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SAMENVATTING  

Samenvatting van het 

onderzoek 

De afgelopen 20 jaar hebben 30 hervormingen in het onderwijs plaatsgevonden waarin docenten 
een belangrijke rol hebben gespeeld. De kwaliteit van docenten is een belangrijke verklarende factor 
voor de prestaties van studenten en voor de successen van de hervormingen (McKinsey, 2012). 
Daarom maakt professionele ontwikkeling van docenten een essentieel onderdeel uit van leven lang 
leren om het beroep adequaat uit te oefenen, met name bij de vernieuwingen in het onderwijs en in 
de voortdurend veranderende maatschappij. 
 
De uitkomsten van dit onderzoek geven slechts een indicatie van de ervaren 
professionaliseringsruimte van docenten in het algemeen, maar het geeft wel te denken, 
bijvoorbeeld gezien de veranderingen die in VO nog te wachten staan. In Nederland is de afgelopen 
jaren discussie geweest over wat de uitkomsten van onderwijs moeten zijn. Hierover is nog geen 
consensus bereikt. Gebrek aan eensgezindheid over wat goed onderwijs is, heeft volgens de 
onderzoekers te maken met een overgangsfase in het onderwijs. Wetenschappelijke en 
maatschappelijke veranderingen hebben ertoe geleid dat er steeds iets is toegevoegd aan de taken 
van docenten. Ondertussen is het zoveel geworden dat het er ‘niet meer bij kan’. ‘Meer’ kan niet, 
dus het moet anders. Dit vergt ruimte voor professionele ontwikkeling van docenten, waarin 
mogelijkheden worden gecreëerd voor docenten om richting te geven aan hun professionele 
ontwikkeling uitgaande van het ontwikkelen en benutten van kwaliteiten en motieven van docenten. 
Hiervoor is loopbaangerichte begeleiding vanuit de organisatie nodig waarin zowel ruimte wordt 
gecreëerd om loopbaangericht te leren als richting wordt gegeven aan het leren vanuit de 
veranderende eisen die de maatschappij stelt en die daarmee aan het onderwijs worden gesteld. 

Criteria 
Sector 
☒ vmbo 

☒ havo / vwo 

☒ mbo  

☐ ho  

 

Thema 
☐ Visie, beleid en kwaliteit 

☐ LOB-leeromgeving 

☐LOB-programma  

☐ Studiekeuze/ studiesucces 

☐ Loopbaangesprek  

☐ Doorstromen 

☐ Arbeidsmarktinformatie 

☐LOB-documenten 

☐ Ouderbetrokkenheid 

☒ Professionalisering 

☐ Samenwerking 

☐Kansengelijkheid 

 

Jaartal 
☐ > 2020 

☐ 2015 - 2020 

☒ < 2015 

 

Soort publicatie 
☐ Proefschrift 

☐ Inaugurele rede/ lectorale rede 

☐ Onderzoeksrapport 

☐ Samenvatting onderzoeksrapport 

☐ Artikel 
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 TRANSFER  

Wat kun je uit het onderzoek 

meenemen naar de LOB-

praktijk? 

De resultaten van het onderzoek dragen bij aan de visievorming van professionalisering van 
docenten  


