Danny Kostons en Truus Harms. 

Tweede rij, v.l.n.r. Stephanie Muller, Roel Bosker, Annemieke Smale-Jacobse, Harm Naayer, 
Coby van Niejenhuis, Mayra Mascareño Lara, Mechteld van Kuijk, Marjolein Deunk,
Lyset Rekers-Mombarg, Jorien Vugteveen, Hanke Korpershoek, Henk Guldemond, 
Anneke Timmermans, Vera Mak, Conny Lenderink, Ralf Maslowski en Greetje van der Werf. 

Derde rij: Theo van Batenburg. Niet op de foto: Marian van den Berg, Hester de Boer, Sabine 
Guntern, Egbert Harskamp, Linda Hartemink-Bolt, Rink Hoekstra, Janet de Jong-Heeringa, 
Hans Kuyper, Marie-Christine Opdenakker, Alma Spijkerboer en Djurre Zijsling.
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Medewerkers GION/Onderwijskunde augustus 2013

1. Cor Meijer
2. Gerrit Gerritsen
3. Jaap van Splunter
4. Simone Blaauboer
5. Sip Jan Pijl
6. Loek Nieuwenhuis
7. Gerard van den Berg
8.J ettie Wassenaar
9. Bram Pijl
10.Dik Maandag
11.Sieta Greidanus

23.Roel Bosker
24.Ineke Otto
25.Gerry Reezigt
26.Harmtje Brinks
27.Roelande Hofman
28.Reina Schiphof
29.Gré Mannes
30.Peter den Boer
31.Greetje van der Werf
32.Stagiaire (naam onbekend)
33.Vera Mak

12.Truus Harms
13.Gerard Vonk
14.Wijnand Hoeben
15.Libbe Kooistra
16.Rob de Jong
17.Klaas Sijtsma
18.Bert Creemers
19.Udo van der Wal
20.Frans Haanstra
21.Annelies Weersing
22.Hilde Woltjer



58 59

Goed onderwijs kan niet 
zonder kennis van het kind

Hoofdstuk 3     Onderzoek voor het onderwijs

Nel Ojemann bij 
haar afscheid in 
1976. Links naast 
haar Wim Meijer, 
rechts Joos Ockels.

Nel Ojemann legt het 
door haar ontwikkelde 
Wereldspel uit

Klaas Koster, in 
1980 benoemd 
tot hoogleraar bij 
pedologie

Alexander Minnaert, hoogleraar 
Klinische Onderwijskunde

werd de oorzaken voor de leerpro-
blemen niet alleen bij het kind, maar 
vooral ook in de onderwijsomgeving 
te zoeken.

De ontwikkeling van het vakgebied tot 
op heden sluit aan bij de tendens om 
meer kinderen met speciale onderwijs-
behoeften in het reguliere basisonder-
wijs op te vangen. Denk hierbij aan ont-
wikkelingen in het onderwijsbeleid als 
Weer Samen Naar School en Passend 
onderwijs. De huidige generatie intern 
begeleiders in scholen richt zich op het 
versterken van de leerkracht. De leer-
kracht is de professional die met de 
kinderen aan de slag moet – of ze nu 
hoogbegaafd zijn of ADHD hebben, en 
of ze nu moeite hebben met breuken 
of met taal. 

Je kunt als leraar nog zulke bril-
jante lessen bedenken - als er iets 
aan de hand is met het kind, komt 

er van kennisoverdracht weinig of 
niets terecht. Of moet je zeggen dat 
een les die geen rekening houdt met 
de stagnaties van het kind, per defi-
nitie nooit briljant kan zijn? Hoe dan 
ook: voor Leon van Gelder stond van 
meet af aan vast dat onderwijskun-
de zich óók moet richten op de zorg 
voor de leerlingen. Een opvatting die 
ongetwijfeld mede voortkomt uit zijn 
ervaringen als schoolpsycholoog en 
onderwijsadviseur. 

Het onderdeel van de onderwijskun-
de dat zich bezighoudt met de zorg 
voor de leerlingen, is de pedologie, of-
wel ‘de wetenschap van het kind’. Bij 
de start van onderwijskunde trok Van 
Gelder als medewerker pedologie Nel 
Ojemann aan. Zij leerde studenten ‘in-
dividueel onderwijskundig onderzoek’ 
te doen bij leerlingen die stagnaties in 
het leerproces ondervonden. De stu-
denten die Ojemann opleidde, vonden 
werk als begeleider in het snel groei-

ende netwerk van onderwijsbegelei-
dingsdiensten.  

Als nieuwe medewerkers werden Jan 
Rispens, Wim Meijer en Joos Ockels 
aangetrokken. Na het vertrek van 
Rispens (die hoogleraar orthopeda-
gogiek werd) en de pensionering van 
Ojemann, traden Jeanet Bus en Jac-
ques Kruidenier aan. Er kwam meer 
aandacht voor pedologisch onder-
zoek. Bus promoveerde op Leespro-
blemen en Instructiemethoden (1984). 
Zij onderzocht de onderwijscondities 
die leesvaardigheid bevorderen. Wim 
Meijer promoveerde op Diagnostiek 
en Onderwijsinnovatie (1991), een on-
derzoek naar de vraag hoe leerlingbe-
geleiders door hun manier van werken 
bijdragen aan de professionalisering 
van leerkrachten.

Intussen was een stap gezet naar een 
interdisciplinaire onderwijskunde. On-
der de nieuw benoemde hoogleraar 
Klaas Koster werd, in een poging de 
aanpalende schoolpsychologie en or-
thopedagogiek te integreren, de term 
pedologie vervangen door klinische 
onderwijskunde. Met de komst van  
Alexander Minnaert in 2004 kwam er 
een gecombineerde leerstoel klinische 
onderwijskunde/orthopedagogiek 
(domein leerstoornissen). Die combi-
natie paste bij ontwikkelingen in het 
vakgebied, waarbij het gebruikelijk 

Pedologie en Klinische
Onderwijskunde in Groningen
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Cohorten onder de loep

Hoofdstuk 3     Onderzoek voor het onderwijs

Betrokkenheid bij cohortstudies in het 
primair en voortgezet onderwijs

en om school- en instructiekenmerken 
die deze effectiviteitsverschillen kun-
nen verklaren. In VOCL’93 werden ook 
meer psychologisch getinte vragen 
gesteld, zoals bijvoorbeeld de vraag 
in welke mate prestatiemotivatie in 
het begin van de schoolloopbaan van 
belang is voor het schoolsucces op de 
langere termijn. 

In VOCL’99 is deze psychologische 
component verder uitgebreid. Onder 
meer door te kijken naar de invloed 
van persoonlijkheidskenmerken, soci-
ale vergelijkingsprocessen en sociale 
relaties in de klas. 

Doorlopend cohort
In 2005 werd de oude traditie van af-
zonderlijke cohortonderzoeken in het 

basis- en voortgezet onderwijs door-
broken. Er kwam een integrale cohort-
studie, waarin leerlingen vanaf groep 
2 van de basisschool tot en met het 
voortgezet onderwijs en mbo worden 
gevolgd. Dit cohort (COOL5-18) wordt 
sindsdien uitgevoerd door een con-
sortium bestaande uit GION en CITO 
(verantwoordelijk voor het voorgezet 
onderwijs en mbo-deel) en het ITS en 
Kohnstamm Instituut (verantwoorde-
lijk voor het primair onderwijsdeel). 
In het cohort is de lijn die eerder met 
VOCL werd ingezet doorgetrokken. 
Waar in het begin de cohorten zich 
vooral richtten op groepsgebonden en 
schoolgebonden verschillen, is dit in 
COOL meer en meer verschoven naar 
individuele verschillen in schoolsucces.

Het GION kent een lange tradi-
tie als het gaat om cohorton-
derzoek. Bij dergelijke studies 

worden duizenden leerlingen gevolgd 
in hun onderwijsloopbaan. Deze co-
hortstudies waren in eerste instan-
tie vooral bedoeld voor de evaluatie 
van grootschalige vernieuwingen, 
zoals de Basisvorming, het VMBO en 
het Studiehuis. Dat is nu langzaam 
verschoven naar het verschaffen van 
beleidsrelevante informatie over 
(veranderingen in) leerprestaties en 
schoolloopbanen van leerlingen. 

Evaluatie van het Onderwijsvoorrangs-
beleid
In 1986 kreeg het GION van de toenma-
lige SVO de opdracht om in samenwer-
king met ITS in Nijmegen de Landelijke 
Evaluatie van het Onderwijsvoorrangs-
beleid (LEO) uit te voeren. In deze eva-
luatie werden ruim 40.000 leerlingen 
van groep 4, 6 en 8 op meer 700 ba-
sisscholen om de twee jaar getoetst 
op rekenen, lezen en sociale cognitie. 
Daardoor werd duidelijk hoe achter-
standsleerlingen zich ten opzichte van 
niet-achterstandsleerlingen ontwikkel-

den. Vergelijkbare studies waren welis-
waar eerder in de zestiger en zeventi-
ger jaren door Van Heek, Van Calcar en 
Meijnen opgezet, maar door de grote-
re schaal van LEO kon de achterstands-
problematiek nog beter in kaart wor-
den gebracht. Bovendien konden de 
onderzoekers nagaan welke klasken-
merken en schoolkenmerken al dan 
niet bijdroegen aan het verminderen 
van achterstanden, en meer algemeen 
aan de vorderingen van alle leerlingen. 

Schoolloopbanen in het voortgezet 
onderwijs
In 1989 kregen het GION en ITS de op-
dracht voor de evaluatie van het OVB 
en de Basisvorming, waar ook het CBS 
bij betrokken was. In dit cohorton-
derzoek (VOCL’89) werden rond de 
20.000 leerlingen van ruim 400 scholen 
gevolgd in hun schoolloopbaan, vanaf 
het eerste leerjaar in het voortgezet 
onderwijs totdat ze het voltijdonder-
wijs verlieten. VOCL’89 kreeg een ver-
volg in VOCL’93 en VOCL’99. 

Net als in LEO, was de interesse in de 
eerste twee VOCL cohorten vooral ge-
richt op onderwijssociologische the-
ma’s, zoals bijvoorbeeld de relatie tus-
sen gezinskenmerken en schoolsucces. 
Maar ook onderwijskundige vraagstel-
lingen kwamen aan bod. Daarbij ging 
het dan in de eerste plaats om ver-
schillen in effectiviteit tussen scholen 

Een deel van de bijna 18.000 
vragenlijsten en 23.000 
antwoordbladen die in 
COOL 5-18 van leerlingen 
ontvangen zijn



62 63
Hoofdstuk 3     Onderzoek voor het onderwijs

Boek over sociale 
wereldoriëntatie dat 
in het kader van het 
LEDO-project in 1972 

verscheen

Leerlingen zijn aan het werk met opdrachten in het LEDO-project

Wetenschap als leren door te doen vragen te stellen, te luisteren naar ande-
re argumenten, te onderzoeken, en met 
elkaar te discussiëren. 

Tegelijkertijd is het acroniem ook een 
goede beschrijving van hoe men over on-
derzoek dacht, en onderzoek in praktijk 
bracht. Volgens de in 1972 verschenen uit-
gave van het Instituut voor Onderwijskun-
de waren de deelnemers van het project 
van mening dat ideeën over onderwijsver-

nieuwing in de praktijk moesten worden 
beproefd. “Men zou het project kunnen 
zien als een groot laboratorium, waarin 
alleen de witte jassen en de chemische 
instrumenten ontbreken; de speurzin en 
de streng wetenschappelijke methoden 
worden in de praktijk voortdurend benut 
om te bestuderen wat er met de school 
gebeurt en hoe mensen nieuwe manie-
ren van werken aannemen en uitvoeren”. 
Wetenschap als leren door te doen.

Waarom zou je nog onthouden 
wanneer de Slag bij Heiligerlee 
plaatsvond, als je dit ook ge-

woon kunt opzoeken op je smartphone?’ 
Nog niet zo lang geleden was dit een vrij 
gangbare opvatting in bepaalde onder-
wijskringen. De vaardigheid ‘opzoeken’ 
werd waardevoller geacht dan het bezit 
van kennis. Inmiddels is deze benadering 
weer gerelativeerd en wordt er volop ge-
hamerd op het belang van feitenkennis. 

Zoals het onderwijs vaak een aaneenscha-
keling lijkt van déja-vû’s en aha-erlebnis-
sen, is ook deze discussie – onthouden of 
opzoeken – er allerminst een van vandaag 
of gisteren. Eind jaren zestig namelijk was 
er óók al twijfel over nut en noodzaak van 
het aanbieden van allerhande historische 
feitenkennis in het onderwijs. 

Waarom moesten kinderen alle mogelij-
ke veldslagen en graven kennen? Vanuit 
deze twijfel begon Albert van den Berg, 
medewerker van Leon van Gelder, in 
1968 een project dat moest leiden tot een 
nieuw onderwijsleerpakket voor geschie-
denisonderwijs voor elf- tot veertienja-
rigen. Het LEDO-project – ‘Leren door te 
doen’ – was geboren. 

Het LEDO-project vormde een nieuwe 
benadering van het geschiedenisonder-
wijs, waarin kinderen zich op een kritische 
manier oriënteerden op de maatschappij. 
Kinderen leerden vragen te stellen over 
thema’s die in de jaren zestig en zeventig 
volop in de belangstelling stonden, zoals 
oorlog en vrede, en milieuvervuiling. De 
naam LEDO verwijst daarbij natuurlijk in 
de eerste plaats naar de activiteiten die 
kinderen ondernamen. Kinderen leerden 

Onderzoek in de jaren ’60:  Het LEDO-project
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Weg met de aardappelsoorteermachine

Onderzoek in de jaren ’70 en ‘80: Het 
Middenschool-project

Jos van Kemenade 
maakte zich als minis-

ter van onderwijs sterk 
voor de invoering van 

de middenschool

Leon van Gelder
heeft het debat over 
de middenschool 
sterk gevoed

tijk werden beproefd. Uiteindelijk werden 
de experimenten langzaam gedoofd. Ze 
vielen ten prooi aan de publieke opinie, 
waarin het Nederlands Genootschap voor 
Leraren een belangrijke rol speelde en de 
stemming gezet werd door het begrip 
“eenheidsworst” regelmatig te laten val-
len in samenhang met Middenschool. 

De experimentele middenscholen van 
destijds bestaan nog steeds, zij het vaak 
in een iets andere gedaante. Zo heeft de 
Open Schoolgemeenschap de Bijlmer in 
Amsterdam een 2-jarige heterogene brug-
periode om toch enig uitstel aan studie- 
en beroepskeuze te geven. En de Leon 
van Gelder Middenschool gaat nu door 
het leven als de vestiging Leon van Gelder 
van het Reitdiepcollege. Nog steeds kent 
de school ruime heterogene brugperio-
de van drie jaren, waarin leerlingen van 
vmbo- tot en met vwo-niveau bij elkaar in 
de klas zitten. 

Begin jaren zeventig was de tijd van 
de maakbare samenleving. Het 
idee was dat de maatschappij door 

middel van overheidsingrijpen in een be-
paalde vorm te kneden zou zijn. Daarin 
speelde onderwijs een belangrijke rol. 
Belangrijke vernieuwingen werden uit-
gedacht, uitgeprobeerd en in een enkel 
geval ook daadwerkelijk ingevoerd. Een 
van die vernieuwingen was de Midden-
school, een interessant experiment be-
dacht door Jos van Kemenade, destijds 
minister van Onderwijs en later ook hoog-
leraar onderwijskunde in Groningen. 

De Middenschool was een vorm van geïn-
tegreerd voortgezet onderwijs. 

Geen schooltypen meer naast elkaar, 
waarover de leerlingen werden verdeeld 
als betrof het een aardappelsorteerma-
chine. 

Centrale gedachte was de schooltypekeu-
ze te verschuiven naar de leeftijd van 14 
of 15 jaar, zodat de leerling langer de tijd 
kreeg om zijn specifieke kwaliteiten te 
ontplooien. Zo moest het onderwijs ook 
de aanjager worden van een maatschap-
pij waarin elk individu op de juiste plek te-
recht kwam. Leon van Gelder, hoogleraar 
onderwijskunde in Groningen, had des-
tijds het debat mede op gang gebracht. 

Uiteindelijk gingen 21 scholen, verspreid 
over Nederland, met het idee aan de slag, 
waaronder de speciaal als middenschool 
opgerichte Leon van Gelderschool in Gro-
ningen. De vakgroep onderwijskunde 
nam deel aan een projectgroep die deze 
Groningse school uitdacht. 

Het RION kreeg de opdracht de verschil-
lende experimenten te evalueren. Reek-
sen rapporten verschenen over de begin-
situatie van de leerlingen die naar deze 
scholen gingen, de ontwikkeling van hun 
schoolsucces, de leerplannen die de scho-
len maakten, en de pedagogisch-didacti-
sche concepten die in de onderwijsprak-

De Leon van Gelder school heeft nog 
steeds een heterogene brugperiode van 
3 jaar
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Het gat in de Mammoetwet

Leerlingen van de 
koksopleiding van het 
Noorderpoort College 

in Groningen krijgen 
uitleg van hun docent

Vanaf de jaren zeventig had het 
toenmalige RION bemoeienis met 
onderzoek in het beroepsonder-

wijs. In het onderwijslandschap was op 
dat moment van alles aan het verande-
ren: het gat in de Mammoetwet moest 
gedicht worden. Voor leerlingen die het 
lbo of mavo op een laag niveau of voor-
tijdig hadden verlaten was er namelijk 
geen (fulltime) vervolgonderwijs. En 
werkende jongeren liepen te hoop en eis-
ten betere scholingsmogelijkheden. 

Van overheidswege werden in reactie 
daarop door het land eerst experimenten 
“participatie-onderwijs” gestart, in de ja-
ren tachtig gevolgd door proefprojecten 
kort mbo, als laagdrempelige onderwijs-
vorm voor beide typen jongeren. 

“Participerend leren” was hier het ada-
gium: er moest een aanbod komen van 
korte beroepsopleidende, schakelende 
en oriënterende programma’s, die the-
magericht zouden zijn en waarin allerlei 
soorten handelingen ingebouwd zouden 
zijn die in werksituaties voorkomen, naast 
de puur beroepsgerichte. 

Bovendien moest er zowel binnen- als 
buitenschools geleerd worden, en dien-
de er aandacht te zijn voor de individuele 
leerling: via individuele leerwegen die op 
flexibele momenten konden beginnen 
en eindigen, en dit alles ondersteund via 
persoonlijke en maatschappelijke begelei-
ding van de leerling.

Het RION onderzocht hoe het onderwijs 
volgens deze principes gestalte kreeg. 
Een serie onderzoeken richtte zich op de 
beginsituatie van het kort mbo, op de lan-
delijke en plaatselijke inspanningen om 
onderwijsprogramma’s te ontwikkelen, 

op de inhoud van die programma’s zelf 
en op wat de leerlingen er uiteindelijk 
van oppikten. Langzamerhand breid-
de het onderzoek zich – parallel aan 
de uitrol van participerend leren – uit 
naar het reguliere mbo, en beschreef 
daar niet alleen het onderwijs maar via 
cohortonderzoek ook de schoolloop-
baan van leerlingen. 

Uiteindelijk fuseerde het kort mbo met 
langere opleidingen in het mbo tot 
sectorale instellingen en nog later de  
grootschalige, regionale mbo-instel-
lingen, bekend als ROC’s.  Via diverse 
onderzoeksprojecten bleef het RION, 
nu als GION, betrokken. Naast het 
mbo kwam overigens ook het lager 
beroepsonderwijs aan de orde: toen in 
de jaren tachtig het lbo als zelfstandi-
ge onderwijsvorm opgeheven dreigde 
te worden, werden bijvoorbeeld de 
‘verworvenheden’ van dat onderwijs-
type via onderzoek in kaart gebracht. 
Ongeveer tegelijkertijd concludeerde 
een RION-onderzoeker dat het lhno 
–het lager huishouds- en nijverheids-
onderwijs– maar beter opgeheven kon 
worden, gezien de arbeidsmarktkan-
sen van zijn afgestudeerden.

Competentiegericht leren
De elementen van participerend leren 
zien we in het huidige beroepsonder-
wijs, bijvoorbeeld onder de noemer 
van competentiegericht leren, nog 

steeds terug. Maar ook nu nog blijken 
de voorgestelde onderwijsvernieu-
wingen in de praktijk vaak lastig uit-
voerbaar, en lijkt de onderwijskundige 
vormgeving vaak meer geïnspireerd 
door idealen dan gebaseerd op effec-
tief gebleken pedagogisch-didactisch 
principes. 

Het RION- en later het GION-onder-
zoek van het beroepsonderwijs leidde 
tot een stroom van rapporten die voor 
beleid of scholen bedoeld waren. Maar 
het mondde later ook uit in disserta-
ties over complexe leerplaatsen, over 
scholing van laagopgeleide volwasse-
nen en over effecten van modulair be-
roepsonderwijs.

Onderzoek in de jaren ’70, ’80 en ‘90: 
Veranderingen in het beroepsonderwijs



68 69 Hoofdstuk 3     Onderzoek voor het onderwijs

Maakt omgaan met verschillen
die verschillen groter of kleiner?

Leraren van de 
Skriuwboerd in 
Surhuisvesterveen 
werken samen aan 
de ontwikkeling van 
streefniveaus

Differentiatie
Differentiatie is ook nu nog van belang, en 
zal dat des te meer blijven bij het passend 
onderwijs waarin steeds meer leerlingen 

die voorheen in het speciaal basisonder-
wijs of zelfs in het speciaal onderwijs wer-
den opgevangen, terecht moeten kunnen 
op een gewone basisschool.  

In een gewone klas in het basisonder-
wijs is er vier jaar verschil tussen de 
leerlingen. Neem een groep 4. Daarin 

bevinden zich leerlingen die cognitief 
functioneren alsof ze in groep 6 zitten, 
maar er zijn ook leerlingen op het niveau 
van groep 2. Het is een hele klus voor 
een leerkracht om met deze verschillen 
om te gaan. Differentiatie is dan ook al-
tijd een belangrijk aandachtspunt ge-
weest in het onderzoek van het GION. 

Dif-onderzoek
Zo startte in de jaren tachtig het grote 
DIF-onderzoek, naar differentiatieprak-
tijken in de klas, en de effecten die deze 
hadden op het functioneren van leerlin-
gen. In de praktijk blijken er twee ver-
schillende opvattingen te bestaan over 
differentiatie: divergent en convergent. 
Divergent wil zeggen dat leerkrachten bij 
alle leerlingen recht doen aan hun speci-
fieke behoeften. Deze vorm van differen-
tiatie maakt de bestaande verschillen tus-
sen de leerlingen groter. Leerlingen die 

het aan het begin van het jaar beter doen, 
blinken aan het eind van jaar nog meer 
uit. Bij convergent differentiëren  heeft de 
leerkracht een standaard waar alle leerlin-
gen aan het eind van het jaar aan moeten 
voldoen. Lukt het differentiëren goed, 
dan zullen aan het eind van het schooljaar 
de verschillen tussen de leerlingen kleiner 
zijn geworden. 

Streefniveaus
In een groot Research & Develop-
ment-project is GION de afgelopen jaren 
nagegaan of we leerkrachten ambitieuze 
streefniveaus voor hun leerlingen kunnen 
laten formuleren. Het antwoord daarop 
was dat dat kan. Betekent dat dan ook 
dat ze hun instructie- en differentiatiege-
drag kunnen aanpassen? Het antwoord 
daarop was minder positief. Dat lukte 
slechts voor een deel. 

En tenslotte de hamvraag: als leraren 
differentiëren, wat zijn dan de effecten 
daarvan? Positief was dat als er gediffe-
rentieerd wordt,  leerlingen daar ook van 
profiteren. Maar de hoop was dat het wel-
licht ook de verschillen tussen leerlingen 
zou verkleinen. Dat bleek echter niet, of in 
ieder geval nog niet, het geval.

Onderzoek in de jaren ’80, ’90 en ‘00: 
Differentiatie in het onderwijs
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Onderzoek examencijfers allochtone 
leerlingen doet stof opwaaien
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De toegevoegde waarde
van een school

Onderzoek in de jaren ‘10: 
Toegevoegde waarde-project

schoolexamen en het centraal schrifte-
lijk examen kleiner. En het gat was ook 
kleiner bij leerlingen die zich niet al te 
ijverig opstelden in de klas en wat ge-
varieerder leerstrategieën gebruikten. 

Dit waren dus eigenlijk de verklarende 
factoren: minder goede, maar ijverige 
leerlingen hebben grotere verschillen 
tussen de twee eindexamencijfers. 
En dat gold voor alle leerlingen. On-
gelukkigerwijs scoorden nu juist al-

lochtone leerlingen gemiddeld lager 
op de objectieve toetsen in de onder-
bouw, waren zij gemiddeld ijveriger 
en gebruikten zij minder gevarieerde 
leerstrategieën. Dit bracht de onder-
zoekers tot de veronderstelling dat do-
centen mogelijk op het schoolexamen 
– bewust of onbewust – minder goede 
(en dus relatief vaak allochtone) leer-
lingen, die er wel blijk van geven hun 
best te doen, overwaarderen. In 2007 deed GION onderzoek naar de 

eindexamencijfers van autochtone en 
allochtone leerlingen in het voortge-

zet onderwijs. Het CBS had al becijferd 
dat er bij allochtone leerlingen een gro-
ter verschil was tussen het schoolexa-
men en het centraal schriftelijk examen: 
allochtone leerlingen scoorden op het 
schoolexamen 0,5 punt hoger, terwijl dat 
bij de gemiddelde leerling 0,1 tot 0,2 punt 
was. 

Hoe kwam dat? Scoorden allochtone 
leerlingen misschien onterecht hoog op 
het schoolexamen? En spitsten die ver-
schillen zich toe op bepaalde vakken 
of opleidingstypen? Analyse van een 
groot bestaand databestand met de 
schoolloopbanen en cijfers van middel-
bare scholieren liet zien dat in het havo,  
vmbo-t en vmbo-g vooral de Turkse en in 
iets mindere mate de Marokkaanse leer-
lingen opvielen. Bij de exacte vakken, mo-
derne talen en economie liepen bij hen de 
verschillen tussen beide examens op tot 
wel 1 heel cijferpunt. 

Uit interviews met docenten bleek dat zij 
zich niet bewust waren van die afwijkende 
cijferverschillen bij allochtone leerlingen. 
Op de onderzochte scholen werd dan ook 
nergens een expliciet beleid aangetroffen 
om die cijferverschillen tegen te gaan. 

Op zoek naar verklaringen werd opnieuw 
het scholierenbestand geanalyseerd, nu 
ook op andere kenmerken van leerlingen. 
Het bleek dat het ertoe deed of leerlin-
gen in de onderbouw op objectieve pres-
tatietoetsen goed hadden gescoord. Bij 
leerlingen die het op de toetsen goed de-
den was het gat tussen het cijfer op het 

Onderzoek in de jaren ‘00: 
Verschillen tussen schoolexamen
en centraal schriftelijk eindexamen

De onderwijskunde is een toege-
paste wetenschap, bedoeld om 
het onderwijs te verbeteren. Geen 

wonder dus dat Groningen altijd voorop 
heeft gelopen in het onderzoek naar de 
effectieve leerkracht en de effectieve 
school. In dit type onderzoek staat de 
vraag centraal wat het verschil is tus-
sen scholen met leerlingen die het beter 
doen dan verwacht en scholen waar dit 

minder het geval is. Met andere woor-
den: scholen met boven-gemiddelde ver-
sus scholen met beneden-gemiddelde 
toegevoegde waarde.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
was een methode nodig waarmee je die 
toegevoegde waarde zichtbaar kunt ma-
ken. Simpel gezegd komt die methode 
erop neer de schoolvoortgang of leer-
winst van leerlingen in kaart te brengen, 
en vervolgens effecten van allerlei ken-
merken van die leerling, zoals intelligen-
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tie, het sociaal-economisch milieu en het 
geslacht, op die leerwinst uit te zuiveren. 

Het onderzoek leverde in de jaren tach-
tig en negentig een reeks interessante in-
zichten op. Zo was het kwaliteitsverschil 
tussen scholen vooral te zien bij rekenen, 
en minder - zij het nog steeds betekenis-
vol - bij taal. Ging het daarentegen om het 
affectief functioneren van leerlingen, dan 
verschilden scholen amper van elkaar. La-
ter werden de mogelijke oorzaken hier-
van ontdekt. Een heldere richtinggevende 
schoolvisie, leerkrachten die als team func-
tioneren, nadruk op de kernvakken taal en 
rekenen, een systeem om de voortgang 
van de leerlingen in de peiling te houden. 
En leerkrachten met hoge verwachtingen 
van hun leerlingen, die hun leerlingen bij de 
les houden, en een goed op leren gericht 
klasklimaat weten te realiseren.

Sommige van deze bevindingen hebben 
inmiddels, decennia later, ingang gevon-
den op scholen: leerlingvolgsystemen zijn 
volop aanwezig, de heldere doelen heb-
ben hun vertaling gevonden in de begrip-
pen fundamenteel- en streefniveau, en er 
is sprake van een opbrengstgerichte aan-
pak. En nog altijd vindt onderzoek plaats in 
deze richting, om het onderwijs nog verder 
te verbeteren. Centraal daarin staat het 
streven naar een zo hoog mogelijke voor-
uitgang voor iedere leerling. Zo zijn voor 
het ministerie en de Inspectie van het On-
derwijs pilotprojecten “leerwinst en toe-
gevoegde waarde” uitgevoerd. Niet alleen 
om te zien hoe we daar de vinger achter 
kunnen krijgen met slimme meet- en regel-
techniek, maar ook hoe scholen die gege-
vens kunnen gebruiken om hun onderwijs 
opbrengstgericht vorm te geven.  
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De terugblik op 50 jaar onder-
wijskunde maakt duidelijk dat 
de tijd niet stil heeft gestaan. 

Dat is maar goed ook. In het onder-
wijs speelden vijftig jaar geleden an-
dere problemen dan nu. Tegelijkertijd 
maakt een terugblik ook duidelijk dat 
sommige vraagstukken –weliswaar 
in een iets andere gedaante– niet of 
nauwelijks aan actualiteit hebben in-
geboet. 

Zo zullen leerlingen altijd van elkaar 
verschillen en moet het onderwijs dus 
blijven zoeken naar manieren om hier 
goed op in te spelen. De talenten van 
leerlingen moeten in het onderwijs 
tot ontwikkeling kunnen komen. Er 
moet een systeem van onderwijs be-
dacht worden dat niet te vroeg leidt 
tot onomkeerbare keuzen. 

Of al die nieuwe oplossingen werken 
moet beproefd en geëvalueerd wor-
den. Kwaliteit moet blijken. Dat zal ook 
in de toekomst het uitgangspunt van 
het Groningse onderwijsonderzoek 
blijven. De leerling moet er baat bij 
hebben. Evaluatie-onderzoek dat erop 
gericht is om na te gaan of onderwijs-
veranderingen ook daadwerkelijk ef-
fectief zijn, zal ook in de toekomst een 
belangrijke taak voor het GION blijven. 
We zullen diensten blijven verlenen 
aan overheden en schoolbesturen die 
hun beleid gemonitord en geëvalueerd 
willen hebben. 

Van groot belang voor de nationale 
overheid blijft ons onderzoek rond de 
grootschalige cohorten leerlingen die 
jarenlang gevolgd worden op hun weg 
door het onderwijs. In de afgelopen 
twee decennia hebben deze geleid tot 
meer inzicht in het effect van scholen, 
en het effect van bepaalde beleids-

maatregelen, die zonder de cohort-
studies niet goed beantwoord hadden 
kunnen worden. Door de verschuivin-
gen in eerst VOCL en nu COOL5-18 naar 
het in kaart brengen van psychologi-
sche eigenschappen van leerlingen, 
zijn de cohortstudies ook meer en 
meer een belangrijke bron voor funda-
menteel onderzoek geworden.

In het fundamenteel onderzoek zal 
het differentiatievraagstuk ook in de 
komende jaren onverkort aandacht 
krijgen. Maar daarnaast liggen er inte-
ressante vragen rond de ontwikkeling 
van metacognitie bij leerlingen, rijke 
interacties tussen leerling en leraar, en 
de morele ontwikkeling van leerlingen, 
die in de komende periode ter hand 
worden genomen. Ook die fundamen-
tele kennis is nodig om uiteindelijk le-
raren en andere betrokkenen te kun-
nen helpen om het onderwijs verder te 
verbeteren.

Toch zal ook niet alles hetzelfde blij-
ven, of voortbouwen op wat er eer-
der al was. Wat zal verschuiven is de 
positie op de scheidslijn van deelna-
me en distantie. De ‘deelname’ is de 
afgelopen jaren al groter geworden. 
Onder meer omdat we zelf, in goede 
samenwerking met de drie noordelijke 
pabo’s, leraren op universitair niveau 
opleiden voor het basisonderwijs. 

En nu verder …

Deelname en distantie 2.0 Daarmee kunnen onderwijskundige 
inzichten sneller hun weg vinden naar 
de onderwijspraktijk. Dat gebeurt van-
zelfsprekend ook in de masteroplei-
ding, zij het dat daar nog de nodige 
‘vertaalstappen’ door de alumni later 
zelf gemaakt worden. En in de onder-
zoeksmaster leiden we onderzoekers 
op aan de hand van hun onderzoek 
naar fundamentele en meer praktische 
onderwijsvraagstukken. 

Onderzoeksprojecten zullen vaker ge-
koppeld worden aan ontwikkelings-
activiteiten: research & development. 
We hebben de afgelopen jaren zelf 
professionaliseringscursussen voor 
leerkrachten ontwikkeld en aangebo-
den, die op zich weer voorwerp van 
onderzoek waren. Met de vraag of de 
leerlingen van die leerkrachten er uit-
eindelijk beter van werden. Ook on-
derzoeken we of een nieuw systeem 
van formatief toetsen -toetsen om na 
te gaan of leerlingen extra instructie 
nodig hebben- bij rekenen tot een gun-
stiger ontwikkeling van rekenvaardig-
heden leidt. 

En niet onbelangrijk: we zullen in een 
langlopend research and development 
traject aan de slag gaan met een Ne-
derlandse versie van het programma 
Success for All. Dit programma is door 
Prof. Robert Slavin in de Verenigde Sta-

Roel Bosker
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Colofon
ten van de grond af aan ontwikkeld op 
basis van onze wetenschappelijke ken-
nis over wat werkt in het onderwijs. 
Slavin, aan wie op 13 juni een eredoc-
toraat wordt verleend door onze uni-
versiteit, heeft het uitvoerig beproefd, 
bijgesteld, en vervolgens met een 
grootschalige Randomized Controlled 
Trial op zijn effectiviteit onderzocht. 
Momenteel wordt het grootschalig 
verspreid. Niet alleen in de Verenigde 
Staten, waar meer dan 1000 scholen 
er mee werken, maar ook in Engeland, 
waar ruim 100 scholen inmiddels het 
programma hebben aangeschaft. 

Het zijn voorbeelden waarin we in 
Groningen steeds meer proberen het 
onderwijs handvatten te bieden, maar 
vanuit distantie onszelf wel de kriti-
sche vraag blijven stellen of het effect 
heeft.

Met medewerking van

Een andere manier om te zor-
gen dat onderwijswetenschap en  
onderwijspraktijk dichter bij elkaar 
komen, is regionale verankering.  
Meer en meer zullen we coalities met 
scholen aangaan. Die scholen kunnen 
met hun scholingsvragen en onder-
wijsproblemen bij ons terecht. En wij 
vragen de scholen om hulp als we be-
paalde innovatieve ideeën in de school-
praktijk van alledag willen beproeven. 
Eigenlijk heeft die constructie iets weg 
van een universitair onderwijscen-
trum, te vergelijken met academische 
ziekenhuizen. Opleidingsplek, hulp- en 
adviesdienst, centrum voor fundamen-
teel en toegepast onderzoek. Vandaar 
dat het GION in de toekomst door het 
leven zal gaan als GION onderwijs/on-
derzoek.
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