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1. Inleiding op het eindrapport
In dit eindrapport wordt verslag gemaakt van een kortlopend O&O-onderzoek uitgevoerd in
opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming. Dit project werd uitgevoerd door de
Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent van januari 2015 tot oktober 2015 en
verkende indicatoren om de impact van professionaliseringsinitiatieven voor leraren in kaart te
brengen. Het eindrapport van dit kortlopend onderzoek bevat verschillende documenten. De kern
van de eindrapportering bestaat uit twee documenten: een Engelstalig onderzoeksartikel waarin
antwoorden geformuleerd worden op de gestelde onderzoeksvragen, en een Nederlandstalige
praktijkbijdrage als valorisatieproduct van het gevoerde onderzoek. Tevens bevat het
eindrapport vier bijlagen die aanvullende informatie bevatten over het gevoerde onderzoek.
Achtergrond van het onderzoek
Dit onderzoeksproject bouwt verder op het cruciale belang van professionalisering voor leraren
en schoolteams. Leraren worden dan ook ondersteund in hun professioneel leren gedurende hun
hele loopbaan via verschillende professionaliseringsinitiatieven (PI). De impact van deze
professionaliseringsinitiatieven wordt echter niet altijd nagegaan en getuigt bovendien van een
grote complexiteit. In dit kortlopend onderzoeksproject werd dit vraagstuk aangepakt door via
een systematische literatuurstudie (januari-augustus) - aangevuld met de organisatie van
focusgroepen (september) - indicatoren te ontwikkelen om ‘effecten van transfer’ bij PI in kaart
te brengen enerzijds, en een overzicht te maken van methodieken en meetinstrumenten om deze
indicatoren te evalueren anderzijds. Het onderzoek vertrekt vanuit het ‘teachers’ professional
development framework’ (Desimone, 2009; van Veen e.a., 2010). Binnen dit model (zie Figuur 1)
worden relaties bestudeerd tussen 1) kenmerken van professionaliseringsinitiatieven, 2) kennis,
vaardigheden en houding van leraren, 3) lesgedrag van leraren, en 4) leerlingresultaten. Deze
relaties worden bovendien gesitueerd binnen 5) persoonskenmerken en schoolorganisatorische
condities.
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Figuur 1. Teachers’ professional development framework1
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Onderzoeksvragen
Binnen dit onderzoeksproject werden drie onderzoeksvragen (OV) beantwoord. Deze
onderzoeksvragen sluiten nauw aan bij het theoretisch raamwerk (Figuur 1) dat fungeert als
uitgangspunt van het onderzoek:
OV1: Welke typologie van Vlaamse professionaliseringsinitiatieven kan opgemaakt worden
rekening houdend met de in de literatuur omschreven kenmerken van succesvolle
professionaliseringsinitiatieven?
OV2a: Welke zijn essentiële indicatoren om effecten van transfer bij de verschillende types van
professionaliseringsinitiatieven in kaart te brengen? (conceptuele vraag)
OV2b: Welke instrumenten en/of methodieken zijn voorhanden om de indicatoren - die effecten
van

transfer

bij

professionaliseringsinitiatieven

in

kaart

brengen

-

te

evalueren?

(methodologische vraag)
OV3: Welke schoolorganisatorische en persoonskenmerken beïnvloeden de effecten van transfer
bij de verschillende types van professionaliseringsinitiatieven?
Vertaling van de onderzoeksvragen in het eindrapport
Voor de presentatie van de antwoorden op de onderzoeksvragen werd beslist om twee
verschillende documenten op te maken: 1) een Engelstalig onderzoeksartikel waarin antwoorden
geformuleerd worden op de gestelde onderzoeksvragen en waarin de methodologie van het
onderzoek ruim aan bod komt, en 2) een Nederlandstalige praktijkbijdrage voor geïnteresseerden
rond PI die een vertaalslag inhoudt van het onderzoek waarover wordt gerapporteerd in het
Engelstalig onderzoeksartikel. Deze Nederlandstalige publicatie kan beschouwd worden als een
valorisatieproduct van het gevoerde onderzoek. Na afloop van het onderzoek, zal het Engelstalig
onderzoeksartikel ter beoordeling worden voorgelegd aan een internationaal peer reviewed
tijdschrift, en zal de Nederlandstalige praktijkpublicatie verspreid worden binnen het Vlaams
onderwijslandschap.
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen in het eindrapport werden twee keuzes
gemaakt. Ten eerste werd ervoor geopteerd om de bevindingen uit onderzoeksvraag 1 (opmaak
van een typologie van Vlaamse professionaliseringsinitiatieven) niet als dusdanig op te nemen in
zowel het Engelstalig onderzoeksartikel als in de Nederlandstalige praktijkpublicatie, maar
afzonderlijk op te nemen als bijlage (Bijlage A) bij dit eindrapport. Bij het beantwoorden van deze
onderzoeksvraag bleek het immers niet mogelijk te zijn op een eenduidige en heldere manier
Vlaamse PI te beschrijven in termen van prototypes. Vlaamse PI situeren zich duidelijk op
continua en bovendien zijn de gehanteerde dimensies voor de opmaak van prototypes
(kortdurend vs. langdurend, en off-site versus on-site) te eng omdat ze te weinig rekening houden
met andere effectieve kenmerken van PI.
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Ten tweede is ervoor gekozen onderzoeksvraag 3 volledig te laten opgaan bij het beantwoorden
van onderzoeksvraag 2. Zoals geïllustreerd in het conceptueel raamwerk van het onderzoek (zie
Figuur 1), maken schoolorganisatorische en persoonskenmerken inherent deel uit van de
‘demografische persoonskenmerken en contextuele factoren’ en dus van het conceptueel
raamwerk van waaruit dit onderzoeksproject vertrekt.
Onderdelen van dit eindrapport
Dit eindrapport omvat drie grote onderdelen:
1. Het Engelstalig onderzoeksartikel “Evaluating teachers’ professional development
initiatives: towards an extended evaluative framework” waarin aan de hand van een
systematische

literatuurstudie

antwoorden

geformuleerd

worden

op

de

hoofdonderzoeksvragen: (1) “Welke zijn essentiële indicatoren om effecten van transfer bij
professionaliseringsinitiatieven in kaart te brengen” (OV2a+OV3) en (2) “Welke methodieken
en/of instrumenten zijn voorhanden om de indicatoren - die effecten van transfer bij
professionaliseringsinitiatieven in kaart brengen - te evalueren?” (OV2b).
2. De Nederlandstalige praktijkbijdrage “Hoe kan je de impact van professionalisering voor
leraren in kaart brengen?” als praktijkgerichte vertaling van het Engelstalig onderzoeksartikel.
Hiermee willen we diverse onderwijsactoren een meer coherente taal aanbieden voor de
evaluatie van professionaliseringsinitiatieven voor leraren. In deze praktijkbijdrage worden
de bevindingen van de onderzoeksvragen uit het Engelstalige onderzoeksartikel (nl. het
verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van PI en een overzicht van
methodieken en instrumenten om deze in kaart te brengen) praktijkgericht vertaald en
aangevuld met informatie verkregen uit de georganiseerde focusgroepen. Alle resultaten
worden bovendien vertaald in een omvattend stappenplan voor de evaluatie van (effecten van
transfer) van PI. Met deze publicatie we verder het gevoerde onderzoek duidelijk binnen de
Vlaamse onderwijscontext contextualiseren.
3. Dit eindrapport bevat ook vier bijlagen. Bijlage A bevat het antwoord op de vraag naar
typologie van Vlaamse professionaliseringsinitiatieven op basis van de in de literatuur
omschreven kenmerken van succesvolle professionaliseringsinitiatieven (OV1). De andere
bijlagen hebben betrekking op de focusgroepen: Bijlage B beschrijft het scenario dat werd
opgemaakt voor de organisatie van de focusgroepen, Bijlage C bevat de anonieme verslagen
van de verschillende focusgroepen, en Bijlage D biedt inzicht in hoe de focusgroepen werden
verwerkt.
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2. Engelstalig onderzoeksartikel

4

Journal: Teaching and Teacher Education
Abstract
Evaluating teachers’ professional development initiatives (PDI) is one of the main challenges for
the teacher professionalization field. Although different studies have focused on the effectiveness
of professional development initiatives, the obtained effects and evaluative methods have been
found to be widely divergent. By means of a narrative review, this study provides an extended
framework to guide the evaluation of (the effectiveness of) professional development initiatives.
Furthermore, and in accordance with this framework, an overview of measurement instruments
that are currently in use is provided. The study concludes with implications for educational
research and developers of professional development initiatives.
Highlights:


An extended framework to evaluate professional development initiatives (PDI) is offered



An overview of currently used measurement instruments for PDI evaluation is provided



The findings inform educational researchers and developers on PDI evaluation

Key words: teacher professional development initiatives, evaluation, extended framework,
measurement instruments
Word limit manuscript: 5000-9000 words (excluding tables and references)
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Evaluating teachers’ professional development initiatives:
Towards an extended evaluative framework
1. Introduction
Teachers play a crucial role in teaching and learning. However, they face the challenge to keep
abreast with the rapidly growing knowledge base in education (Borko, 2004; Desimone, 2009;
Guskey, 2000). As such, the need for their professional development (PD) throughout their school
career is frequently stressed in educational improvement plans, empirical research studies, and
meta-analyses (e.g., Guskey, 2003; Hattie, 2009). To address teachers’ PD needs, various
professional development initiatives (PDI) have already been developed. However, the evaluation
of these PDI and their achieved effects has been found to be widely divergent. Therefore, and not
surprisingly, the National Research Council of the US (2010) considers mapping the effectiveness
of professional developments as one of the main challenges for the educational research field. Still,
until now, little clarity exists on how to evaluate professional development (King, 2014). More
particularly, questions arise as to which outcomes are appropriate measures of “qualitative”
teaching and the possible benefits of this teaching for student learning (Guskey, 2000, 2014).
Furthermore, how these outcomes can be evaluated and measured in a focused and systematic
way is also questioned (Guskey, 2000; Muijs & Lindsay, 2008). Although previous research has
mapped the possible effects of PD (e.g., Desimone, 2009; van Veen, Zwart, & Meirink, 2012) and
evaluation models of PD have been developed (e.g., Guskey, 2000; Muijs & Lindsay, 2008),
research on these topics is fragmented and an integrated view on PD evaluation is still missing.
Consequently, researchers appeal for an extended framework to make thoughtful and informed
decisions about the evaluation of high-quality professional development initiatives (Borko, 2004;
Desimone, 2009; Guskey, 2000; King, 2014). The current study aims to answer this call by
interweaving research on PD outcomes on the one hand, and PD evaluation models on the other,
resulting in an extended evaluative framework that can be used in research and practice.

2. Evaluating Professional Development Initiatives
2.1 Definition of Professional Development Initiatives
Professional development can entail a variety and multiplicity of initiatives (e.g., workshops,
seminars, conferences, summer institutes, action research, and so on) (Desimone, 2009), leading
to various definitions of professional development initiatives in the literature. These definitions
reflect either narrow or more broad views on professional development and professional
development initiatives (PDI) (e.g., Avalos, 2011; Borko, 2004; OECD, 2010; Schachter, 2015;
Timperley, 2008), which makes it essential to carefully delineate what professional development
initiatives (PDI) exactly entail. In this study professional development initiatives (PDI) are defined
as “activities explicitly designed for and provided to educators or certified educational
professionals with a focus on enhancing their own and their students’ knowledge, skills, and
attitudes” (based on Guskey, 2000; Tienken & Achilles, 2003). This definition reflects important
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components that professional development initiatives can affect, such as teachers’ knowledge,
skills, and attitudes as well as students’ learning. Furthermore, the definition explicitly stresses
the thoughtful design of PDI with a systematic, intentional and ongoing effort (Guskey, 2000). By
focusing on the explicit design of PDI, more informal learning activities in which teachers
participate are not considered in this study. However, their value and their immixture with formal
activities is truly acknowledged and described in the research literature (e.g., De Neve, Devos, &
Tuytens, 2015; Desimone, 2009; Grosemans, Boon, Verclairen, Dochy, & Kyndt, 2015; Richter,
Kunter, Klusmann, Lüdtke, & Baumert, 2011, Vanblaere & Devos, 2015).
2.1.1 Conceptual Framework
Evaluating professional development initiatives (PDI) is important for various (research)
goals, such as gaining a better understanding of a PDI’s dynamic nature, initiating positive change
and improvement, better informing and guiding reform efforts, and the increasing pressure for
accountability (Guskey, 2014). In this respect, the evaluation of PDI serves different - mostly
blended - purposes. More specifically, a PDI’s evaluation can be applied for planning (i.e., the
appraisal of a PDI’s critical attributes), for formative evaluation (i.e., providing information during
the PDI as to whether things go as planned and progress is made), or for summative evaluation
(i.e., providing judgments on the program’s overall merit after PDI completion) (Guskey, 2000;
2014). A first important step in evaluating a PDI is determining which outcomes are aspired to
and which outcomes can be expected after following a PDI. In this respect, several conceptual
models have been proposed to map these outcomes (e.g., Desimone, 2009; Guskey, 2000; Wallace,
2009). For example, Guskey and Sparks (as cited in Guskey, 2000) proposed a model with two key
components: the quality of the professional development and improved student outcomes. The
relationships between these two components are mediated by administrator, teacher, parent and
school characteristics. A more recent, frequently cited model, is proposed by Desimone (2009).
According to her, professional development comprises the following steps: (1) teachers
experience effective professional development, (2) the professional development increases
teachers’ knowledge and skills and/or changes their attitudes and beliefs, (3) teachers use their
new knowledge and skills, attitudes, and beliefs to improve the content of their instruction or their
approach to pedagogy, or both, (4) the instructional changes foster increased student learning. All
these steps are embedded within a context comprising teacher and student characteristics,
curriculum, school leadership and the policy environment (Desimone, 2009). Parallels can be
drawn between Guskey’s (2000) and Desimone’s (2009) models as they both acknowledge PD
characteristics, qualitative teaching, and student learning and context as important elements.
However, the framework of Desimone (2009) has an important asset as it explicitly portrays
interactive relationships between (a) features of professional development, (b) increased teacher
knowledge and skills, and changes in their attitudes and beliefs, (c) change in instruction, and (d)
improved student learning (Figure 1). This means, for example, that a change in teachers’ beliefs
can lead to a change in practice or inversely. Other researchers have also applied or adapted
Desimone’s model (2009) in their research (e.g., Boston, 2013; Kang, Cha, & Ha, 2013; van Veen
et al., 2012).
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Figure 1. Teachers’ professional development framework (based on Desimone, 2009; van Veen et
al., 2012).
Figure 1 illustrates that the outcomes of PDI are not straightforward since there is a complex
and dynamic interplay between different components. Within this dynamic interplay it is
important to consider three different relationships when evaluating PDI (Desimone, 2009; van
Veen et al., 2012; Wayne, Yoon, Zhu, Cronen, & Garet, 2008). First, it is important to consider the
links between the professional development initiative’s features and changes in teacher
knowledge, skills, attitudes and/or instruction. A second important set of relationships refers to
those between the features of PDI, changes in teacher knowledge, skills, attitudes, instruction and
changes in student outcomes Third, contextual factors and personal characteristics are also
important to consider when implementing and sustaining successful PDI (Desimone, 2009; van
Veen et al., 2012). This general model (Figure 1) might offer guidance to evaluators of PDI and will
serve as a starting point in this study. More particularly, each component in this general
framework will be extended.
2.1.2 Evaluation models
As described in the previous section, researchers have already focused on possible outcomes
of a PDI and the relationship between these outcomes. Others have focused on how these
outcomes should be evaluated and they describe in more general terms sequences or ways to
undertake this PDI evaluation. In this respect, specific evaluation models have been developed in
the literature (e.g., Guskey, 2000, 2014; Hammond, 1973; King, 2014; Muijs & Lindsay, 2008;
Stake, 1967). Those models generally have in common that they draw attention to evaluating
particular factors before, during and after the PDI, as well as taking into account contextual factors
that might possibly influence a PDI’s effectiveness. The most frequently cited evaluation model is
Guskey’s (2000, 2014) adoption of Kirkpatrick's model (1994) for evaluating training programs.
He describes five hierarchically arranged professional learning “evaluation stages”: (1)
participants’ reactions, (2) participants’ learning, (3) organizational support and change, (4)
participants’ use of new knowledge and skills, and (5) student learning outcomes (Table 1).
Evaluation at all levels is important and for every level Guskey (2000) describes questions to be
addressed, how information can be gathered, which outcomes are assessed and measured and
how information can be used. When progressing through these five stages Guskey (2000) states
that data gathering requires more time and resources. Despite the importance of focusing on these
five different stages in the evaluation of professional development, researchers caution for the
inadequate and ineffective evaluation of professional development which might be too shallow
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(e.g., are participants enjoying the experience?), or too brief (e.g., gathering quick and ample
evidence) (Guskey, 2000; Muijs & Lindsay, 2008). Although a positive trend is shown from this
low-level evaluations (e.g., small scale investigations) to more high-level evaluations (e.g.,
comparison of program features, using objective measures) (Hill et al., 2013), the extent to which
all stages are considered in the evaluation of professional development initiatives remains
unclear.
Table 1
Guskey’s five stages in evaluating professional learning initiatives (adjusted from Guskey, 2000)
Evaluation stage

Selection of questions addressed

1. Participants’ reactions

Did they like it? Was their time well spent? Did the material
make sense? Was the leader knowledgeable and helpful? Was
the room the right temperature? Were the chairs
comfortable?

2. Participants’ learning
3. Organizational

Did participants acquire the intended knowledge and skills?

support Were sufficient resources made available? Were problems

and change

addressed quickly and efficiently? Was implementation
advocated, facilitated and supported? Was the support public
and overt? What was the impact on the organization?

4. Participants’ use of new Did participants effectively apply the new knowledge and
knowledge and skills
5. Student learning outcomes

skills?
What was the impact on students? Did it influence students’
physical or emotional well-being? Are students more
confident as learners? Is student attendance improving?

In sum, the evaluation of PDI serves different purposes associated with planning PDI and its
formative and summative evaluation. Previous studies illustrate the importance of undertaking
this evaluation in a focused and systematic way (Guskey, 2000; Muijs & Lindsay, 2008). In a
focused way, the conceptual model proposed above (see Figure 1) portrays the complex and
dynamic interplay between different PDI outcomes and, in this respect, sheds a light on what can
be evaluated in PDI. In a systematic way, evaluation can be undertaken by following different
evaluation stages showing us how we can evaluate PDI. However, two main challenges arise when
considering these aspect in the current research literature, namely (1) the lack of a more detailed
and fine-grained framework of possible PDI outcomes to conduct PDI evaluation in a focused way,
and (2) information on how to evaluate these different PDI outcomes in a systematic way using
various measurement instruments. These are described in the next section.
2.1.3 Conceptual and methodological challenges in evaluating PDI.
A first conceptual challenge lies in what to evaluate when considering the effectiveness of a
professional development initiative. A second methodological challenge concerns how to
undertake this evaluation in a systematic way.
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First, mapping the effects of a PDI is an important though complex and challenging endeavor.
This endeavor is described by the National Research Council of the US (2010) as a major challenge
for educational researchers. The model described in Figure 1 represents a starting point for
addressing this challenge as it portrays various components and relationships to consider in
evaluating a PDI’s effectiveness. However, the components included in the model are described
rather vaguely. Because of this it remains unclear which particular effects can actually be expected
within each of these components when teachers participate in PDI. Furthermore, little
information is available on whether impact studies already consider different components in the
model when evaluating PDI. Desimone (2009) acknowledges this restriction by stating that
important elements might not yet be included in her model due to the lack of impact research.
Therefore, a more detailed and fine-grained investigation of possible PDI outcomes is warranted,
implying an extension to the model of Desimone as presented in Figure 1. In this way, a more
differentiated view on possible outcomes that are important in the evaluation of professional
development initiatives is provided.
A second methodological challenge relates to how these outcomes are evaluated and/or
measured. This is important, as the evaluation of high-quality professional development
initiatives requires different types of inquiry and a consistent set of research instruments (Borko,
2004; Desimone, 2009). Although Desimone (2009) suggests applying her model for evaluation,
few direct guidelines are provided. Guskey (2000, 2014) does provide these guidelines by
proposing a sequential evaluation at multiple levels. As can be noticed, parallels can be drawn
between his evaluation stages (Table 1) and Desimone’s (2009) framework (Figure 1). More
particularly, Guskey’s first two levels (participants’ reactions and learning) resemble the second
component in Desimone’s framework “teacher quality”, the third level (organizational support
and change) aligns with “school organizational conditions”, level 4 (participants’ use of new
knowledge and skills) fits within the third component “changing teacher behavior” and level 5
(student learning outcomes) focuses on “improvement of student results”. However, some
dissimilarity is shown between Guskey’s evaluation stages and more recent insights on the
effectiveness of PDI. For instance, an important element lacking in Guskey’s five-stage evaluation
model is the evaluation of a PDI’s effective features. These are crucial considerations, as different
results can be expected from different PDI, taking into account whether the PDI meets all, some
or none of these effective features. Furthermore, Guskey represents the evaluation of professional
development initiatives as linear, hierarchical stages, which contrasts with the complex interplay
of possible PDI outcomes (Earley & Porritt, 2014). This study aims to merge current insights on
important outcomes in professional development initiatives and research on the systematic
evaluation of PDI.
In sum, this study specifically focuses on a conceptual and methodological research aim:
1. Conceptually, this study aims to establish an extended framework for the evaluation of
professional development initiatives (PDI), representing major categories of PDI outcomes
that should be taken into account when evaluating a PDI’s effectiveness.
2. Methodologically, this study aims to provide a consistent set of methods and instruments
to evaluate the components integrated into the evaluative PDI framework (i.e., how can
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these effects be evaluated?) and guidelines on how to undertake this evaluative endeavor
in a focused and systematic way.

3. Method
To answer the research aims, a systematic narrative synthesis was undertaken, referring to “an
approach to the systematic review and synthesis of findings from multiple studies that relies
primarily on the use of words and text to summarize and explain the findings of the synthesis”
(Popay et al., 2006, p. 5). This method, also applied in previous research (e.g., Baeten & Simons,
2014; Dochy, Segers, & Buehl, 1999), leads to conclusions which are drawn into a comprehensive
en coherent interpretation contributed by the researchers’ experience and existing theories
(Kirkevold, 1997; Popay et al., 2006).
3.1 Search Procedure and Inclusion Criteria
A systematic literature search was conducted for the years 2000–2015 in international
databases (i.e., ISI Web of Knowledge, SSCI, EBSCO/ERIC, ICO-journals, Google Scholar) and
specialist libraries (i.e., OECD, Eurydice) following a three-step method (Dochy et al., 1999). In a
first search, the following search terms were used: “teacher professional development”, “teacher
learning”, “evaluating professional development”, “evaluation model”, “assessing professional
development”, “effects of professional development”, and “effectiveness of professional
development”. In a second search, these general terms were combined with more detailed
keywords referring to specific professional development initiatives (e.g., “workshop”,
“conference”, “action research”, “teacher induction programs”, and so on) or studied variables
(e.g., “teacher motivation”, “quality of trainer”). Third, relevant references in previously selected
articles were screened. The following criteria were used for inclusion in the analysis:
1. Empirical peer-reviewed work, published in a journal, dissertation, or report
commissioned by a governmental institute or agency.
2. A clear description of the professional development initiative under investigation to
verify its concordance with our previously described definition of PDI, stressing the
explicit design of PDI.
3. The PDI has to be conducted in compulsory education.
4. A clear description of the outcome measures, enabling these measures to be positioned
in Desimone’s (2009) conceptual framework.
5. A well-elaborated and transparent method, entailing a clear description of the
evaluative procedure used (i.e., measurement method, instruments and analysis).
As a result, 54 manuscripts in total were included in the analysis (see Appendix).
3.2 Coding Procedure and Synthesis
Information on all selected studies was collected in tables and coded according to the following
aspects: authors, year published, country, publication type (i.e., general effect study considering
several PDI, specific effect study considering a particular PDI, meta-analysis), level of education
(i.e., primary, secondary), participants (type, number), subject domain, design, specific PDI, effect
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measures, effect measures situated in Desimone’s model (2009), measurement instruments,
inclusion of measurement instruments in the appendix, data analysis, main research questions
and conclusions. To condense these extensive tables, only information directly relevant to
postulated research questions is included in the appendix, that is, information on the studied PDI
outcomes, the applied measurement instruments and whether or not the measurement
instruments are included in the appendix of the study.

4. Results
A first aim of this study was to extend Desimone’s model (2009) by positioning important PDI
aspects and outcomes within an extended evaluative framework. Next, in response to our second
research aim, an overview is provided of a consistent set of measurement methods and
instruments to undertake the evaluation of professional development initiatives in a focused
systematic way.
4.1 Extended Evaluative Framework
In what follows, each of the components in Desimone’s framework will be successively
elaborated in greater detail. More specifically, for each of the components, subcategories are
specified that are empirically found to be important in the evaluation of professional development
initiatives. In section 4.1.6 our extended evaluative framework is presented.
4.1.1 Key features of professional development.
Various studies have focused on identifying key features of successful PDI, the first component in
Desimone’s (2009) framework. When overviewing research in this area, eight main features are
repeatedly proven to be effective and are consistently noted in research (Desimone, 2009;
Hammerness et al., 2007; Kang et al., 2013; Kedzior, 2004; Postholm, 2012; Timperley, Wilson,
Barrar, & Fung, 2007; van Veen et al., 2012; Wayne et al., 2008). Additionally, a ninth important
feature was identified in more recent impact studies (Borko, 2004; Cheng & So, 2012; Morrison,
2014; van den Bergh, Ros, & Beijaard, 2015; Walker et al., 2012). These nine features can be
subdivided into core and structural features (Desimone, 2009; Garet, Porter, Desimone, Birman,
& Yoon, 2001). Whereas core features refer to the substance of the PDI, structural features refer
to characteristics of the activities’ structure or design. In 31% of the studies included in our
review, one or more of these effective intervention features are explicitly addressed or evaluated
when considering the effectiveness of a particular professional development initiative.
Core features
1. Content focus: focus on student learning and informed by evidence on student learning;
2. Pedagogical knowledge: focus on enhancing the knowledge and skills to teach in these
content areas, which also means considering students’ prior knowledge;
3. Coherent and evidence-based: experiences in the PDI should be aligned with teachers’
goals, standards, assessments and current reforms, and informed by theory and
meaningful research evidence;
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4. Ownership: responding to teachers’ self-identified needs and interests. Professional
development initiatives are more meaningful to teachers when they exercise ownership
of its content and process;
Structural features
5. Duration: extended and intensive programs. Although no exact tipping point exists,
research supports activities that are spread out (e.g., courses with a follow-up during a
semester), including 20 hours of contact time or more (Desimone, 2009);
6. Collective or collaborative participation: through collaboration with internal and external
peers (e.g., observing each other’s practices and giving feedback);
7. School- or site based: incorporated into teachers’ daily work;
8. Active learning: inquiry-based through continuous inquiry of practice and reflection on
professional and academic knowledge. Less resistance to professionalization is
experienced by teachers when they are co-creators, rather than consumers of knowledge;
9. Trainer quality: in addition to the eight features mentioned above, several recent studies
highlight an additional ninth important feature of PDI, that is, the quality of the trainer
(Borko, 2004; Cheng & So, 2012; Morrison, 2014; van den Bergh et al., 2015; Walker et al.,
2012). The trainer can be regarded as the “facilitator”, guiding teachers as they construct
new knowledge and practices (Borko, 2004). In this respect, both the trainers’ (content)
knowledge and skills (e.g., supporting self-regulation, providing qualitative feedback)
seem to be important. For example, concerning the trainers’ content knowledge, Morrison
(2014) attributes the success of the studied intervention to the collaboration with
scientists or engineers. These are content knowledge experts in their field, providing
teachers with better understandings. van den Bergh et al. (2015) also underline the
importance of trainers’ skills that can play a crucial role in a PDI’ effectiveness. In their
case study, the trainer’s feedback played an important role in compensating primary
school teachers’ lack of self-regulation. They state that trainers should be able to give
tailored feedback to each individual teacher, addressing their concerns, practices and
learning characteristics. Other researchers also point to the importance of receiving
specific, constructive (one-on-one) feedback provided by the trainer (Cheng & So, 2012;
Morrison, 2014). Walker et al. (2012) further point to considering the skill of workshop
leaders in professional development. Thus, the trainers’ quality seems to be an additional
important aspect in studying the initial features of a PDI.
4.1.2 Increased quality.
The previous section, effective intervention features were unraveled which are important to
consider in PDI evaluation. A second component to be unraveled includes changes in teacher
quality, which is considered as a PDI outcome in 59% of the studies included in our analysis.
Desimone (2009) breaks down teacher quality into knowledge, skills and attitudes, which
resembles Guskey’s (2000) distinction between cognitive, psychomotor and affective goals of
participants’ learning. In what follows, we investigate whether these main categories are reflected
in the outcome measures of the selected studies and whether these categories can be further
extended.
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Cognitive goals are related to teachers’ content and pedagogical knowledge. In this respect,
Shulman’s (1986) distinction between teachers’ (subject matter) content knowledge, pedagogical
content knowledge and curricular knowledge is frequently referred to. First, subject matter
content knowledge refers to the amount and organization of knowledge in the teachers’ mind.
Several authors have found positive effects of a PDI on teachers’ content knowledge, for instance,
in science (e.g., Buczynski & Hansen, 2010), language (e.g., Goldschmidt & Phelps, 2010),
mathematics (e.g., Garet et al., 2001) or citizenship education (Willemse, ten Dam, Geijsel, van
Wessum, & Volman, 2015). Second, pedagogical content knowledge (PCK) includes a teachers’
armamentarium of instructional strategies, understanding of what makes learning easy or
difficult, and how students develop insights in specific subject matter (Shulman, 1986; Van Driel
& Berry, 2014). Some authors additionally separate pedagogical content knowledge into
“knowledge of teaching” and “knowledge of students” (Levenson & Gal, 2013; Loewenberg Ball,
Thames, & Phelps, 2008). For instance, teachers’ awareness of special need students might fall
into this last subcategory. In this respect, Levenson and Gal (2013) found a positive intervention
effect on a teacher’s awareness of the cognitive and affective needs of mathematically-talented
students. The study of Cheng and So (2012) might fit into the “knowledge of teaching” subcategory
as they found a positive relationship between the PDI and increasing teachers PCK in inquiry
learning. Additionally, some authors also distinguish “technological pedagogical content
knowledge (TPCK)” as a distinct category when PCK is technology related (Abuhmaid, 2011;
Mishra & Koehler, 2006; Niess, 2005). Third, curricular knowledge refers to knowledge of
curricular programs and instructional materials designed for teaching particular subjects
(Shulman, 1986). However, this knowledge was not found to be investigated in our selected
impact studies.
Skills relate to what participants are able to do with what they have learnt during PDI (Guskey,
2000). Within the component of “teacher quality”, these skills have to be explicitly distinguished
from teachers’ actual classroom behavior. In most instances, teachers are asked to estimate their
skill level, or their ability to implement specific strategies is tested in simulations (Guskey, 2000).
Very few studies in our review evaluate teachers’ skills as part of teachers’ quality. An exception
was found in Vogt and Rogalla's (2009) study. They assessed teachers’ adaptive planning
competency (i.e., ability to adjust lesson planning to diverse student needs), and found positive
effects of a PDI on teachers’ competency. These authors used vignettes to assess teachers’ skills
without observing this specific competency in an actual classroom setting. Also micro-teaching
could be regarded as a particular PDI whereby a simulation is used to assess teachers’ skill level.
As to the affective goals, research investigating “teachers’ attitudes or beliefs about teaching
and learning” and “beliefs about themselves” as a PDI outcome measures can be discerned.
Concerning beliefs about learning and teaching for instance, de Vries, van de Grift, & Janssen
(2014) distinguished three distinct belief profiles among Dutch secondary school teachers (i.e.,
student oriented, subject matter oriented and combined subject-matter and student-oriented).
More specifically, the more student and subject matter oriented teachers, the higher their
participation in continuous professional development. Other studies also report positive changes
in beliefs on learning (Bakkenes, Vermunt, & Wubbels, 2010; James & McCormick, 2009), inquiry-
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based practices (McCutchen et al., 2002) or recognizing the potential of using mobile phones in
teaching (Ekanayake & Wishart, 2014) after a PDI. When it comes to teachers’ beliefs about
themselves, Morrison (2014) found an increase in elementary school teachers’ self-efficacy to
implement science inquiry in their classroom. In this respect, Levenson and Gall (2013) underline
that “a change in classroom practice may not take place without the teacher believing that he or
she is capable of affecting this change” (Levenson & Gall, 2013, p. 1109). Fishman and colleagues
(2003) underline the immixture of teachers’ knowledge and beliefs.
4.1.3 Change in instruction.
In 76% of the studies included in our analysis, changes in teacher instruction after a
professional development initiative is investigated, which is the third component in Desimone’s
model. Generally, two broad categories of outcome measures emerged from our analysis, to be
classified as either “changes in instructional strategies or practices” or in “changes in interaction
patterns” (between teachers and students, among teachers and among students). In what follows,
each subcategory is illustrated with some specific study results. For instance, for instructional
strategies and practices researchers found that a PDI focusing on specific instructional practices
(i.e., use of technology, higher order instructional methods, and alternative assessment practices
(Desimone, Porter, Garet, Yoon, & Birman, 2002); use of sociocultural instructional practices
(Teemant, Wink, & Tyra, 2011) led to an increased use of those practices in the classroom. Garet
and colleagues found a positive effect of their PDI on teachers’ use of research-based instructional
practices (Garet, Cronen, Eaton, & Kurki, 2008). Bakkenes and colleagues found six categories of
change in instruction, that is, experimenting, considering own practice, experiencing friction,
struggling not to revert to old ways, getting ideas from others, and avoiding learning after
following a national innovation program (Bakkenes et al., 2010). Others have focused on
investigating changes in interaction patterns. For instance, Butler, Lauscher, Jarvis-Selinger, and
Beckingham (2004) report the positive influence of a PDI on teachers’ ability to match instruction
to student needs. Also Kiemer, Gröschner, Pehmer, and Seidel (2015) found positive effects of a
video-based teacher professional development initiative focusing on providing constructive
feedback on teacher-student interactions. Voerman, Meijer, Korthagen, and Simons (2015) found
positive effects of their multicomponent PDI on teachers’ learning-enhancing feedback behavior.
Also Consuegra (2015) studied the effects of a PDI on teacher-student interaction but did not find
significant changes in the PDI focusing on teachers’ feedback patterns to boys and girls.
Chamberlin (2005), on the other hand, focused on interaction patterns among teachers, finding a
positive relationship of the PDI on these interaction patterns when synthesizing students’ solution
strategies. When considering the interaction patterns among students, the study of Mikami,
Gregory, Allen, Pianta, and Lun (2011) reports on more positive classroom peer interactions as a
results of a teacher PDI.
4.1.4 Improved student learning.
Less than half of our selected articles (43%) also address improvements of student results as
an outcome measure of a professional development initiative, the fourth component in
Desimone’s conceptual framework (2009). In almost all studies, student learning outcomes are
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considered as outcome measures of PD alongside other areas of improvement related to teacher
knowledge of teachers’ change in instruction. As to student learning outcomes, a distinction can
be made between domain-specific and domain-general outcomes. On the one hand, studies have
found positive effects of teachers’ professional development on increasing students’ language and
literacy achievement (Garet et al., 2008; McCutchen et al., 2002; Wasik & Hindman, 2011), science
achievement (Morge, Toczek, & Chakroun, 2010) or mathematics achievement (Antoniou &
Kyriakides, 2013; Saxe, Gearhart, & Nasir, 2001). These studies all include measures of students’
domain-specific, subject-related knowledge and skills. On the other hand, other researchers
focused on stimulating more domain-general skills, such as students’ social-emotional
development (Bierman et al., 2008), and self-regulated learning (e.g., students’ higher order
learning and use of cognitive elaboration strategies (Pehmer, Gröschner, & Seidel, 2015)).
4.1.5 School context and personal characteristics.
In 9% of the articles, the role of contextual factors in professional development initiatives is
explicitly referred to. To further unravel this component, we refer to Avalos’ (2011) distinction
between macro-societal conditions and the micro-context (school culture). Most studies in the
analysis document the role of the micro-context or school culture (i.e., administrative and
organizational structures, atmosphere). Ingvarson, Meiers, and Beavis (2005) point to the
importance of the professional community as a mediating variable in enhancing teachers’
knowledge and practice. Buczynski and Hansen (2010) found that a lack of resources (e.g. lack of
science kits for teaching, technology) formed a barrier for teacher’s participation in PDI.
Additionally, important micro-contextual factors were the coordination of a PDI across school
personnel (Butler et al., 2004), school management practices (James & McCormick, 2009), and the
principal’s attitude towards the PDI (Liu, 2013). Also, Postholm (2012) highlights that the
teachers’ PDI may be influenced by a positive school culture with a good atmosphere. A schools’
socioeconomic status (as measured by free or reduced school lunches) also seems to relate to
teachers’ PDI. In this respect, Supovitz and Turner (2000) found that the school’s socioeconomic
status related to changes in practice more than the principal’s supportiveness. Additionally, Opfer
and Pedder (2011) found that teachers in high achieving schools engaged in more active,
collaborative activities of longer duration. Under macro conditions, Avalos includes “the nature
and operation of educational systems, policy environments and reforms, teacher working
conditions and history facts that determine what is accepted or not as suitable forms of
professional development” (Avalos, 2011, p. 12). In this respect, Abuhmaid (2011) describes PDI
in Jordan, where a lack of national ICT standards led to a fragmentation of professional
development initiatives. It is highlighted in the literature that other macro conditions might also
play a role in the PDI of teachers, such as whether following PDI is part of a teachers’ professional
duty (OECD, 2010) or whether PDI are top-down directed from the educational government which
might hinder teachers’ enthusiasm (King, 2014; Nir & Bogler, 2008).
In addition to contextual factors, teacher and student characteristics can also affect a PDI’s
effectiveness. In respect of teacher characteristics, the OECD (2010) identified gender, age and
teachers’ qualification level as factors related to teachers’ participation in PDI. That is, male
teachers, teachers with lower qualification levels and the youngest and oldest teachers show
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lower participation rates in PDI (OECD, 2010). Furthermore, the OECD (2010) underlines that the
variability in teaching quality is only explained to a limited degree by characteristics such as
formal education, teachers’ personality and experience. Also in the study of Wasik & Hindman
(2011) (preschool) teachers’ formal education and experience did not play an important role in
their practices or in student outcomes. Furthermore, Saka (2013) investigated the effects of
demographic factors (i.e., gender, grade level and age) on teachers’ participation in particular
professional development initiatives. Significant differences were only found in respect to gender,
as female teachers were more highly represented in a particular PDI. In addition to teachers’
characteristics, Pehmer et al. (2015) also point to the importance of considering students’
different preconditions in evaluating the effectiveness of PDI. In their research, the effects of the
video-based PDI varied according to students’ domain-specific self-concept. However, only very
few studies (4%) investigate these specific teacher and student characteristics in relationship
with the overall effects of the studied PDI.
4.1.6 Extended evaluative framework.
The first research aim of this study focused on constructing an extended framework for the
evaluation of the outcomes of a professional development initiative. As a result of a theoretical
exploration and an in-depth analysis of the investigated outcome measures in our selected studies,
each of the components in Desimone’s model (2009) could be further unraveled. This extended
framework is presented in Figure 2.
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Figure 2. Extended evaluative framework for mapping the effects of professional development
initiatives (PDI).
The extended evaluative framework (Figure 2) presents more detailed information on elements
that have to be taken into account when organizing PDI and possible outcomes that can be aspired
to and assessed after participation in a specific PDI. The appendix provides more detailed
information on the outcome measures for each study included in the review.
4.2 Methods and Measurement Instruments
The extended evaluative model has also been used to meet our second research aim, namely
providing a consistent set of methods and measures to evaluate a PDI’s effectiveness. The
following sections provide an overview of these currently used methods and measurement
instruments to evaluate each (sub)component within the extended professional development
framework. These are summarized in Figure 3 (see 4.2.6).
4.2.1 Key features of professional development initiatives.
Our analysis points to the importance of considering the evaluation of a professional
development initiative’s key features before, during, and after the implementation of the PDI.
Before the PDI, Hill et al. (2013) propose that more rigorous comparisons of PDI features should
be executed at the initial stage of professional development. In our analysis, we also found studies
considering effective PDI features in the theoretical or method section of their manuscript. Here,
the characteristics of the implemented initiative are mirrored to empirically investigate effective
PDI characteristics. For instance, researchers stress the incorporation of a content and long term
focus (Morrison, 2014), active participation (van den Bergh et al., 2015) and follow-up activities
(Walker et al., 2012) in their professional development initiative to underpin its quality.
During the professional development initiative, fidelity to the PDI features can be assessed, that
is, the degree to which the PDI is delivered as intended (Ermeling, 2010; Garet et al., 2008). In this
respect, observers in the study of Garet et al. (2008) completed close-ended fidelity forms during
institutes and seminars to assure fidelity to the PDI. Also, Wasik and Hindman (2011) assess
fidelity by completing checklists during teacher observations. They found a link between variation
in fidelity and child outcomes, illuminating which particular aspects of the PDI were linked to
children’s gains (e.g., explicit instruction in PCK, immediate individualized feedback). Doppelt and
colleagues (2009) coded workshops by means of video-analysis to verify whether workshops
were provided productively (e.g., presence of pedagogical content knowledge, teacher
reflections).
The features of PDI can also be considered afterwards. A minority of the studies, those mostly
applying a quasi-experimental design, explicitly focus on a comparison of features after an
intervention to design future PDI. For instance, Zhang, Lundeberg, Koehler, and Eberhardt (2011)
compare three types of videos (i.e., published, teacher’ own, and colleagues’ videos) in a teachers’
PDI to describe each types’ affordances and challenges. Kiemer et al. (2015) found more positive
effects of a video-based PDI compared to a traditional PDI to promote classroom discourse. Their
video-based PDI seemed to promote a stronger learner community (cf., collaboration) and
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examples from their own practice (cf., ownership). Others query specific PDI features in survey
research. For instance, Buczynski and Hannes (2010) focused on core features of the PDI (e.g.,
satisfaction with content delivery, instructional strategies, future PDI needs). Ingvarson and
colleagues (2005) evaluated more structural features of the PDI (e.g., contact hour, time span,
sufficient time, collective, participation) by means of self-developed instruments. To conclude,
effective PDI features can be evaluated before, during or after a PDI, and have mostly been
assessed by means of a theoretical consideration, checklists, fidelity protocols or surveys.
4.2.2 Increased teacher quality.
In the selected studies, teacher quality has been assessed in a variety of ways. As to teachers’
cognitive goals, researchers have mostly applied self-developed tests or questionnaires (e.g.,
Buczynski & Hansen, 2010; Fishman et al., 2003; Goldschmidt & Phelps, 2010; McCutchen et al.,
2002) measuring teachers’ pedagogical (content) knowledge. Here, mostly pre- and post-tests are
used to map teachers’ (knowledge) gains scores. Some researchers also used interviews (e.g., to
measure conceptual understandings concerning self-regulated learning (Butler et al., 2004) or
citizenship education (Willemse et al., 2015)). To assess teachers’ improved skills, video tests and
vignettes were mainly used wherein classroom situations are shown or simulated. Vogt and
Rogalla (2009) used video tests wherein teachers had to instantly decide to stop a video when
perceiving non-adaptive situations, express their perceptions, and suggest a more adaptive
alternative to the teachers’ action. Dedousis-Wallace et al. (2014) used vignettes, wherein
teachers where provided with different bullying scenarios to measure teachers’ self-predicted
responses to these situation. As to teachers’ affective goals (i.e., attitudes and beliefs), teachers’
interviews (James & McCormick, 2009), digital writing logs (Bakkenes et al., 2010), or surveys
(Saka, 2013) have been used. Classroom observations can also be used to assess general teacher
quality. For instance, Domitrovich and colleagues (2009) applied the Classroom Assessment
Scoring system (CLASS), and observational measures that assess ten dimensions of teaching
quality, identified through a systematic literature review. In sum, teacher quality has mainly been
evaluated by means of (knowledge) tests, questionnaires or interviews.
4.2.3 Change in instruction.
Changes in instruction have overall been measured by means of direct or indirect observations,
either immediately in classrooms (e.g., Buczynski & Hansen, 2010; Franke, Carpenter, Levi, &
Fennema, 2001; Lee, Hart, Cuevas, & Enders, 2004) or afterwards by coding videos from
classroom situations or workshops (e.g., Chamberlin, 2005; Doppelt et al., 2009). Garet and
colleagues (2008) provide information on how the development of a classroom observation
protocol is conducted and how such a protocol can be constructed. Furthermore, the analysis of
interviews (Bulter et al., 2004), digital writing logs (Bakkenes et al., 2010), questionnaires or
surveys (Garet et al., 2001; James & McCormick, 2009) and documents (e.g., observation notes,
learner materials (Chamberlin, 2005)) has been used to assess changes in instructional strategies
or practices. To examine interaction patterns, Domitrovich and colleagues (2009) applied the
teaching style rating scale to identity different interaction patterns.
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4.2.4 Improved student learning.
Considering students’ increased performances, data can be gathered directly from students.
In this respect, researchers have applied self-developed (Kiemer et al., 2015; Saxe et al., 2001;
Vogt & Rogalla, 2009) or more standardized tests (Buczynski & Hansen, 2010; McCutchen et al.,
2002). Fishman and colleagues (2003), however, advise against relying too heavily on distal
measures, such as standardized tests, as they do not reference directly to the implemented
curriculum at that moment. Data on student learning can also be gathered indirectly by
questioning teachers or parents on their perceived student learning by means of interviews or
rating scales (Bierman et al., 2008; Butler et al., 2004). Wallace (2009) states that gains scores
(i.e., students learning gains over an extended period of time) have been successfully employed in
research as a barometer of growth, even though their use has been criticized because of the main
influences besides teaching that can affect student scores. Furthermore, it is notable that the
studies included in our review mostly apply product-oriented measures (i.e., gathered after task
execution by means of tests) and very little process-oriented measures are used to evaluate
students’ learning processes during task execution (e.g., by means of observations (Bierman et al.,
2008)).
4.2.5 School context and personal characteristics.
Contextual factors, such as school context and personal teacher and student characteristics
have mainly been mapped by means of questionnaires. For example, Hofman and Dijkstra (2010)
used a questionnaire to query teachers’ motives for participating in PDI. James and McCormick
(2009) questioned the dimension of school management practices (e.g., involving staff in decision
making, supporting professional development) by means of a questionnaire. Information on
teachers perceptions of principal support (Supovitz & Turner, 2000) and students’ gender and
SES (Antoniou & Kyriakides, 2013) was also gathered by means of a questionnaire. Furthermore,
interviews can also be used to map contextual or school organizational conditions (e.g.,
coordination of the PD across school personnel (Butler et al., 2004)). Here, information was
requested from teachers directly or indirectly through the school principal.
4.2.6 Overview of measurement instruments according to the evaluation framework.
Figure 3 represents an overview of the main applied measurement instruments according to
each component in the PD framework.
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Figure 3. Overview of measures used for each component within the extended evaluative model
for professional development.
When overviewing the selected articles on their applied measurement instruments two
general remarks can be made. First, some authors have explicitly addressed the advantages and
disadvantages of the applied measurement instruments in their study. We believe these
(dis)advantages should be carefully considered when planning to evaluate the effectiveness of a
professional development initiative. For instance, quantitative measures (e.g., questionnaires,
surveys) are more cost-effective than intensive data gathering techniques (e.g., observations,
interviews). Data gathering is straightforward and efficient in large samples. Furthermore,
quantitative data gives evidence of associations (James & McCormick, 2009). However, the
responses might be subject to bias. For instance, it is unclear whether teachers can adequately
report on the school and curricular practice (Supovitz & Turner, 2000), and whether students
correctly understand questions (Mikami et al., 2011). Further, rather long questionnaires might
be hastily completed, influencing the measures reliability (Dedousis-Wallace et al., 2014), and
self-reports might not be a completely accurate reflection of the real practice. Vignettes might
allow participants to better contextualize the questions, and structurally formulate answers in
their own words (Dedousis-Wallace et al., 2014; Vogt & Rogalla, 2009). Vogt and Rogolla (2009),
for example, used video-tests to measures teachers’ skills as an alternative to real-time
observation. In this way, all participants received the same (standardized) test and their answers
could be registered immediately. Field notes might also be subject to bias as they cannot reflect
every spoken word and depend upon the recorders’ accuracy to capture the addressed topics
(Levine & Marcus, 2010). Real time classroom of video-observations are advantageous on the one
hand, as they provide direct measures of teachers’ changes in instruction, offer rich data to capture
complex interactions (Bakkenes et al., 2010), and might give more insights into possible
explanations for particular findings (James & McCormick, 2009). However, they mostly require
intensive scoring and analysis, and privacy and confidentiality issues must be addressed
(Bakkenes et al., 2010). Further, using (video) observations can be an invasive method that only
a small number of teachers might be willing to undergo as they might feel anxious or stressed
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when being observed (Kiemer et al., 2015; Liu, 2013) or behave differently simply because they
are being observed (Liang, 2015; Merrett, 2006).
Second, authors have also underlined the importance of using multiple measures and
informants for different evaluation components to map the effectiveness of PDI. In view of the
importance of this data-triangulation, it was encouraging to find that many researcher already
draw on both quantitative and qualitative results from multiple data sources (e.g., Abuhmaid,
2011; Dedousis-Wallace et al, 2014; Kiemer et al., 2015; Morrison, 2014; Wasik & Hindman, 2011).
By applying these diverse measures some authors were able to detect contrasting findings (Lee et
al., 2004; Mikami et al., 2011). For example, Lee et al. (2004) found a discrepancy between
teachers’ perceptions of their improved science knowledge and practice (as indicated in
questionnaires and interviews) and the lack of significant change in their actual practices (as
evidenced in the classroom observations). They ascribe this to the fact that effective practices
might require more than strong beliefs, but need deep and robust knowledge of subject-matter
content and content-specific teaching strategies. Also, from classroom observations Mikami et al.
(2011) observed positive effects from a PDI on students’ peer relationships. This positive peer
interaction pattern, however, was not shown in students’ self-report data. By combining different
data sources these discrepancies were identified and possible intermediating factors could be
identified. Further, Muijs and Lindsay (2008) found a relationship between levels of evaluation
(cf. Guskey’s level of evaluation, see Table 1) employed and evaluation methods used. More
specifically, schools that appear to evaluate (continuous) professional development at more levels
also appear more sophisticated in the use of multiple research methods. Additionally, in studies
included in our analysis in which relationships were considered between PDI and several teacher
and student outcomes, a more varied pallet of both qualitative and quantitative outcome
measures was applied (e.g. Buczynski & Hansen, 2010; Wasik & Hindman, 2011).

5. Conclusion and Discussion
5.1 Current Study
This study focused on two specific research aims: (1) providing an extended evaluative
framework for PDI, and (2) overviewing currently used methods and measurement instruments
to measure these PDI outcomes. By means of a systematic narrative synthesis, Desimone’s (2009)
model of professional development was extended with diverse subcomponents to be investigated
in PDI evaluation (Figure 1). For example, Desimone’s (2009) five features of the intervention
were extended to nine crucial features. In additon, “teacher quality”, “teacher instruction”,
“learning outcomes”, “contextual factors” and “personal charactistics” were further extended. In
this respect, this study adds to the literature as, to date, no such extended framework was
available to more directly guide researchers and practictioners in the evaluation of PDI.
Furthermore, this study adresses an important limitation in previous literature as it unites views
on important components in PDI evaluation (Desimone, 2009) and evaluation models and
methods of professional development (Guskey, 2000, 2014). As to the second research aim, each
component is linked with possible measurement instruments. It is acknowledged that evaluators
of PDI might not be able to evaluate each one of the (sub)components presented in the framework
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as this requires extensive resources. However, the framework provides an overall view on
potentially important components and guides evaluators to purposefuly decide on the
(sub)components to be investigated. Furthemore, it informs them as to where possible
unintended consequences might turn up and links this with other components in the extended
framework. Further, this model wants to stress the intertwining of components and recursive,
interactive relationships between the components (Desimone, 2009; Levenson & Gal, 2013) and
the cyclical nature of PDI evaluation (King, 2014; Opfer & Pedder, 2011), in contrast with Guskey’s
(2000, 2014) hierarchical levels of evaluation.
5.2 Limitations and Implications for Research and Practice
To conclude, some limitations of the study are addressed and presented together with
implications for educational researchers and developers of professional development.
For educational researchers, it could be noticed that only few researchers theoretically frame
their research within an overall evaluative framework. Therefore, a first recommandation is to
use the extended evaluative framework proposed in this study in future empirical work (e.g.,
research articles, dissertations, educational reports) for theoretically introducing the evaluation
of PDI, reporting on results, and discussing the effectiveness of the specific PDI under
investigation. More particularly, research questions could be operationalized according to the
specified subcategories of the five general components in the framework (Figure 2). When using
this common theoretical base, comparability between different studies will be facilitated. Second,
in line with Ingvarson et al. (2005) and Desimone (2009) we underline the importance of
documenting more extensively on used methodology and measurement instruments. Many
articles lack the inclusion of complete measurement instruments or coding schemes in their
appendices. Therefore, educational researchers are asked to include transparent descriptions of
data collection, analysis and measurement instruments used, and realiability of the measurement
instruments when documenting PDI research. This would provide educational researchers and
developers of PDI user-friendly and evidence-based material to be implemented in future PDI
(research) across different designs. Furthermore, more explicit reflections on the strengths and
weaknesses of the applied measurement instruments should be provided. In this way, others can
informatively decide on the appropriateness of including these specific instruments into their own
PDI and/or research. Furthermore, this could lead to an ongoing instrument refinement across a
variety of classroom settings. Third, educational researchers are encouraged to continue to
unravel the (sub)components included in the extended framework. Although a search strategy
was applied to yield as many studies as possible, particular studies might have slipped through
the net and might therefore not be included into our review. Further, as already mentioned, more
research is warranted concerning several element integrated into the extended framework. For
example, the role of professional identity in teachers’ professional development (Beijaard, Meijer,
& Verloop, 2004). Although specific components of teachers’ professional identity have been
identified in our analysis (e.g., teachers’ self-efficacy as part of quality of the teacher (Morrison,
2014)) no results were yielded concerning impact studies investigating influences of PDI on
teachers’ professional identity as a whole. Further research could also investigate in greater depth
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the role of contextual factors (e.g., principal supportiveness (Supovitz & Turner, 2000);
commitment of the school administration to the PDI (Voerman et al., 2015)), teacher
characteristics (e.g., teachers work load or incentives to undertake PDI (Abuhmaid, 2011)) and
student characteristics (e.g., self-concept (Pehmer et al., 2015)) that might influence the
effectiveness of PDI. In line with Antoniou and Kyriakides (2013), stronger links in future research
should also be made between PDI research and educational effectiveness research (ERR) to
establish an effective approach to teacher PDI and to further unravel the relationship between
effective PDI features, changes in teacher quality, instruction and student outcomes. Furthermore,
the framework is based on PDI in formal education. Future research might also include PDI for
other target groups such as teachers in adult education or university professors (Roblin &
Margalef, 2013) or focus on new forms of professional development such as technology related or
online professional development (Smith & Sivo, 2012; Walker et al., 2012). Research into these
new forms of PDI might possibly yield additional subcomponents for investigation.
As to the developers (and evaluators) of professional development initiatives, this extended
framework represents a starting point when developing and evaluating PDI. In this respect,
Guskey (2000, 2014) proposes a “planning backwards” approach which starts with identifying
efforts that have produced demonstrable evidence of success. Inspired by his suggestion and our
own research findings, we suggest a seven-step approach to a focused and systematic evaluation
of professional development initiatives.
Prior the start of the PDI three major steps should be taken into account. First, to set up realistic
expectations, it is important to consider in which way the PDI meets the effective PDI features as
specified in Figure 1 (step 1). In a second step, the extended framework can be used as a starting
point to identify the aspired outcomes on various subcomponents in teacher quality, change in
instruction and student outcomes. It is important to define clear and measurable objectives (Linn
et al., 2010) for both expected and unexpected outcomes. Furthermore, it is also important to
consider what might impede the implementation of certain aspects in the PD as this might help
the planning, offering and follow-up of the intervention (Morisson, 2014) (step 2). In a third step,
both quantitative and qualitative research instruments can be identified for each (sub)component
with a view to integrating the results obtained with these different measures into a holistic picture
(James & McCormick, 2009) (step 3). In search of appropriate measures, it might be interesting
for designers of professional development to conduct a pilot-study to check clarity, instruction
and lay out of the measurement instruments (Abuhmaid, 2011). For instance, Abuhmaid (2011)
found that open-ended items were generally left unanswered, which led to re-formatting the open
ended items to become clearly structured, easier, and faster to complete (or items requiring rewording).
During the intervention, a fourth step in the focused and systematic evalution is data collection
on the outcome measures specified in step 2 with the instruments identified in step 3. Addtionally,
a feasability study can be conducted to verify whether changes in outcome measures are due to
critical PDI features (Pehmer et al., 2015) (step 4).
After the PDI, data collection can continue by gathering data shortly after the PDI on the one
hand and after a longer period of time on the other hand (step 5). In this respect, an important
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aspect in the evaluation of PDI is its sustainability in time and the generativity of the PDI. The
importance of a long-term evaluation is a research challenge addressed by many researchers
(Avalos, 2011; Franke et al., 2001; Lee et al., 2004; Morge et al., 2010; Muijs & Lindsay, 2008;
Schachter, 2015). For instance, Antoniou and Kyriakides (2013) did not find any further
improvement or decline of the PDI after one year. In contrast, Franke and colleagues (2001) did
find some effects four years after the professional development ended. A long-term evaluation
makes it possible to more assuredly conclude that change actually took place (Morge et al., 2010),
and that the PDI persists in the complex day-to-day practice after the PDI is finished (Ponte, Ax,
Beijaard, & Wubbels, 2004). Further, some effects might only be able to be traced after longer
periods of time, such as effects on pupils (Muijs & Lindsay, 2008). A sixth step involves dataanalysis and interpetation of the results. Here, it is important to reconsider all effective PDI
features and aspired outcomes defined in step 1 and 2 (step 6). In a seventh and final step, a
general PDI evaluation can be made, reconsidering the overall effects in relation to the effective
PDI features and used (the advantages and disadvantages) measurement instruments (step 7).
To undertake this evaluation in a focused and systematic way, collaboration and partnerships
with (social) scientists in setting up and evaluating professional development might be highly
advisable, for instance, for transferring specific content knowledge or teaching practices to
teachers (e.g. Morrison, 2014; Willemse et al., 2015) but also to conduct the more intensive and
complex data analysis techniques in step 6 regarding psychometric testing and scaling, research
design, analysis and information dissemination (Avalos, 2011; Stake, 1967). It might also help (a)
to implement more quasi-experimental designs to compare different PDI and develop the most
effective one in a particular contexts (e.g., McCutchen et al., 2002; Saxe et al., 2001; Van Keer &
Verhaeghe, 2005), (b) to compare multiple data sets, indicating consistency across contexts
(Wallace, 2009), and (c) to narrow the research-practice gap where teachers have more access to
and understanding of empirical research findings on the evaluation of PDI (Earley & Porritt,
2014).
To conclude, this study addressed an imporant conceptual and methodological challenge in the
evaluation of professional development initiatives. More particularly, an extended evaluative
framework is proposed for the focused and systematic evaluation of PDI by mapping the outcomes
that can be evaluated (focused) by means of particular measurement instruments (systematic).
The extended framework and the seven-step approach for the evaluation of PDI can be used by
developers and evaluators of PDI and educational researchers.
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Appendix
Authors

Publication PD
type

outcomes Measurement instruments

Measurements included appendix?

situated in model (data collection)
Desimone

1.

Abuhmaid,

General

Interviews,

questionnaires,

2011

impact

Effective

direct

study

intervention

observations, field-notes of included in the appendix.

classroom Measurement instruments are not

features, Teacher classroom practices
quality,

Teacher

instruction
2.

Antoniou

& Specific

Teacher

Self-developed tests, student Instruments are not included in the
background

Kyriakides,

impact

instruction,

2013

study

Student learning questionnaire,
outcomes

characteristic study. For the observation instrument,
time

spent authors refer to previously published

doing homework and time work.
spent

on

private

teacher

tuition,

characteristic

questionnaire,

classroom

observations
3.

Bakkenes,
Vermunt,
Wubbels,

Specific
& impact
study

Teacher

quality, Self-report

Teacher

through

digital Appendix A includes writing the

(structured) writing logs

instruction

information on the categorization of

2010
4.

Bierman
al., 2008

digital learning log; tables include
the writing logs.

et Specific

Multi-method, multi-measure The used tests are referred to but are

impact

Student learning assessment battery including not included in the study.

study

outcomes

child assessments, teacher
ratings, parent ratings, and
direct observations
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5.

Boston, 2013

Specific

Teacher quality

Assessment

of

teachers' A sample task from the data sort task

impact

knowledge

of

cognitive is provided in Figure 2.

study

demands

of

mathematical

tasks; videotaped discussions
and written artifacts from the
PD session
6.

Buczynski & Specific

Effective

Pre-post subject matter tests, Pre-post subject matter test for

Hansen, 2010 impact

intervention

teachers surveys, classroom teachers are not included; Table 2

study

features, Teacher observations,
quality,

standardized includes the items that were included

Teacher and self-developed tests

in the end-of-year teacher survey; for

instruction,

the coding of the videos the authors

Student learning

refer to other authors but no extended

outcomes

information on this is included;
student achievement test is not
included.

7.

Butler et al., General

Teacher

quality, School

visit

2004

impact

Teacher

structured observations of the research questions the authors

study

instruction,

classroom

Student learning teachers'
outcomes

notes,

semi- Interviews are coded in relation with

instruction, proposed. No explicit coding protocol
reflection

forms, is included.

summary notes from allschools

meetings,

semi-

structured teacher interviews,
year-end interviews
8.

Chamberlin,

Specific

Teacher

Individual Students' Thinking In the “notes” section, website links

2005

effect

instruction

Sheet

study

(synthesis

of

the are included in which the MEA's can be

information in their notes on found. No examples are provided of
students'

thinking

and students'

thinking

sheets.
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students' work), Consensus “Interaction-patterns” are generated
Students' Thinking, Teachers' inductively and described by the
collective
while

interpretations authors.
creating

these

consensus sheets
9.

Cheng & So, Specific

Teacher

quality, Semi-structured

2012

effect

Teacher

lesson observation reports, categories by which the data are

study

instruction

school visit reports, final coded.
documents

interviews, Figure 2 represents the main coding

reporting

the

support team's support and
outcomes
10.

Cohen & Hill, General

Teacher

Survey that probed teachers' In Tables 1,2, 3, 4, survey-items are

2000

effect

instruction,

familiarity

study

Student learning reform ideas, opportunities to some more (general) information on

with

learning provided. The note-section provides

outcomes, School learn about improved math the used instruments (e.g., note 12, 15,

11.

organizational

instructions and reports of 21, 26).

conditions

their mathematics teaching

Consuegra,

Specific

Teacher

Questionnaire,

2015

effect

instruction,

recorded

study

student

learning observations

video- The instruments are not included in
classroom the appendix. For the questionnaire,
they refer to a previously published

outcomes, student

questionnaire and provide a sample

characteristics

item in the text. The classroom
observation schedule and coding
procedure is included in Appendix 2 of
the dissertation.
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12.

de Vries, van General

Teacher quality

Online survey

Questionnaire items are included in

de Grift, & effect

13.

Jansen, 2014

study

Dedousis-

Specific

the table.

Teacher

quality, Vignettes to measure teacher Questionnaire items are included in

Wallace et al., effect

Effective

self-predicted

2013

intervention

bullying situations, herein,

features

teachers were provided with

study

five

response

scenarios,

to the table.

afterwards

they had to answer different
scales
14.

Desimone et General

Effective

Surveys (self-reports)

Examples

al., 2002

effect

intervention

practices are provided in Table A1/A2.

study

features, Teacher

Descriptive information is provided

instruction

on the elements included in the
longitudinal

of

specific

teacher

teaching

survey.

The

survey itself is not included in the
appendix.
15.

Domitrovich

Specific

Teacher

quality, Classroom observations, tests The authors refer to previously

et al., 2009

effect

Teacher

study

instruction,

and questionnaires

published instruments that are not
included in the appendix.

Student learning
outcomes
16.

Doppelt et al., Specific
2009

In the appendix, an example is

effect

Student learning Pre-post

self-developed provided of the knowledge test's

study

outcomes,

knowledge test, qualitative items. No full instruments were

Effective

analyses of video from teacher included into this study.

36

17.

intervention

workshops,

features

observations of class activities

Ekanayake & Specific

Teacher

Wishart,

effect

Teacher

2014

study

instruction,

informal

quality, Observation and field notes

The codebook is not included in the
appendix.

Effective
intervention
features
18.

Ermeling,

Specific

Effective

Extensive notes from face-to- No separate coding instrument is

2010

effect

intervention

face meetings, each classroom provided in the study (only textual

study

features, Teacher lesson was videotaped and description
instruction

of

the

different

coded, specific observations categories).
were recorded

19.

Fishman
al., 2003

et Specific

Teacher

quality, Opinionnaires (i.e., traditional Instruments are not included in the

effect

Teacher

survey-based

study

instruction,

tape-recordings

instruments) study.
of

focus

Student learning groups, videotapes and notes
outcomes

of all PD activities, notes from
classroom observations, preand

post-tests

(written

assessment instruments with
multiple

choice

and

free

response items)
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20.

Franke et al., Specific

Teacher

Classroom

observations, Textual description on how the

2001

instruction

interviews

interview was conducted; Table 2

effect
study

documents the levels of engagement
with children's mathematical thinking
(used for coding).

21.

Garet et al., Specific

Teacher

quality, Survey, multiple-choice and More

2008

effect

Teacher

short constructed response instruments used for student and

study

instruction,

assessment created classroom teacher learning are provided from

Student learning observations,
outcomes,

information

on

the

used

student Appendix D on (D: includes not the full

achievement tests

instrument,

only

information

on

statistical analyses concerning the
instrument). >E: items used to create
different
instruction,

scales

(e.g.,

explicit

independent

study

activity, differentiated instruction) are
explicitly described.
22.

23.

Garet et al., General

Teacher

2001

effect

Teacher

the text; the full instrument is not

study

instruction

included in the appendix.

Specific

Teacher quality

Goldschmidt
&

Survey

Phelps, effect

2010
24.

quality, Survey

Hofman

The instrument (items) is described in

The authors refer to previously
published work.

study
& Specific

Effective

Internet-questionnaire

Dijkstra,

effect

intervention

The

full

instrument

(internet-

2010

study

features, Teacher

questionnaire) is not included in the

38

quality,

Teacher

study, questionnaire items can be

instruction,

found in the Tables (2–5).

Student learning
outcomes,
Personal
characteristics
25.

Ingvarson et General

Effective

al., 2005

effect

intervention

appendix but all items are described in

study

features, Teacher

the study itself.

quality,

Survey

The full instrument is not included in

Teacher

instruction,
Student learning
outcomes,
Personal
characteristics
26.

James

& General

Teacher

quality, Video-recordings of lessons, Video

coding

protocols

are

not

McCormick,

effect

Teacher

teacher interviews, survey provided. Survey is not included. The

2009

study

instruction,

data, performance data of 84-item self-developed questionnaire

School

pupils

organizational

databases,

conditions,

questionnaire

from

national is

textually

self-developed questionnaire

described
itself

is

not

(the
fully

provided in the article).

Student learning
outcomes
27.

Kazemi

& Specific

Franke, 2004

effect
study

Teacher

Transcripts

instruction

recordings during workgroup of the audio-transcripts are included
meetings,

from
written

audio The coding categories for the analysis
teacher in Table 4.

reflections, copies of student

39

work shared by teachers, endof- year teacher interviews
28.

Kiemer et al., Specific

Teacher

Questionnaires:

scales For the vignettes they refer to a

2015

effect

instruction,

adapted

study

Student learning developed scales

descriptive information in the text is

outcomes,

provided also for the scale, previous

Effective

work is cites, some textual examples

intervention

are given.

from

PISA,

self- previously published work, however,

features
29.

Lee, Hart et Specific

Teacher

quality, Focus group interviews, self- Protocol for focus group interview

al., 2004

effect

Teacher

developed

study

instruction

classroom observations

questionnaire, codes and the questionnaire (items)
are not separately included. The
descriptive codes used for the focus
group data can be found in the text.
The self-develop observation scale is
textually described (p.1029).

30.

Levenson

& Specific

Gal, 2013

Teacher

quality, Questionnaires, interviews

Some

example

items

of

the

effect

Teacher

questionnaire are textually described,

study

instruction

the instrument itself is not included in
the appendix; regarding the semistructured interviews, the questions
are provided textually.

31.

Levine

& Specific

Marcus, 2010

Appendix A represents an excerpt of

effect

Effective

Field notes of collaborative codes; Appendix B represents the

study

intervention

meetings

features, Teacher collection,

document critical friend protocol.
transcriptions

40

quality,
32.

Liu, 2013

Teacher taped meeting, interviews,

instruction

classroom observation

Specific

School

Instructional

effect

organizational

and focus group interviews

study

conditions,

observations Measurement instruments are not
included in the appendix.

Teacher
instruction,
Teacher quality
33.

34.

McCutchen et Specific

Teacher

quality, Survey, tests,

notes from For teacher knowledge and student

al., 2002

effect

Teacher

study

instruction,

used and referred to. The self-

Student learning

developed coding scheme for teaching

outcomes

practice is textually described.

classroom observations

learning, already existing tests are

Mikami et al., Specific

Teacher

Classroom videotapes, self- None of the instruments used are

2011

instruction

report measures

effect

included in Appendix. The authors

study

refer

to

measurement

previously

published

instruments

(e.g..

CLASS observation system).
35.

Morge et al., Specific

Teacher

Recordings

2010

effect

instruction,

sessions, an open question in Appendices A and B.

study

Student learning and a test questionnaire for
outcomes

36.

of

teachers' The pupils' questionnaire is presented

the pupils

Morrison,

Specific

Teacher

quality, Survey,

reflection

2014

effect

Teacher

questionnaire,

study

instruction

observation

papers, In the study they refer to other studies

classroom concerning the coding of the videos
and written self-reports. No detailed
information is provided.
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37.

Norton

& Specific

Teacher quality

Audio recordings, classroom Table 1 represents an example of a

McCloskey,

effect

observations,

2008

study

interview

follow-up classroom observation matrix. The
interview coding scheme is not
included in the manuscript. Themes
emerging from the analyses are
textually described.

38.

Opfer

& General

Pedder, 2011

39.

Effective

Survey

effect

intervention

The instrument is not included in the

study

features,

appendix. The different sections are

School

organizational

textually described and items are

conditions

provided in Tables 1 and 2.

Pehmer et al., Specific

Student learning Questionnaires

The scales are not included in the

2015

effect

outcomes,

appendix. They refer to previously

study

Personal

published work.

(student)
characteristics
40.

Ponte et al., Specific
2004

Teacher quality

Structured

logbooks, Questions

integrated

into

the

effect

recording of the meetings, logbooks; standardized questions for

study

supplementary

interviews fragment

and documents

described

analysis
under

are

textually

“data-collection”;

Table 2 documents on the categories
as

reported

by

the

teachers

themselves at the end of the project.
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41.

Saka, 2013

Specific

Effective

Questionnaire, interviews

effect

intervention

to in the text. Subscales of these

study

features, Teacher

instruments are textually described.

quality,

The interview protocol is not included

Student

characteristics

The questionnaire scales are referred

in

the

study.

For

the

coding

procedures, the authors refer to the
Loucks-Horsley model. No further,
more detailed, information on this
model is provided.
42.

Saxe et al., Specific

Student learning Test

The items of the self-developed

2001

outcomes

student test are listed in Appendix A.

effect
study

43.

Supovitz

& General

Turner, 2000

Teacher

quality, Survey

In the appendix, survey questions and

effect

Teacher

scale

used

to

create

study

instruction,

composites are presented.

science

School
organizational
conditions
44.

Teemant
al., 2011

45.

Tienken

et

Effective
Specific

intervention

effect

features, teacher

study

instruction

& Specific

Observations

The authors refer to previously
published measurement instruments.

Teacher

Narrative
prompts,

writing

picture- Coding

scheme

for

classroom

Achilles,

effect

instruction,

interviews, observations (~instructional mode of

2003

study

Student learning classroom observations

teachers) is not included into the

outcomes

study. The scoring rubric for the
writing tasks is textually described

43

(broad categories); no appendix or
examples are provided.
46.

van
Bergh

den Specific
al., effect

2015

Teacher

Videotaped observations of Measurement

instruction

teachers' feedback behavior referred to but not included in the

study

instruments

are

and participation in the video article.
interaction training, written
self-reports

47.

Voerman

et Specific

al., 2015

effect

Teacher

Videotaped lessons

instruction

developed observation scheme in a

study
48.

Vogt

& Specific

Rogalla, 2009

49.

The authors refer to an already
previous study.

Teacher

quality, Vignettes,

video

scientific literacy tests

tests, Table 2 represents the criteria and

effect

Teacher

indicators for the scoring of the

study

instruction,

vignettes. Table 3 represents an

Student learning

example from the rating manual for

outcomes

the video-test coding.

Walker et al., Specific

Effective

Teacher survey, web usage Instruments are not included in the

2012

effect

intervention

data, questionnaires

study

features, Teacher

authors refer to previously published

quality,

instruments

Teacher

appendix. For the teacher survey, the
from

others

and

instruction,

themselves. The rubric to see whether

Student learning

teachers' activities are PBL aligned is

outcomes

included in appendix. Some items of
the

student

questionnaire

are

textually described, though the survey
is not included in appendix.
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50.

Wallace,

General

Teacher

Scales constructed from self- No instruments are documented in the

2009

effect

instruction,

report data

study.

study

Student learning
Observations, checklists, tests

Measurement instruments are not

outcomes
51.

Wasik

& Specific

Effective

Hindman,

effect

intervention

included in the appendix, though the

2011

study

features, Teacher

authors refer to previously published

quality,

measurement instruments.

Teacher

instruction,
Student
learning outcomes
52.

Willemse

et Specific

Teacher quality

Interviews

Zhang et al., Specific

Effective

Survey, reports, discussions, No instruments are included in

2011

effect

intervention

focus group interviews, phone Appendix.

study

features

interviews, video recordings, developed and textually described.

al., 2015

Categories are represented in Table 2.

effect
study

53.

A

coding

rubric

is

chart and note collections

54.

Zwart,

Specific

Teacher

Questionnaires, self-reports, The questionnaire for peer coaching

Wubbels,

effect

instruction

digital diaries

Bergen,

& study

Bolhuis, 2009

context characteristics is not included
in the study. See Figure 2: overview of
the coding procedure of the digital
diaries.
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3. Nederlandstalige praktijkbijdrage

46

Hoe kan je

de impact van

professionalisering
voor leraren in kaart brengen?

47

V OORWOORD
In deze publicatie wordt verslag gemaakt van een kortlopend O&O-onderzoek uitgevoerd in opdracht
van het Departement Onderwijs en Vorming. Dit project werd uitgevoerd door de Vakgroep
Onderwijskunde van de Universiteit Gent van januari 2015 tot oktober 2015 en verkende indicatoren
om de mogelijke impact van professionaliseringsinitiatieven voor leraren in kaart te brengen. De
publicatie is opgevat als een praktijkbijdrage. Met de publicatie willen we diverse onderwijsactoren
een meer coherente taal aanbieden voor de evaluatie van professionaliseringsinitiatieven voor
leraren. Binnen het O&O-onderzoek stonden twee doelstellingen centraal: (1) het opstellen van een
verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van professionaliseringsinitiatieven, en (2) een
overzicht bieden van methodieken en meetinstrumenten om de indicatoren binnen dit verfijnd
raamwerk in kaart te brengen. De bevindingen bij deze twee doelstellingen worden in deze
praktijkbijdrage verenigd in een omvattend stappenplan, waarin concrete handvaten geboden
worden voor de evaluatie van (transfereffecten van) professionaliseringsinitiatieven. Voor het
opstellen van het verfijnd raamwerk, het overzicht van methodieken en instrumenten en het
omvattend stappenplan werd een literatuurstudie uitgevoerd en werden focusgroepen
georganiseerd. Deze publicatie is de Nederlandstalige praktijkbijdrage gebaseerd op een Engelstalig
onderzoeksartikel en aanvullende focusgroepen. Het Engelstalige onderzoeksartikel kan opgevraagd
worden bij de auteurs.
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B EGRIPPENLIJST
In de literatuur worden verschillende, maar vaak erg op elkaar lijkende, begrippen gehanteerd om de
professionele ontwikkeling van leraren te omschrijven en te bestuderen. Bij aanvang van deze
publicatie willen we dan ook graag verduidelijken wat we precies bedoelen met een aantal
gehanteerde kernbegrippen.

Professionaliseringsinitiatief (PI)
Onder professionaliseringsinitiatief verstaan we activiteiten die expliciet ontworpen zijn voor en
gebracht aan leraren om hun eigen kennis, vaardigheden, en houding, en die van hun leerlingen te
versterken. Het begrip professionaliseringsinitiatief wordt in deze publicatie afgekort met ‘PI’ (zie
ook definitie en omschrijving op pagina 9).

Effect van transfer of transfereffect
Een ‘effect van transfer’ of transfereffect is een invloed die kan spelen tussen het
professionaliseringsinitiatief, leraren, leerlingen en de specifieke context. Een mogelijk transfereffect
van een professionaliseringsinitiatief is bijvoorbeeld een verandering in de kwaliteit of het lesgedrag
van leraren, of een verbetering van de leerlingresultaten. Ook de context kan een invloed uitoefenen
op de vormgeving of het verloop van een professionaliseringsinitiatief (zie ook omschrijving op
pagina 10-11).

Indicator
Een indicator is een specifieke aanwijzing voor het aantreffen van effecten van transfer in een groter
element. Een indicator heeft met andere woorden een signalerende functie. Een indicator van
‘verandering in lesgedrag’ bij leraren is bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde instructiestrategieën.

Formele versus informele leeractiviteiten
Onder formele leeractiviteiten worden activiteiten verstaan die expliciet ontworpen of georganiseerd
worden zoals trainingen, workshops of begeleidingstrajecten. Een professionaliseringsinitiatief is dus
een formele leeractiviteit. Informele leeractiviteiten omvatten spontane leeractiviteiten die
voortvloeien uit dagdagelijkse ervaringen maar niet expliciet gestructureerd of georganiseerd zijn
(de dagelijkse interactie tussen leraren onderling, het zelfstandig doornemen van boeken, brochures
of online documentatiemateriaal, etc. zijn voorbeelden van informele leeractiviteiten, maar ook
professionele leergemeenschappen behoren tot deze categorie).

Effectieve kenmerken van professionaliseringsinitiatieven
Kenmerken waarvan de effectiviteit herhaaldelijk is bewezen in wetenschappelijk onderzoek.
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(Vak)didactiek
(Vak)didactiek verwijst naar het inzicht in hoe leerlingen bepaalde inhouden begrijpen en leren en
de kennis en vaardigheden van leraren om deze inhouden te onderwijzen. Het woord ‘vak’ werd
doelbewust tussen haakjes geplaatst omdat in deze publicatie verwezen wordt naar zowel inhouden
verbonden aan specifieke leergebieden en vakken (bv. Frans, mens een maatschappij,
aardrijkskunde) als over inhouden gekoppeld aan leergebied- of vakoverschrijdende thema’s (bv.
leren leren, ICT).
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L EESWIJZER
Doorheen de tekst zijn pictogrammen opgenomen die u als lezer door de tekst loodsen. De gebruikte
pictogrammen en hun betekenis kan u hieronder vinden. Verder, om de verwijzing naar de
wetenschappelijke bronnen duidelijk en overzichtelijk te houden, werden twee manieren van
bronverwijzing gehanteerd die hieronder worden toegelicht.

Pictogrammen
De eerste twee pictogrammen verwijzen naar bevindingen uit de systematische literatuurstudie.
Dit pictogram wijst op een terugkoppeling naar een bevinding of een voorbeeld
uit de wetenschappelijke literatuur.

Concrete checklists kunnen teruggevonden worden onder dit pictogram. Deze
checklists werden opgemaakt op basis van de systematische literatuurstudie.

De volgende twee pictogrammen verwijzen naar bevindingen uit de focusgroepen.

Dit pictogram wijst op een advies of een algemene bevinding uit de
focusgroepen.

Dit pictogram wijst op een specifiek voorbeeld uit de Vlaamse
onderwijspraktijk dat ter sprake kwam tijdens de focusgroepen.

Bronverwijzing
In het kader van het onderzoeksproject, werden twee soorten bronnen geraadpleegd. De eerste soort
bronnen omvatten studies die werden geraadpleegd in het kader van het onderzoek maar geen deel
uitmaakten van de systematische literatuurstudie. Deze bronnen geven bijvoorbeeld meer informatie
omtrent vorig onderzoek, gebruikte concepten en definities, theoretische referentiekaders of
kritische inzichten. De tweede soort bronnen zijn onderzoeksartikelen die werden geselecteerd
tijdens de systematische literatuurstudie. Deze onderzoeksartikelen zijn opgenomen in een tabel in
bijlage, bestaande uit verschillende kolommen. In deze tabel is per onderzoeksartikel, geselecteerd
tijdens de systematische literatuurstudie, informatie terug te vinden omtrent de auteurs, (kolom 1),
de soort studie (nl. algemene of specifieke effectstudie) (kolom 2), welke indicatoren voor effecten
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van transfer na deelname aan PI werden bestudeerd(kolom 3), welke methodieken en instrumenten
zijn gebruikt om deze transfereffecten in kaart te brengen (kolom 4), en of specifieke instrumenten
in de appendix van het artikel terug te vinden zijn (kolom 5).
Doorheen deze publicatie wordt via twee manieren verwezen naar deze twee soorten bronnen. Naar
de eerste soort bronnen wordt in de tekst met een sterretje en voetnoot(*nummer) verwezen. Deze
studies worden vermeld onderaan de pagina. Naar de tweede soort bronnen wordt via nummers in
de tekst(nummer) verwezen naar de corresponderende nummers in de tabel in bijlage.
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S ITUERING EN PROBLEEMSTELLING
Professionele ontwikkeling is belangrijk
Leraren spelen een cruciale rol in onderwijs*2 en zijn een belangrijke factor voor het leren van
leerlingen en het verbeteren van leerresultaten. Zelf worden ze echter ook in stijgende mate
geconfronteerd met de snel groeiende kennisbasis in het onderwijs*1,*3. Om deze reden is de
professionele ontwikkeling van leraren en hun deelname aan professionaliseringsinitiatieven (PI)
gedurende hun hele loopbaan belangrijk. Dit wordt ook herhaaldelijk benadrukt in onderwijskundige
beleidsdocumenten, empirisch onderzoeken en meta-analyses*4.
Om scholen te ondersteunen bij de professionalisering van hun leraren zijn vandaag een veelheid en
verscheidenheid

aan

PI

professionaliseringsinitiatief

voorhanden.
aanbieden,

Verschillende
zoals

actoren

pedagogische

kunnen

namelijk

een

begeleidingsdiensten,

nascholingscentra, of de onderwijsoverheid (cf. prioritaire nascholingen). Om deze verscheidenheid
aan initiatieven te karakteriseren, worden in de wetenschappelijke literatuur vaak verschillende
dimensies gebruikt. De meest voorkomende dimensies om PI te karakteriseren zijn*5 ‘formeel vs.
informeel’, ‘offsite versus onsite (weg van vs. op de werkplek)’, ‘traditioneel versus innovatief’,
‘kortdurend versus langdurend’, ‘individueel versus collectief’, en ‘on-line versus in-person (PI via
digitale toepassingen vs. PI in een face-to-face setting)’. Het vaakst worden PI in de literatuur
getypeerd als eerder traditioneel (bv. lezingen, conferenties) versus innovatief van aard (bv.
coachingtrajecten). Tegenwoordig bestaan er ook veel mengvormen waarin verschillende dimensies
gecombineerd worden.

*2

Borko, H. (2004). Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain. Educational Researcher, 33(8), 3-15.
Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development. Thousand Oaks, CA: Corwin press.
Desimone, L. M. (2009). Improving Impact Studies of Teachers’ Professional Development: Toward Better Conceptualizations and Measures.
Educational Researcher, 38(3), 181–199.
*4 Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge.
*5 Bronnen waarin gerapporteerd wordt over dimensies van professionaliseringsinitiatieven:
Desimone, L. M. (2009). Improving Impact Studies of Teachers’ Professional Development: Toward Better Conceptualizations and Measures.
Educational Researcher, 38(3), 181–199.
Deneire, A., Van Petegem, P., & Gijbels, D. (2009). Onze leerkrachten vandaag: Lesgeven in de eerste graad van het secundair onderwijs. Eerste
resultaten van de Teaching And Learning International Survey (TALIS). Brussel: Ministerie van Onderwijs en Vorming, Afdeling Strategische
Beleidsondersteuning.
Dennis, J. & Van Damme, J. (2010). De leraar: professioneel leren en ontwikkelen. Acco: Leuven.
Hill, H.C., Beisiegel, M., Jacob, R. (2013). Professional development research: Concensus, crossroads, and challgenes. Educational Researcher,
42(9), 476-487.
Veen, K. van, Zwart, R., Meirink, J. & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren: een reviewstudie naar effectieve kenmerken
van professionaliseringsinterventies van leraren. Reviewstudie in opdracht van en gesubsidieerd door NWO-PROO (Grant no. 441-080353).
Leiden: ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten.
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PI in de Vlaamse context
In eerder onderzoek werd een beeld geschetst van professionaliseringsinitiatieven waaraan Vlaamse
leraren basis- en secundair onderwijs doorgaans het meest deelnemen*6. Hierin werd vastgesteld dat
leraren zich op een veeleer traditionele wijze professionaliseren, namelijk via deelname aan externe
activiteiten van korte duur (bv. het bijwonen van studiedagen, voordrachten). Dit beeld werd
bevestigd in het TALIS (Teaching And Learning International Survey) onderzoek (2013)*7. In dit
internationaal vergelijkend onderzoek werden verschillende PI opgelijst waaraan Vlaamse leraren
uit het lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs de voorbije 12 maanden (voorafgaand
aan het onderzoek) deelnamen. Volgende PI kwamen hierbij aan bod: cursussen en workshops,
onderwijsconferenties, netwerking, onderzoek, opleidingsprogramma’s, mentoring en/observatie en
coaching van collega’s, nascholingsopleidingen en observatiebezoeken aan andere scholen, bedrijven,
openbare diensten of niet-overheidsorganisaties. Wanneer we deze Vlaamse PI bekijken, kunnen we
deze voornamelijk typeren aan de hand van twee van de hierboven besproken dimensies, namelijk
de duur van het PI (kortdurend vs. langdurend) en de locatie van het PI (on-site vs. off-site). Zo zien
we dat Vlaamse leraren het meest deelnemen aan kortdurende PI die elders doorgaan dan op school,
bijvoorbeeld eenmalige studiedagen, conferenties of een lerarenbeurs*6. Verder volgen Vlaamse
leraren vaak kortdurende PI op school zoals het bijwonen van een pedagogische studiedag. De
meerderheid van Vlaamse leraren uit het lager onderwijs gaan ook kortdurende observatiebezoeken
aan andere scholen afleggen. Slechts weinig leraren nemen deel aan meer langdurende PI die buiten
(bv. reeks van workshops, nascholingsopleidingen) of binnen scholen (bv. coachingstraject) worden
georganiseerd*6. Het is opvallend dat in slechts weinig zeer recent wetenschappelijk onderzoek
gerapporteerd wordt over Vlaamse PI. In dit opzicht kunnen we ons afvragen of Vlaamse leraren anno
2015 nog steeds overwegend aan kortdurende PI buiten school deelnemen en of er reeds andere
tendensen waar te nemen zijn.
De evaluatie van professionele ontwikkeling is belangrijk
Hoewel leraren aan een veelheid en verscheidenheid aan PI kunnen deelnemen, valt echter op dat de
vraag naar wat deze PI in de praktijk teweeg brengen niet steeds wordt gesteld. Deze evaluatie is
echter cruciaal om diverse actoren, zoals ontwikkelaars van PI, directies en leraren, beleidsmakers
en onderzoekers, te informeren. Via deze gegevens, kunnen zij namelijk beslissingen maken over de
inhoud of vormgeving van PI, hoe ze positieve veranderingen in de praktijk kunnen bewerkstelligen
en kunnen ze verantwoording afleggen aan de overheid. In dit opzicht, kan de evaluatie van een PI
voor verschillende doeleinden gebruikt worden*8:
*6

Ballet, K., Colpin, H., März, V., Baeyens, C., De Greve, H., Vanassche, E. (2011). Evaluatie van het professionaliseringsbeleid van basis- en
secundaire scholen. Samenvatting OBPWO. Te raadplegen via:
http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2007/0701/OBPWO_0701_samenvatting_professionalisering.pdf
*7 TALIS (2013). Denken, handelen en professionele ontwikkeling van Vlaamse leraren en schoolleiders. Eerste resultaten van de Teaching And
Learning International Survey (TALIS) 2013. Te raadplegen via: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/denken-handelen-enprofessionele-ontwikkeling-van-vlaamse-leraren-en-schoolleiders-de-eerste-resultaten-van-talis-2013
*8
Guskey, T. R. (2014). Evaluating professional learning. In S. Billett (Ed.), International Handbook of Research in Professional and Practice-based
Learning (pp. 1215–1235). Springer Science+Business Media Dordrecht.
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1. om toekomstige PI te plannen. Deze evaluatie gebeurt voor de start van een nieuw
professionaliseringsinitiatief. Zo kunnen bijvoorbeeld effectieve kenmerken van een
voorgaand PI geïdentificeerd worden om toekomstige PI te ontwerpen. Op basis van de
resultaten van een eerder PI, kan een nieuwe PI bijgestuurd worden om zo de gewenste
impact bij leraren te bereiken.
2. voor formatieve evaluatie. Deze evaluatie gebeurt tijdens het PI. Aan de hand van deze
tussentijdse evaluatie wordt beoordeeld of zaken gaan zoals gepland en of er reeds
vooruitgang te merken is bij de deelnemers. Zo kunnen er bepaalde aspecten bijgestuurd
worden tijdens het PI.
3. voor summatieve evaluatie van een PI. Deze evaluatie gebeurt na het beëindigen van het PI.
Op basis van dit soort informatie kan een besluit gemaakt worden over de totale impact van
een PI na afloop. Ontwikkelaars van PI kunnen via deze informatie beslissen of bereikt is met
PI wat ze voor ogen hadden. Beleidsmakers beslissen vaak aan de hand van deze summatieve
evaluatie over verdere financiering van PI.
Problemen bij de evaluatie van professionele ontwikkeling
Er rijzen echter nog heel wat vragen omtrent het evalueren van PI. Enerzijds is er conceptuele
onduidelijkheid over wat precies kan geëvalueerd worden om zicht te krijgen op de impact van PI (nl.
‘wat is effect?’). Uit eerder onderzoek blijkt dat evaluatie van PI vaak beperkt blijft tot het invullen
van formulieren waarin wordt gepeild naar de motivatie, de ervaren zinvolheid, de toepassing in de
eigen praktijk en de wijze waarop de inzichten zullen gedeeld worden*5,*9. Hoewel het TALISonderzoek (2013) aantoont dat Vlaamse leraren de impact van hun professionele ontwikkeling over
het algemeen positief inschatten*6, blijft het echter onduidelijk waarop deze impact precies
betrekking heeft. Met andere woorden: op welke gebieden hebben leraren veranderingen ervaren na
het volgen van een PI? De vraag naar specifieke impact van een PI overstijgt ook ver de Vlaamse
context. Zo wordt dit ook door de Amerikaanse National Research Council (2010)*9 als één van de
belangrijkste uitdagingen voor het vakgebied (onderzoek naar professionele ontwikkeling bij
leraren) beschouwd wordt.
Anderzijds is er ook methodologische onduidelijkheid over hoe deze evaluatie van PI best kan
aangepakt worden (nl. ‘Via welke specifieke instrumenten kunnen we deze impact in kaart
brengen?’). Deze vraag wordt niet enkel in de wetenschappelijke literatuur gesteld*2 maar ook door
aanbieders van Vlaamse professionaliseringsinitiatieven*10 . In het recente rapport van de Commissie
Monard (2014)*9 wordt namelijk gesteld dat, hoewel deze aanbieders het belang inzien van een
grondig effectiviteitsonderzoek, ze worstelen met vragen als ‘Hoe verder raken dan het peilen naar

*9

National Research Council. (2010). Preparing teachers: Building evidence for sound policy. Committee on the study of teacher preparation
programs in the United States. Division of Behavioral and Social Science and Education. Washington, DC.
*10 Evaluatierapport Commissie Monard (2014). Evaluatie pedagogische begeleidingsdiensten, permanente ondersteuningscellen en vzw
samenwerkingsverband netgebonden begeleidingsdiensten. Te raadplegen via: http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2014/doc/02-10overkoepelend-rapport.pdf
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tevredenheid bij de deelnemers?’, ‘Hoe rekening houden met contextfactoren en lange
termijneffecten?’. Om tegemoet te komen aan deze bezorgdheid werd recentelijk in het
evaluatierapport van de Commissie Monard (2014)*9 geadviseerd om op zoek te gaan naar een
onderbouwde en systematische manier om te evalueren wat duurzaam en effectief is bij PI.
De vraag naar de ‘effecten van een PI’ is duidelijk zeer complex. Bij het bestuderen van deze ‘effecten’
dient namelijk steeds rekening gehouden te worden met drie verschillende processen*11. Ten eerste
zijn

er

interactionistische

processen,

die

wijzen

op

het

samenspel

tussen

professionaliseringsinitiatieven, de individuele leraren en de school als organisatie. Ten tweede dient
er steeds rekening gehouden worden met gecontextualiseerde processen, eigen aan de specifieke
school- en leraarkenmerken. Verder zijn ook constructivistische processen van belang, namelijk
processen van betekenisverlening. In deze publicatie kaarten we de problematiek omtrent het
evalueren van professionaliseringsinitiatieven aan. Meer bepaald, verhelderen we de conceptuele en
methodologische onduidelijkheid omtrent de evaluatie van PI, rekening houdend met de drie
verschillende hierboven beschreven processen. Verder synthetiseren we de onderzoeksbevindingen
in een omvattend stappenplan. Vooraleer we starten met de bespreking van de concrete
onderzoeksvragen en het beschrijven van de onderzoeksbevindingen en bijhorend stappenplan, is
het echter eerst noodzakelijk stil te staan bij het theoretisch raamwerk en de twee centrale
kernbegrippen ‘professionaliseringsinitiatieven’ en ‘effecten van transfer’ van waaruit het
onderzoeksproject vertrekt.

*

11 Kelchtermans, G., Vandenberghe, R., & Devis, I. (2000). De effectiviteit van inspectie, pedagogische begeleiding en nascholing. Tijdschrift voor
Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, (1999-2000), (3), 153-168.
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T HEORETISCH RAAMWERK
Vooraleer we de onderzoekvragen presenteren en het opzet van de studie en de
onderzoeksbevindingen bespreken, staan we stil bij het theoretisch raamwerk van waaruit dit
onderzoeksproject vertrekt.
In dit project wordt vertrokken vanuit het ‘teachers’ professional development framework’
(gebaseerd op Desimone, 2009; van Veen e.a., 2010)*12. Dit raamwerk (zie figuur 1) geeft relaties weer
tussen verschillende elementen die van belang zijn wanneer we professionaliseringsinitiatieven
bestuderen, namelijk 1) kenmerken van het professionaliseringsinitiatief (PI), 2) kennis,
vaardigheden en de houding van leraren, 3) veranderingen in het lesgedrag van leraren, en 4)
verbetering van leerlingresultaten. Deze relaties worden gesitueerd binnen 5) demografische
persoonskenmerken en contextuele factoren. Binnen dit raamwerk worden specifieke
‘professionaliseringsinitatieven’ en ‘effecten van transfer’ bestudeerd. Aan de hand van het
raamwerk, worden deze belangrijke kernbegrippen hieronder toegelicht.

Kwaliteit leraar
- kennis
- vaardigheden
- houding

Kenmerken van het
professionaliserings
-initiatief

Verandering in
het lesgedrag
van de leraar

Verbetering van
leerlingresultaten

Demografische persoonskenmerken en contextuele factoren
Figuur 1. Teachers’ professional development framework*11.

Professionaliseringsinitiatieven
Wanneer we professionaliseringsinitiatieven (PI) bestuderen is het belangrijk goed te definiëren wat
we hieronder precies verstaan. Professionele ontwikkeling kan namelijk op verschillende manieren
worden vormgegeven (bv. formeel versus informeel) aan de hand van allerlei activiteiten (bv.
workshops, studiedagen, langdurige begeleidingstrajecten). We vinden dan ook een verscheidenheid
aan

definities

van

PI

terug

in

de

literatuur*13.

In

dit

project

definiëren

we

*12

Desimone, L. M. (2009). Improving Impact Studies of Teachers’ Professional Development: Toward Better Conceptualizations and Measures.
Educational Researcher, 38(3), 181–199.
Veen, K. van, Zwart, R., Meirink, J. & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren: een reviewstudie naar effectieve kenmerken
van professionaliseringsinterventies van leraren. Reviewstudie in opdracht van en gesubsidieerd door NWO-PROO (Grant no. 441-080353).
Leiden: ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten.
*13 Bronnen waarin verschillende definities van professionaliseringsinitiatieven gerapporteerd worden:
Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1),
10–20.
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professionaliseringsinitiatieven als: “activiteiten expliciet ontworpen voor en gebracht aan leraren om
hun eigen kennis, vaardigheden, en houding, en die van hun leerlingen te versterken” (gebaseerd op
Guskey, 2000; Tienken en Achilles, 2003)*14. In deze definitie wordt het expliciete en doordachte
ontwerp van een professionaliseringsinitiatief benadrukt. De effectieve kenmerken van PI (nl.
kenmerken waarvan de effectiviteit herhaaldelijk is bewezen in onderzoek), zoals de duur, de mate
van actief leren samen met collega’s, zijn binnen het theoretisch raamwerk (figuur 1) dan ook cruciaal
wanneer we uitspraken willen doen over wat we met het PI in de praktijk kunnen bereiken. Zo zullen
kortdurende en langdurige PI andere uitkomsten kennen. Van een eenmalige studiedag kunnen we
namelijk niet dezelfde resultaten verwachten als van langdurige begeleidingstrajecten. Omdat we
binnen dit onderzoek duidelijk rekening houden met deze effectieve kenmerken van PI - en hun
expliciete en doordachte ontwerp -

werden informele leeractiviteiten (bv. online informatie

opzoeken, overleggen met collega’s, professionele leergemeenschappen*15) niet bestudeerd. Het
belang ervan en hun verwevenheid met formeel ontworpen PI wordt echter wel erkend en hiervoor
verwijzen we graag door naar ander onderzoek*14,*16.

Effecten van transfer
In de hierboven vermelde definitie wordt verder aangegeven dat verschillende leerdoestellingen bij
leraren en leerlingen kunnen beoogd worden met een professionaliseringsinitiatief (PI). In het
theoretisch raamwerk (figuur 1) wordt het complex en dynamisch samenspel tussen deze
verschillende leerdoelstellingen gevisualiseerd. Dit complex samenspel maakt dat we niet op een
‘enge’ manier over effecten van PI kunnen spreken (nl. de effecten van PI kan je enkel zien in termen
van leerwinst bij leerlingen)*17. Er zijn namelijk verschillende wederkerige relaties te vinden tussen
het PI en de leraar, tussen de leraar en de leerlingen, en tussen het PI, de leraar, de leerlingen en de
context. Concreet kan een PI zo bijvoorbeeld de vaardigheden van een leraar aanscherpen wat positief
is voor het lesgedrag, maar ook omgekeerd kan een verandering in de lesgedrag een andere houding
bij een leraar teweeg brengen. Bijvoorbeeld, wanneer een leraar een PI rond nieuwe evaluatievormen
volgt, kan hij/zij het gebruik van portfolio’s in de lespraktijk uitproberen, maar ook omgekeerd kan
het uittesten van bepaalde evaluatievormen in de lespraktijk de leraar leiden naar het volgen van
Borko, H. (2004). Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain. Educational Researcher, 33(8), 3-15.
OECD. (2010). Teachers’ professional development. Europe in international comparison. An analysis of teachers' professional development based
on the OECD's Teaching and Learning International Survey (TALIS).
Schachter, R. E. (2015). An analytic study of the professional development research in early childhood education. Early Education and
Development, 26(8).
Timperley, H. (2008). Teacher professional learning and development. The International Academy of Education, 1(18), 1–30.
*14
Guskey, T. R. (2000). Evaluating professional development. Thousand Oaks, CA: Corwin press.
Tienken, C. H., & Achilles, C. M. (2003). Changing Teacher Behavior and Improving Student Writing Achievement. Planning and Changing, 34,
153-168.
*15 De Neve, D., Devos, G., & Tuytens, M. (2015). The importance of job resources and self-efficacy for beginning teachers' professional learning
in differentiated instruction. Teaching and Teacher Education, 47, 30-41.
Vanblaere, B., Devos, G. (2015). Exploring the link between experienced teachers’ learning outcomes and individual and professional learning
community characteristics. School Effectiveness and School Improvement: An International Journal of Research, Policy and Practice
*16 Grosemans, I., Boon, A., Verclairen, C., Dochy, F., & Kyndt, E., I. (2015). Informal learning of primary school teachers: Considering the role of
teaching experience and school culture. Teaching and Teacher Education, 47, 151–161.
*17
Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2010). The gap between educational research and practice: views of teachers, school leaders, intermediaries
and researchers. British Educational Research Journal, 36(2), 299–316.
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meer professionalisering hieromtrent. Verder kan een leraar na het volgen van een PI rond
taaldidactiek bepaalde instructiestrategieën integreren in de klas waardoor de leerlingresultaten
verbeteren, maar omgekeerd kan een leraar naar aanleiding van slechte taalresultaten bij leerlingen
een PI rond taaldidactiek volgen.
Tussen de elementen in het theoretisch raamwerk kunnen er dus verschillende invloeden spelen. Om
de enge blik op ‘effecten’ van PI te vermijden, spreken we in dit onderzoeksproject expliciet over deze
invloeden als ‘effecten van transfer’. We gaan er hierbij van uit dat niet alle invloeden van PI enkel
kunnen gezien worden als leerwinst voor leerlingen op korte termijn. Het meten van deze leerwinst
is op zich reeds complex (c.q. Hoe effecten van PI nagaan bij leerresultaten, geïsoleerd van alle andere
mogelijke beïnvloedende factoren?). Bovendien kan dit ook enkel vertaald worden in korte termijn
effecten. PI kunnen evenwel een diepgaande uitwerking of transfer hebben op de kennis,
vaardigheden, houdingen van leraren die zich pas op langere termijn manifesteren in veranderingen
in lesgedrag van de leraar en uiteindelijk in een beïnvloeding van het leren van de leerlingen. In deze
praktijkgerichte bijdrage zullen we dan ook steeds spreken over ‘effecten van transfer’ om de
complexe relatie tussen PI, leraren, leerlingen en scholen te benadrukken; en deze te contextualiseren
in specifieke klas- en schoolcontexten.
Het raamwerk gepresenteerd in figuur 1 fungeerde als basisraamwerk voor het beantwoorden van
de onderzoeksvragen die op de volgende bladzijde worden gepresenteerd.
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O NDERZOEKSVRAGEN
Zoals vermeld in de situering en probleemstelling van dit onderzoek, kaarten we in deze publicatie
de problematiek omtrent het evalueren van professionaliseringsinitiatieven aan. Concreet focussen
we ons daarbij op een conceptuele uitdaging (nl. ‘Wat kunnen we precies evalueren om zicht te
krijgen op de transfereffecten van een PI?’) en een methodologische uitdaging (nl. ‘Hoe kunnen we
deze transfereffecten precies in kaart brengen?’). Deze uitdagingen werden vertaald in onderstaande
onderzoeksvragen.

Conceptuele onderzoeksvraag (OV1)

Welke zijn essentiële indicatoren om effecten van
transfer bij professionaliseringsinitiatieven in
kaart te brengen?

Methodologische onderzoeksvraag (OV2)

Welke methodieken en/of instrumenten zijn
voorhanden om de indicatoren - die effecten van
transfer bij professionaliseringsinitiatieven in
kaart brengen - te evalueren?

Dit betekent dat we het theoretisch raamwerk (figuur 1) willen verfijnen en uitbreiden om een
antwoord te bieden op de conceptuele en methodologische uitdagingen bij het evalueren van PI.
Verder willen we de antwoorden op beide onderzoeksvragen samenvatten binnen een omvattend
stappenplan, waarin concrete handvaten geboden worden voor de evaluatie van (transfereffecten
van) professionaliseringsinitiatieven.
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O PZET VAN DE STUDIE
In het onderzoeksproject werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd en werden
focusgroepen georganiseerd om antwoorden te formuleren op de verschillende onderzoeksvragen
en deze te vertalen in een omvattend stappenplan.

Systematische literatuurstudie
De literatuurstudie kreeg de vorm van een systematische narratieve review. In een systematische
narratieve review worden bevindingen van verschillende studies systematisch onderzocht,
vergeleken en samengebracht binnen een verfijnd raamwerk*18. De review werd uitgevoerd aan de
hand van drie concrete onderzoekstappen.
Stap 1: Zoeken en selecteren van relevante studies
Er werd een literatuurzoektocht uitgevoerd naar relevante studies gepubliceerd tussen 2000-2015
in (inter)nationale zoekmachines en databases (ISI Web of Knowledge, SSCI, EBSCO-ERIC, ICOtijdschriften, Google Scholar) en gespecialiseerde bibliotheken (OECD, Eurydice).


Bij een eerste zoektocht werden de volgende zoektermen gebruikt: ‘teacher professional
development’, ‘teacher learning’, ‘evaluating professional development’, ‘evaluation model’,
‘assessing professional development’, ‘effects of professional development’, ‘effectiveness of
professional development’.



Bij een tweede zoektocht werden deze algemene zoektermen gecombineerd met
gedetailleerde zoektermen. Deze zoektermen verwezen bijvoorbeeld naar specifieke
professionaliseringsinitiatieven (bv. ‘workshop’, ‘conference’) of bestudeerde transfereffecten
(bv. ‘teacher motivation’, ‘quality of trainer’).

Vervolgens werden de gevonden studies beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:


De

studie

bevat

voldoende

informatie

om

te

besluiten

of

het

om

een

professionaliseringsinitiatief gaat zoals door ons gedefinieerd (zie kernbegrippen).


Het gaat om een professionaliseringsinitiatief dat gericht is naar leraren die lesgeven in het
leerplichtonderwijs.



De studie is gepubliceerd in een tijdschrift waar de kwaliteit door wetenschappers werd
beoordeeld (peer review), is een proefschrift, of een onderzoeksrapport geschreven in
opdracht van een overheidsorgaan of -instituut.



Er is een duidelijke omschrijving aanwezig van de afhankelijke variabelen en/of de
bestudeerde concepten die toelaat deze te positioneren binnen het ‘teacher professional
development framework’.

*18 Popay, J., Baldwin, S., Arai, L., Britten, N., Petticrew, M., Rodgers, M., & Sowden, A. (2007). Narrative Synthesis in Systematic Reviews.
Systematic reviews 1 esrc Methods Festival (vol. Methods br).
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De methode is goed uitgewerkt en transparant, de evaluatieprocedure is duidelijk beschreven
(d.w.z. meetmethoden, meetinstrumenten en analyse).

Op basis van deze criteria werden in totaal 54 studies geselecteerd. Deze studies zijn terug te vinden
in bijlage.
Stap 2: Coderen van relevante studies
Per geselecteerde studie werd de volgende informatie in tabellen verzameld: auteurs, publicatiejaar,
land, literatuurbron (studie rond specifieke PI, algemene effectstudies rond PI, review studie naar PI),
onderwijsniveau (basis of secundair), participanten (type, aantal), de focus op specifieke leergebiedof vakgebonden inhouden of leergebied- of vakoverschrijdende inhouden, beschrijving van het
specifieke professionaliseringsinitiatief, effecten van transfer gesitueerd binnen het ‘teacher
professional development framework’, beschrijving van de meetinstrumenten, data analyse,
onderzoeksvragen, en conclusies. In bijlage is een tabel opgenomen waarin per studie informatie kan
gevonden worden die rechtstreeks relevant is voor het beantwoorden van de twee
onderzoeksvragen. Meer bepaald kan per onderzoek nagegaan worden door welke onderzoekers de
studies is uitgevoerd (kolom 1), of het om een algemene effectstudie of een studie rond een specifiek
PI gaat (kolom 2), welke effecten van transfer bestudeerd werden (kolom 3), en welke methoden en
meetinstrumenten werden gebruik om deze transfereffecten in kaart te brengen (kolom 4). Verder
informeert de laatste kolom (kolom 5) of in de appendix van deze specifieke studies al dan niet
concrete meetinstrumenten zijn opgenomen. De studies opgenomen in deze tabel in bijlage zijn
verder genummerd. Deze nummers corresponderen met de nummers die in deze tekst in superscript
(nummer)

zijn opgenomen. Dit zijn referenties zonder sterretje en verwijzen naar de

onderzoeksartikelen geselecteerd in het kader van de systematische literatuurstudie.
Stap 3: Samenvatten van resultaten in een coherent geheel
Na het verzamelen van alle informatie, werd deze informatie gebruikt voor het uitwerken van een
verfijnd raamwerk. Voor elk element in het initiële theoretische raamwerk (effectieve kenmerken van
het professionaliseringsinitiatief, kwaliteit van de leraar, leraargedrag, leerlingresultaten,
persoonskenmerken en contextuele factoren) werd in detail nagegaan waar transfereffecten precies
betrekking op konden hebben. Op deze manier kon elk element verfijnd worden tot een concrete
indicator van transfereffecten. Verder werd per element nagegaan hoe deze transfereffecten
methodologisch in kaart werden gebracht. Meer bepaald werd geïnventariseerd aan de hand van
welke methodieken en meetinstrumenten deze indicatoren in onderzoek werden bestudeerd en
gemeten (zie bijlage, kolom 4). Er werd ook nagegaan welke voor- en nadelen door onderzoekers
aangehaald worden bij het gebruik van de verschillende methodieken en meetinstrumenten en welke
cruciale aandachtspunten belangrijk zijn in het gericht en systematisch evalueren van een PI. De
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bevindingen uit deze derde stap werden tot slot samengevat binnen een omvattend stappenplan,
waarin concrete handvaten te vinden zijn voor de evaluatie van (transfereffecten) van PI.

Focusgroepen
Na afronding van de systematische literatuurstudie werden een aantal focusgroepen georganiseerd.
Hieronder worden de doelstelling, werkwijze, verwerking en participanten van deze focusgroepen
beschreven.
Doelstelling:
Via de organisatie van focusgroepen wilden we de betrokkenheid van relevante actoren in
Vlaanderen actief op het domein van professionaliseringsinitiatieven voor leraren vergroten. De
focusgroepen hadden een driedubbele doelstelling: 1) de huidige situatie van de evaluatie van PI in
kaart brengen, 2) de set van indicatoren (OV1) en bijhorende methodieken en instrumenten (OV2)
toetsen bij relevante onderwijsactoren en, 3) concrete aanbevelingen genereren om de evaluatie van
PI in de toekomst te optimaliseren.
Werkwijze:
De focusgroepen werden opgebouwd rond de methodiek ontwikkeld door Puchta en Potter (2004)*19.
Deze methode van dataverzameling wordt o.a. gebruikt om informatie te verzamelen over de ideeën
en behoeften van stakeholders rond een bepaalde kwestie of concept*20. Het zijn georganiseerde
discussies met een beperkt aantal deelnemers om informatie te verkrijgen over hun ervaringen,
meningen, verwachtingen, vragen en behoeften over een bepaald topic*18. Concreet werd tijdens elke
focusgroep een stapsgewijs protocol gevolgd om discussies te genereren binnen de drie
bovenvermelde doelstellingen.


Ten eerste werd aan de deelnemers gevraagd kernwoorden te noteren rond de huidige situatie
omtrent het evalueren van PI: Hoe gaan ze hierbij te werk? Welke obstakels ervaren ze nog? Via
gesprek en discussie werden courante werkwijzen en obstakels op vlak van evaluatie van PI in
kaart gebracht.



Ten tweede werden de resultaten van de systematische literatuurstudie aan de deelnemers
gepresenteerd, meer bepaald de set indicatoren en bijhorende methodieken en instrumenten om
transfereffecten na deelname aan PI in kaart te brengen. Hierna werd de relevantie,
begrijpbaarheid en volledigheid hiervan samen met de deelnemers bediscussieerd.



Tot slot, werd aan de deelnemers gevraagd vijf concrete aanbevelingen te genereren om de
evaluatie van PI aan de hand van de voorgestelde indicatoren en methodieken en instrumenten
te optimaliseren. Deze werden in de context van het onderzoek overlopen en besproken.

*19
*20

Puchta, C., & Potter, J. (2004). Focus group practice. Thousand Oaks: Sage Publications.
Steyaert, S., & Lisoir, H. (2006). Participatieve methoden: Een gids voor gebruikers. Brussel: Koning Boudewijnstichting & Vlaams Instituut
voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek.
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Verwerking:
De verwerking van de focusgroepen gebeurde in drie opeenvolgende stappen. In een eerste stap werd
na elke focusgroep het gemaakte verslag teruggekoppeld naar de deelnemers. De deelnemers kregen
de kans mogelijke aanpassingen of bijkomende suggesties door te geven. In een tweede stap werd de
informatie uit de verslagen verwerkt in deze Nederlandstalige praktijkbijdrage. Concreet werd de
informatie uit de verschillende verslagen aan de hand van vijf verschillende kleurencodes
gemarkeerd, naargelang de informatie elementen reflecteerde uit het theoretisch raamwerk. In een
derde stap werd de gemarkeerde informatie systematisch in de Nederlandstalige praktijkbijdrage
geïntegreerd.
Participanten:
In het onderzoeksproject werden 4 focusgroepen na afronding van de literatuurstudie georganiseerd:
1) een focusgroep met nascholers (bv. verbonden aan lerarenopleidingen of nascholingscentra die
niet verbonden zijn aan specifieke onderwijskoepels), 2) een focusgroep met pedagogisch
begeleiders (verbonden aan onderwijskoepels), 3) een focusgroep met vertegenwoordigers van de
onderwijsinspectie en vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs (onder meer
verantwoordelijk voor de prioritaire nascholingen en strategische beleidsondersteuning), en 4) een
focusgroep met directies. De eerste drie focusgroepen waren groepen die gelden als intermediaire
onderwijsactoren*21. De vierde focusgroep bestond uit algemene, adjunct- en coördinerende
directeurs (basis- en secundair onderwijs) die een coördinerende rol opnemen met betrekking tot
het professionaliseringsbeleid van de school. Aan iedere focusgroep namen vier tot acht personen
deel. De deelnemers werden geselecteerd (voor focusgroep 1, 2 en 4) zodat alle relevante actoren
betrokken bij de evaluatie van PI in de praktijk vertegenwoordigd waren.
In wat volgt, worden de bevindingen van het onderzoek per onderzoeksvraag gerapporteerd. Bij de
bespreking van deze onderzoeksresultaten, worden de bevindingen uit de literatuurstudie en de
focusgroepen geïntegreerd. Doorheen de tekst, wordt aan de hand van de pictogrammen (zie ook
leeswijzer op p. 4) duidelijk waarover het gaat.
De eerste twee pictogrammen verwijzen naar bevindingen uit de systematische literatuurstudie.
Dit pictogram wijst op een terugkoppeling naar een bevinding of een voorbeeld
uit de wetenschappelijke literatuur.
Concrete checklists kunnen teruggevonden worden onder dit pictogram. Deze
checklists werden opgemaakt op basis van de systematische literatuurstudie.

*21

Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2010). The gap between educational research and practice: views of teachers, school leaders, intermediaries
and researchers. British Educational Research Journal, 36, 299–316.
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De volgende twee pictogrammen verwijzen naar bevindingen uit de focusgroepen.

Dit pictogram wijst op een advies of een algemene bevinding uit de
focusgroepen.

Dit pictogram wijst op een specifiek voorbeeld uit de Vlaamse
onderwijspraktijk dat ter sprake kwam tijdens de focusgroepen.
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I NDICATOREN VOOR EFFECTEN VAN TRANSFER
In een eerste onderzoeksvraag werden essentiële indicatoren onderzocht om effecten van transfer
bij professionaliseringsinitiatieven in kaart te brengen. Met andere woorden: op welke specifieke
aspecten kunnen uitkomsten verwacht worden na deelname aan een PI? Om deze vraag te
beantwoorden werd elk element van het theoretisch raamwerk (figuur 1) op basis van
wetenschappelijke literatuur en na aftoetsing binnen de focusgroepen verfijnd en werden indicatoren
gespecificeerd. Deze indicatoren bleken allen van belang wanneer we de transfereffecten na
deelname aan een PI bestudeerden. Het verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van
professionaliseringsinitiatieven wordt gepresenteerd in (figuur 2).
De relatie tussen de vijf verschillende elementen in het theoretisch raamwerk (figuur 1) werd ook
aangekaart in de focusgroepen. Op basis van suggesties hieromtrent, werd de visuele voorstelling van
elementen in het verfijnd conceptueel raamwerk aangepast. Concreet werd het element ‘effectieve
kenmerken van PI’ in een blauw kader geplaatst om dit visueel te onderscheiden van de andere
elementen (figuur 2). De indicatoren binnen dit element zijn namelijk rechtstreeks gerelateerd aan
het PI zelf en omvatten implicaties voor ontwerpers van PI. De andere elementen in de groene kaders
‘kwaliteit leraar’, ‘veranderingen in lesgedrag’ en ‘verbetering van leerlingresultaten’ hebben
betrekking op aspecten waar veranderingen kunnen optreden na deelname aan de specifieke PI.
Verder werd het element ‘contextuele factoren en persoonlijke factoren op leraar en leerlingniveau’
bovenaan in een paars kader geplaatst, om de cruciale rol van dit element in het realiseren van
transfereffecten te benadrukken.
Op de volgende pagina’s wordt elk element met bijhorende indicatoren besproken.
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Persoonlijke factoren op leraar en
leerlingniveau

Contextuele factoren:
macro-context
meso- en micro-context

Effectieve
kenmerken van PI
Inhoudskenmerken
- focus op inhoud
- focus op
(vak)didactiek
- coherent en gebaseerd
op onderzoek
- eigenaarschap

Kwaliteit leraar
Cognitieve doelstellingen
(kennis)
Vaardigheden
Affectieve doelstellingen
(houding/
overtuigingen)

Verandering in lesgedrag
Instructiestrategieën en
instructiepraktijken
Interactiepatronen
-leraar-student
- tussen leraren
- tussen studenten

Structurele kenmerken
- duur
- collectieve participatie
- school- of site
gebaseerd
- actief leren
Trainer
- kwaliteit van de
trainer

Verbetering leerlingresultaten
Leergebied- of vakgebonden inhouden
Leergebied- of vakoverschrijdende
inhouden

Figuur 2. Verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van professionaliseringsinitiatieven.
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Kenmerken van het professionaliseringsinitiatief
Verschillende onderzoeken binnen de literatuurstudie focussen op het identificeren van effectieve
kenmerken van professionaliseringsinitiatieven, het blauwe kader binnen het verfijnd conceptueel
raamwerk (figuur 2).
Voor de onderstaande negen kenmerken is de effectiviteit herhaaldelijk bewezen in onderzoek *22.
Hoe meer een professionaliseringsinitiatief aan deze effectieve kenmerken voldoet, hoe groter de
kans op een positieve impact op verschillende aspecten in de praktijk. Deze negen effectieve
kenmerken kunnen worden opgedeeld in inhoudskenmerken en structurele kenmerken. Daar waar
inhoudskenmerken verwijzen naar het hoofddoel of de inhoud van het professionaliseringsinitiatief,
verwijzen structurele kenmerken eerder naar de structuur of het ontwerp van de activiteiten. In 31%
van de studies opgenomen in de systematische review werden één of meerdere van deze effectieve
kenmerken expliciet geëvalueerd wanneer de effecten van transfer van een specifiek PI bestudeerd
werden.
Inhoudskenmerken
1. Focus op de inhoud: focus op de inhoud die studenten moeten leren. Hierbij is het belangrijk
dat een concrete vertaalslag wordt gemaakt van de aangeboden inhouden naar de
dagdagelijkse lespraktijk. In dit opzicht is het belangrijk ook leergebied- of
vakoverschrijdende inhouden (bv. omgaan met media, burgerzin) te contextualiseren binnen
bepaalde leergebieden en vakken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat een PI over ICTintegratie niet beperkt blijft tot het geven van een aantal algemene tips over het inzetten van
ICT, maar leraren voldoende informeert over hoe ze concreet ICT kunnen gebruiken en
integreren binnen welbepaalde leergebieden en vakken (bv. Hoe ICT integreren binnen taal,
wiskunde, wetenschappen en techniek, ,ect.; Welke ICT-toepassingen of -tools kunnen binnen
deze leergebieden en vakken het leren en onderwijzen ondersteunen?).

*22 Bronnen

die rapporteren over effectieve kenmerken van professionaliseringsinitiatieven:
Desimone, L. M. (2009). Improving Impact Studies of Teachers’ Professional Development: Toward Better Conceptualizations and Measures.
Educational Researcher, 38(3), 181–199.
Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What Makes Professional Development Effective? Results From a
National Sample of Teachers. American Educational Research Journal.
Hammerness, K., Darling-Hammond, L., Bransford, J., Berliner, D., Cochran-Smith, M., McDonald, M., & Zeichner, K. (2005). How teachers learn
and develop. In Preparing teachers for a changing world What teachers should learn and be able to do (Vol. 10, pp. 358–389).
Kang, H. S., Cha, J., & Ha, B.-W. (2013). What Should We Consider in Teachers’ Professional Development Impact Studies? Based on the
Conceptual Framework of Desimone. Creative Education, 4, 11–18.
Kedzior, M. M. (2004). Teacher professional development. Education Policy Brief, Volume 15.
Postholm, M. B. (2012). Teachers’ professional development: a theoretical review. Educational Research, 54(4), 405-529
Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher Professional Learning and Development. Best Evidence Synthesis Iteration.
Education, 33(8), 3–15.
Wayne, A. J., Yoon, K. S., Zhu, P., Cronen, S., & Garet, M. S. (2008). Experimenting With Teacher Professional Development: Motives and
Methods. Educational Researcher, 37(8), 469–479.
Van Veen, K., Zwart, R., & Meirink, J. (2012). What makes teacher professional development effective? A literature review. In M. Kooy & K. van
Veen (Ed.), Teacher learning that matters: International perspectives (pp. 3–21). New York: Routledge.
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2. Focus op (vak)didactiek: inzicht bieden in hoe leerlingen inhouden leren uit welbepaalde
leergebieden of vakken (bv. Frans, mens en maatschappij, aardrijkskunde) of leergebied- en
vakoverschrijdende thema’s (bv. ICT), en de kennis en vaardigheden verbeteren om deze
inhouden te onderwijzen. Door een beter begrip van hoe leerlingen bepaalde inhouden leren,
verbeteren hun resultaten en dus ook het onderwijs. Tijdens een PI is het dan ook belangrijk
inzicht te krijgen in hoe leerlingen inhouden begrijpen en leren door bijvoorbeeld samen met
leraren leerlingresultaten te analyseren.
Voor deze eerste twee kenmerken dient opgemerkt te worden dat in internationaal
onderzoek telkens sterk de klemtoon wordt gelegd op vakinhouden en vakdidactiek.
Internationaal onderzoek is in hoofdzaak Angelsaksisch, waar de focus zeer sterk ligt op
leerresultaten van leerlingen en in het bijzonder op leerresultaten van de kernvakken
wiskunde en taal. Deze duidelijke vakinhoudelijke en vakdidactische focus op zogenaamde
kernvakken moet gerelativeerd worden. Vandaar ook dat we hier expliciet naar
vakoverstijgende aspecten verwijzen. Bovendien moet ook met pedagogische vaardigheden
rekening gehouden te worden bij het vormgeven van PI in Vlaanderen (denk bijvoorbeeld aan
de basiscompetentie ‘de leraar als opvoeder’ omschreven binnen het beroepsprofiel voor
leraren). Het belang van een focus op ‘pedagogische vaardigheden’ werd ook duidelijk
benadrukt tijdens de focusgroepen.
3. Coherentie en gebaseerd op onderzoek: wat aangereikt wordt in PI dient coherent te zijn met
de dagelijkse praktijk en aan te sluiten bij de doelen van leraren en het ruimere school- en
onderwijsbeleid (bv. recente hervormingen en/of eindtermen). Hiernaast moeten de
inhouden van PI ook gebaseerd zijn op wetenschappelijke onderzoeksbevindingen. Bij het
vertalen van deze theoretische kaders en wetenschappelijke bevindingen naar de praktijk
dient er aandacht te zijn voor de samenhang met de doelen van leraren, het gevoerde beleid
op school en het beleid van de overheid. Bijvoorbeeld, omgaan met media wordt steeds
belangrijker in het Vlaamse onderwijscurriculum, waardoor PI hierrond nodig zijn en
ontstaan. Wat aangeboden wordt tijdens deze PI dient echter gebaseerd te zijn op
wetenschappelijke bevindingen rond omgaan met media. Deze bevindingen moeten steeds
praktijkgericht worden vertaald, rekening houdend met doelen van leraren, het gevoerde
beleid op school en het beleid van de overheid.
4. Eigenaarschap van inhoud en het proces bij professionele ontwikkeling: de inhoud en het
proces van PI zijn betekenisvoller voor leraren wanneer deze beantwoorden aan de zelf
aangegeven noden en interesses van leraren. Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk hoe
voor dit eigenaarschap bij leraren kan gezorgd worden.
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Evenwicht tussen vraag- en aanbodgestuurde PI
Tijdens de focusgroep wordt aangegeven dat dit eigenaarschap bij
leraren via twee manieren kan verlopen. Enerzijds ‘bottom-up’ vanuit
een vraaggestuurd aanbod vertrekkende van concrete behoeftes van
leraren. Deze kunnen bv. geïdentificeerd worden tijdens
functioneringsgesprekken. Anderzijds ook ‘top-down’ door een
gestructureerd aanbod van PI aan te bieden, afgestemd op concrete
noden, recente beleidsevaluaties of actuele veranderingen binnen het
onderwijslandschap. Via bepaalde gegevens (bv. leerlingresultaten,
doorlichtingsverslagen) kan aan de leraren de nood tot
professionalisering duidelijk gemaakt worden. Het is belangrijk dat
vraag- en aanbodgestuurde PI in evenwicht zijn.

Jaarlijkse toetsontwikkeling voor het creëren van eigenaarschap
In een school die participeerde aan de focusgroepen, ontwikkelen de
directies van tien scholen binnen de regio elk jaar toetsen rond een
bepaald thema uit het leerplan (bv. tijd, taalbeschouwing). Deze
outputgegevens (d.i. de gemiddelde scores op de toetsen) worden
gebruikt om professionaliseringsinitiatieven op af te stemmen. Via
deze outputgegevens kunnen scholen zich met een specifieke
referentiegroep vergelijken en identificeren waar gerichte bijsturing
nodig is. Deze manier van werken is heel nabij en herkenbaar voor
leraren.

Structurele kenmerken
5. Duur: om veranderingen teweeg te brengen zijn uitgebreide en intensieve programma’s
nodig. Hoewel er geen exact ‘omslagpunt’ beschreven wordt in de literatuur, worden
doorgaans activiteiten van minimum 20 contacturen aangeraden. Verder is het ook
noodzakelijk dat er permantente ondersteuning blijft om te impact van PI aan te houden. Het
blijven stimuleren van leren en vervolgtrajecten zijn hierbij belangrijk.
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Kortlopende PI als opstap naar langdurige trajecten
Het belang van langdurige PI wordt benadrukt tijdens de
focusgroepen. Kortdurende PI kunnen waardevol zijn als opstap naar
deze langdurige trajecten. Zo kunnen kortdurende PI zoals een
eenmalige pedagogische studiedag of een workshop volgens de
deelnemers aan de focusgroepen zeer geschikt zijn wanneer je
bepaalde kennis aan leraren wil meegeven of ze wil sensibiliseren
rond een bepaalde thematiek (bv. zittenblijven). Deze kortdurende
initiatieven kunnen dan als opstap gebruikt worden naar verdere
begeleidingsactiviteiten ingebed in langdurige trajecten.

6. Collectieve participatie met interne en externe collega’s: de collectieve participatie van leren
verwijst

naar

het

gezamenlijk

deelnemen

en

leren

van

leraren

aan

professionaliseringsinitiatieven. Onderlinge interactie, samenwerking, overleg en feedback
tussen collega’s zorgt voor een krachtige vorm van professioneel leren.
Intekenen bij PI als team
De Vlaamse overheid vraagt om bij prioritaire nascholingen in te
tekenen als team bestaande uit actoren uit verschillende niveaus (bv.
directies, pedagogische begeleiders, leraren). Hierdoor willen ze de
kans op continuering van het PI in de praktijk vergroten. Ook door
andere deelnemers van de focusgroepen wordt het intekenen in team
en de brede schoolomgeving als implementatiecontext van het PI
onderlijnt.
7. Georganiseerd in scholen of onderwijskundige locaties: het is belangrijk dat de activiteiten
ingebed zijn of doorgaan in de dagelijkse werkomgeving.

Trajectmatig werken in scholen
Verschillende organisaties die PI aanbieden werken via een
trajectmatig project met nascholers of pedagogisch begeleiders die
samen met leraren de in het PI geleerde aspecten in de klas trachten
te realiseren. Zo volgen leraren bijvoorbeeld een workshop en worden
ze in de klas zelf gecoachte omtrent de specifieke inhoud van het PI.
Op deze manier zijn concrete leeractiviteiten ingebed in de dagelijkse
werkomgeving van leraren.
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8. Actief leren op basis van onderzoek door middel van een voortdurende reflectie op en
oefening in de professionele en academische kennis. Leraren dienen co-creator te zijn van
kennis in plaats van louter een consument.
Observatie en praktijkonderzoek als voorbeelden van actief leren
Leraren kunnen actief leren door zelf geobserveerd te worden of
anderen te observeren en dit te koppelen aan feedback en discussie.
Verder worden leraren ook meer en meer aangezet tot het uitvoeren
van praktijkonderzoek waarbij ze hun eigen lesinhouden of
lespraktijken analyseren en onderzoeken, of zelfs herontwerpen.

Het gebruik van leerportfolio’s
In een nascholingsorganisatie wordt gewerkt met leerportfolio’s om
het actief leren bij de deelnemers aan PI te stimuleren. In dit
leerportfolio wordt gestart vanuit een aantal reflectievragen (bv. Wat
wil je leren? Wat zijn jouw vragen?). De leerportfolio’s worden
meegenomen door de deelnemers naar de praktijk en hierin dienen ze
regelmatig te reflecteren over mogelijke effecten van transfer (bv. Hoe
integreer je het geleerde in de praktijk? Wat heb je nodig om die
transfer te realiseren?). Op deze manier worden deelnemers actief
gestimuleerd om voortdurend te reflecteren over het gevolgde PI.

9. Kwaliteit van de trainer: de inhoudelijke kennis en vaardigheden van de trainer zijn
belangrijk. Om meer en correcte inhoudelijke kennis te hebben, werken sommige trainers
samen met experten uit het werkveld (bv. ingenieurs). Verder blijkt het kunnen geven van
constructieve feedback ook een cruciale eigenschap te zijn van trainers.

Het belang van een inspirerende trainer die de deelnemers ook
enthousiasmeert, werd tijdens de focusgroepen sterk onderlijnt.
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In een specifiek nascholingsinstituut worden verschillende
leerformats aangeboden om de transfer naar de praktijk te vergroten.
De effectieve kenmerken van PI worden in de leerformats
weerspiegeld.
 In een bepaald leerformat worden zo verschillende sessies
verspreid over langere periodes gespreid (cf. ‘duur’).
 Er zijn leerformats waar de nascholer zelf actief samen met de
leraar en zijn of haar specifieke klas aan de slag gaat (cf.
‘schoolgebaseerd’).
 In een ander leerformat wordt gefocust op uitwisseling tussen
scholen. De deelnemers gaan projecten in andere scholen bekijken
en de link leggen met de transfer naar de eigen school. (cf.
‘collectieve participatie’).

Er is een breed en veelzijdig aanbod van PI. Hierdoor is het vinden van
een juiste en goede PI niet altijd evident. Onderstaande checklist kan
een hulpmiddel zijn om de effectieve kenmerken bij welbepaalde PI af
te toetsen en te gebruiken bij het ontwikkelen en ontwerpen van PI.
Deze checklist wordt verderop ook geïntegreerd binnen het
omvattend stappenplan (p. 36).

Checklist: effectieve
kenmerken van PI
Focus op inhoud
(Vak)didactiek
Coherentie en gebaseerd op
onderzoek
Eigenaarschap
Duur
Collectieve participatie
In scholen of onderwijskundige
sites
Actief leren
Kwaliteit van de trainer
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Hoe meer effectieve kenmerken kunnen aangevinkt worden in bovenstaande checklist, hoe
waarschijnlijker de kans dat binnen de elementen en indicatoren opgenomen in figuur 2 effecten van
transfer kunnen gerealiseerd worden. Het is verder belangrijk de negen effectieve kenmerken steeds
in onderlinge samenhang en wisselwerking te bekijken. Bijvoorbeeld, ontwikkelaars van PI kunnen
een

concrete

vertaalslag

maken

van

onderzoeksbevindingen

door

effectief

bewezen

instructiestrategieën aan te bieden in kant-en-klaar leermateriaal (cf. focus op inhoud, coherentie en
gebaseerd op onderzoek). Hierbij blijft het echter steeds belangrijk om leraren zelf actief en reflectief
met het leermateriaal te leren omgaan en hen aan te sporen ook eigen materiaal te ontwikkelen
omtrent de thematiek in de PI (cf. actief leren).
De indicatoren opgenomen binnen het blauwe kader ‘effectieve kenmerken van PI’ zijn rechtstreeks
gerelateerd aan het PI zelf. De volgende drie elementen ‘kwaliteit van de leraar’, ‘veranderingen in
lesgedrag’ en ‘verbetering leerlingresultaten’ verwijzen naar gebieden waarin veranderingen kunnen
optreden nadat deelname aan PI.

Kwaliteit van de leraar
Het tweede element binnen het verfijnd raamwerk (figuur 2) focust op veranderingen in de kwaliteit
van de leraar, namelijk veranderingen in de kennis, vaardigheden, atittudes en overtuigingen van
leraren. 59% van de studies opgenomen in de literatuurstudie bestudeerden transfereffecten binnen
dit element. We vonden zowel effecten van transfer wat betreft cognitieve leerdoelstellingen,
vaardigheden van de leraar als affectieve leerdoelstellingen.
Cognitieve leerdoelstellingen zijn gerelateerd aan de inhoudelijke en didactische kennis van leraren.
Een veelgebruikt onderscheid op dit vlak is het onderscheid gemaakt door Shulman (1986)*23,
omschreven in zijn oorspronkelijk werk als ‘subject matter content knowledge’, ‘pedagogical content
knowledge (PCK)’, en ‘curricular knowledge’. De eerste soort kennis verwijst naar de inhoudelijke
kennis van leraren over een leergebied of vak (nl. ‘wat’ aangeleerd moet worden, bv. specifieke
inhouden binnen taal, geschiedenis of ICT). Verschillende onderzoekers vonden zo positieve effecten
van deelname aan een PI op de kennis van leraren in wetenschappen6, taal23, wiskunde22 en
burgerzin52. ‘Pedagogical content knowledge (PCK)’ verwijst naar vakdidactische kennis van leraren,
namelijk ‘hoe’ deze specifieke inhouden (binnen bv. taal of geschiedenis) best aan leerlingen worden
aangeleerd. De-vakdidactische kennis gaat over het begrijpen wat leren in welbepaalde leergebieden
en vakken gemakkelijk of moeilijk maakt en hoe studenten inzicht in die specifieke leerstof
verwerven. PCK heeft betrekking op o.a. de kennis van leraren over het lesgeven binnen een bepaald
vak (bv. gepaste taken voorzien binnen geschiedenisonderwijs, bepaalde oplossingsstrategieën voor
wiskundeproblemen aanleren) en de kennis van leraren over leerlingen (bv. bewust zijn van
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de klas30. Een derde vorm van kennis ‘curricular
*23

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15, 4-14.
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knowledge’ verwijst naar kennis van het curriculum en educatieve materialen. Deze kennisvorm
werd niet bestudeerd in de geselecteerde studies maar konden we wel terugvinden in de Vlaamse
onderwijspraktijk (zie een voorbeeld in het kader).
PI binnen Steinerscholen
De Steinerscholen hanteren een eigen onderwijskundig concept. Een
belangrijke focus binnen professionaliseringsinitiatieven is dan ook
leraren introduceren in de Steinerpedagogiek. Hierbij wordt vooral
gefocust op kennis over Steinerpedagogiek maar ook op specifieke
didactieken bij welbepaalde thema’s (bv. musiceren).

Wanneer we over vaardigheden spreken binnen het element ‘kwaliteit van de leraar’, gaat het om wat
leraren kunnen doen met wat ze geleerd hebben zonder dit effectief al in hun klaspraktijk toe te
passen. In het onderzoek van Vogt en Rogalla (2009)48 bestudeerden de onderzoekers bijvoorbeeld
via een simulatie de adaptieve planningscompetentie van leraren. Dit is de mate waarin leraren het
plannen van hun lessen konden aanpassen aan diverse noden van studenten. Ook het gebruik van
micro-teaching kan beschouwd worden als een PI met als leerdoelstelling om specifieke
vaardigheden van leraren aan te scherpen. Binnen micro-teaching gaan leraren in een gesimuleerde
klasomgeving voor medecursisten welbepaalde vaardigheden oefenen, demonstreren en
optimaliseren.
Verder zijn er ook affectieve leerdoelstellingen die via PI kunnen worden nagestreefd. Hieronder
horen zowel de overtuigingen van leraren over lesgeven (bv. lesgeven louter zien als kennis
overdragen, leerlingen zelf actief kennis laten construeren of een combinatie van beiden12; bv.
overtuigingen over het nut en gebruik van smartphones tijdens het lesgeven17), als de overtuigingen
over zichzelf (bv. de eigen bekwaamheidsperceptie om in de klas wetenschappelijk onderzoek te
implementeren36).
Binnen het aanbod van een specifiek nascholingscentrum wordt
expliciet gewerkt rond affectieve leerdoelstellingen via inleefateliers.
Concreet willen de ontwikkelaars van dit PI de houding en
beeldvorming van leraren ten aanzien van andere culturen
verbeteren.
Binnen een specifieke Vlaamse school volgen leraren dan weer PI rond
affectieve doelstellingen zoals zelfzorg, burn-out of omgaan met
stress.
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Veranderingen in lesgedrag
In 76% van de geselecteerde studies werd de impact van een PI nagegaan op het lesgedrag van
leraren. Twee brede categorieën van transfereffecten kunnen hierbinnen onderscheiden worden,
namelijk ‘veranderingen in de instructiestrategieën en praktijken’ en ‘veranderingen in
interactiepatronen (tussen leraren en studenten, tussen leraren en tussen studenten). We lichten
enkele concrete voorbeelden toe.
Onder ‘veranderingen in de instructiestrategieën en praktijken’ werden positieve transfereffecten
gevonden van een PI waarin gefocust werd op het aanleren van welbepaalde instructiepraktijken. Zo
gebruikten leraren in hun klas meer technologie (bv. rekenmachines of computers), meer hogereorde instructiestrategieën (bv. projectwerk, debatteren over ideeën) en meer alternatieve
evaluatiemethodes (bv. portfolio’s) wanneer hierop gefocust werd tijdens een specifiek PI14. Andere
onderzoekers vonden gelijkaardige resultaten wanneer tijdens het PI gefocust werd op welbepaalde
instructiestrategieën zoals expliciete en gedifferentieerde leesinstructie21 .
De focus van een specifiek PI rond binnenklasdifferentiatie past
perfect binnen het realiseren van effecten van transfer op vlak van
veranderende instructiestrategieën en praktijken. Via dit specifiek PI
willen de nascholers leraren stimuleren om coöperatieve en
interactieve werkvormen in de klas te implementeren om met
diversiteit in de klas om te gaan.

Onder ‘veranderingen in interactiepatronen’ werden in onderzoek effecten van transfer gevonden op
het vermogen van leraren om hun instructie aan te passen aan specifieke noden van studenten7 of het
geven van constructieve feedback aan studenten28(interactiepatroon tussen leraren en studenten).
Ander onderzoek bestudeerde PI die zich richten op interactiepatronen tussen leraren onderling en
leerlingen onderling. In bepaalde onderzoeken vonden onderzoekers na deelname aan PI positievere
interacties tussen leraren om samen oplossingsstrategieën van leerlingen bij wiskundetaken te
ontleden8 (interactiepatroon tussen leraren) en positieve interacties tussen klasgenoten34
(interactiepatronen tussen leerlingen).

77

De mediacoach opleiding is een voorbeeld van een specifiek PI waar
ingezet wordt op het realiseren van instructiepraktijken rond
mediawijsheid. Binnen deze opleiding wordt een leraar als
mediacoach opgeleid die vervolgens dient als navormer binnen de
school. Na een negendaagse opleiding worden concrete activiteiten op
school opgezet, gerealiseerd en geëvalueerd.

Verbetering van leerlingresultaten
In minder dan de helft van de studies opgenomen in de systematische literatuurstudie (43%) werden
transfer effecten van PI nagegaan op het niveau van de leerling. In de meeste studies worden deze
leerlingresultaten beschouwd als een welbepaald resultaat van een specifieke PI naast de vooruitgang
in andere elementen van het raamwerk (zoals kwaliteit van de leraar en veranderingen in de
lespraktijk).
Wanneer we leerlingresultaten bekijken, kunnen we een onderscheid maken tussen leergebied- of
vakgebonden en leergebied- of vakoverschrijdende inhouden. Zo vonden onderzoekers positieve
transfereffecten bij leerlingen op hun leergebied- of vakgebonden inhouden zoals taal51,
wetenschappen35 en wiskunde2 wanneer hun leraren deelnamen aan PI. Verder werden ook positieve
transfereffecten gevonden bij leerlingen wanneer leraren PI volgden omtrent een aantal leergebiedof vakoverschrijdende inhouden zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling4 van leerlingen of hun
zelfregulerend leren39.

Contextuele factoren en persoonskenmerken
Het professioneel leren van leraren wordt sterk bepaald door de context waarin de leraar werkzaam
is. Gezien deze context van cruciaal belang is en allesbepalend voor hoe PI vorm krijgen en verlopen,
plaatsten we dit element bovenaan in het verfijnd conceptueel raamwerk (figuur 2). In echter slechts
een zeer klein deel van de studies (9%) werd de invloed nagegaan van contextuele factoren en
persoonskenmerken op de transfer effecten van een PI.
Wat betreft deze context, onderscheiden we de micro- en meso-context en de macro-context*24. Onder
de meso- en micro-context verstaan we de schoolcultuur, de atmosfeer op school, en administratieve
en organisatorische structuren. Zo wijst men in onderzoek bijvoorbeeld op positieve invloeden op de
transfer effecten van een PI voor het hebben van een professionele leergemeenschap binnen de
school25, voldoende hulpmiddelen6, een goede coördinatie van PI7, een goed school management26 en

*24

Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. Teaching and Teacher Education,
27(1), 10–20.
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de positieve houding van de directeur tegenover PI32. Ook een positieve schoolcultuur en de socioeconomische status van een school43 kunnen een rol spelen in de PI van leraren.
Binnen de focusgroepen kwam ook het belang van beleidsvoerend
vermogen*25 van een school naar voren als belangrijke factor is het
inrichten en welslagen van PI.
De macro-context verwijst naar de manier waarop onderwijssystemen werken, het onderwijsbeleid
en hervormingen, de werkcondities van leraren en (historische) visies omtrent gepaste professionele
ontwikkeling*6. Zo kan het gebrek aan nationale standaarden1, de mate waarin PI verplicht te volgen
zijn*26 en de mate waarin PI top-down worden aangeboden*27 de transfer effecten van een PI
beïnvloeden.
Gebrek aan nationale standaarden leidt tot gefragmenteerde PI in
Jordanië
In het onderzoek van Abuhmaid (2011)1 worden ICT trainingen in
Jordanië beschreven als specifieke professionaliseringsinitiatieven.
Omdat er geen nationale standaarden rond ICT door de overheid zijn
opgesteld, ontstond er een enorme variatie aan PI hieromtrent, elk
met eigen doelen en accenten.
Verplicht karakter van PI kan leiden tot lagere motivatie
Deelnemers aan de focusgroepen geven aan dat het verplichte
karakter van professionaliseringsinitiatieven een invloed kan
uitoefenen op het succes van PI. Leraren die verplicht moeten
deelnemen, tonen zich doorgaans minder gemotiveerd. In dit opzicht
verwijzen we naar het belang van ‘eigenaarschap’ als één van de
effectieve kenmerken van PI. Door aan dit eigenaarschap te werken,
kunnen de effecten van transfer bij leraren die verplicht moeten
deelnemen vergoot worden. Dit kan bijvoorbeeld door via bepaalde
gegevens (leerlingresultaten, doorlichtingsverslagen) de nood tot
professionalisering bij leraren duidelijker te maken.

*25

Beleidsvoerend vermogen van VLaamse basis- en secundaire scholen. Onderwijskundig onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van
Werk, Onderwijs en Vorming. Samenvatting van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen (2006). Te raadplegen op:
http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2003/0307/brochure.pdf
*26 OECD. (2010). Teachers’ professional development. Europe in international comparison. An analysis of teachers' professional development
based on the OECD's Teaching and Learning International Survey (TALIS).
*27 Nir, A. E., & Bogler, R. (2008). The antecedents of teacher satisfaction with professional development programs. Teaching and Teacher
Education, 24(2), 377–386.
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Naast contextuele factoren bleken ook een aantal demografische kenmerken van leraren van belang
in het nagaan van de effecten van transfer na deelname aan een PI. Het geslacht, de leeftijd en het
kwalificatieniveau van leraren bleken zo bijvoorbeeld gerelateerd aan de participatie van leraren in
een PI. Mannelijke leraren, leraren met een lager kwalificatieniveau en de jongste en oudste leraren
nemen bijvoorbeeld in mindere mate aan PI deel*7.

Naast leraarkenmerken, wijzen andere

onderzoekers39 ook op het belang van leerlingkenmerken in de evaluatie van PI. Pehmer en collega’s39
vonden zo in hun onderzoek dat een PI rond klasgesprekken verschillende effecten van transfer had
naargelang het zelfconcept van de leerlingen.

Het verfijnd raamwerk toegepast op prioritaire nascholing omtrent het
M-decreet
De prioritaire nascholing voor schooljaar 2015-2016 bestaat uit
langdurige professionaliseringsinitiatieven opgezet in het kader van
het M-decreet. De vormgeving en doelstellingen van deze PI kunnen
we plaatsen binnen de geïdentificeerde indicatoren van het verfijnd
conceptueel raamwerk.
Deze PI vertrekt vanuit een specifieke beleidscontext, namelijk het Mdecreet waarmee men zoveel mogelijk leerlingen les wil laten volgen
in het reguliere onderwijs (cf. macro-context in het element ‘context’).
Om leraren hierrond te professionaliseren werd een langdurig PI
opgezet dat voldoet aan verschillende effectieve kenmerken van PI.
Het is bijvoorbeeld een langdurig traject, opgezet binnen scholen (cf.
kenmerken PI). Via dit initiatief hoopt men de houding en
handelingsbekwaamheid van leraren in het gewoon onderwijs te
verhogen om te kunnen omgaan met kinderen met specifieke noden
(cf. ‘kwaliteit leraar’, ‘verandering lesgedrag’). Uiteindelijk is het doel
is om te zorgen voor kwaliteitsvolle leerlingresultaten (cf.
‘verbetering leerlingresultaten’).

Effecten van transfer na deelname aan een PI kunnen binnen
verschillende gebieden optreden en beïnvloed worden door allerlei
factoren. Beschouw vooraf mogelijke indicatoren van effecten van
transfer binnen het verfijnd conceptueel raamwerk aan de hand van
de checklist op de volgende bladzijde. Hierbinnen kunnen zowel de
algemene elementen als concretere indicatoren binnen deze
elementen afgevinkt worden. Deze checklist wordt verderop ook
geïntegreerd binnen het omvattend stappenplan (p. 36).
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Checklist: effecten van transfer bij PI
Effectieve kenmerken van PI
Inhoudskenmerken (focus op inhoud, (vak)didactiek, coherent
en op onderzoek gebaseerd, eigenaarschap)
Structurele kenmerken (duur, collectieve participatie, school- of
sitegebaseerd, actief leren)
Kwaliteit van de trainer
Kwaliteit van de leraar
Cognitieve doelstellingen
Vaardigheden
Affectieve doelstellingen
Veranderingen in lesgedrag
Instructiestrategieën en instructiepraktijken
Interactiepatronen
Verbetering leerlingresultaten
Leergebied- of vakgebonden inhouden
Leergebied- of vakoverschrijdende inhouden
Contextuele factoren
Macro-context
Meso- en microcontext
Demografische factoren op leerling- en leraarniveau
Leraarniveau
Leerlingniveau
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M ETHODIEKEN EN INSTRU MENTEN
Na het specificeren van de gebieden waar mogelijke effecten van transfer na deelname aan een PI
mogelijk zijn, was een volgende doelstelling nagaan welke methodieken en instrumenten voorhanden
zijn om de indicatoren - die effecten van transfer bij professionaliseringsinitiatieven in kaart brengen
- te evalueren. Met andere woorden: hoe kunnen we de uitkomsten na deelname aan een PI
bestuderen en meten?
Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden, werd het verfijnd conceptueel raamwerk (figuur
2) als basisraamwerk gehanteerd om specifieke meetinstrumenten te concretiseren. Deze
meetinstrumenten werden in de studies - opgenomen in de systematische literatuurstudie - gebruikt
om effecten van transfer in kaart te brengen. In bijlage worden deze meetinstrumenten per studie
weergegeven (kolom 4). Dit breed pallet van instrumenten om transfereffecten na deelname aan PI
te evalueren brachten we samen in figuur 3. Zoals u in de figuur kan zien, zijn binnen dit brede pallet
zowel kwantitatieve als kwalitatieve, gestandaardiseerde en zelf ontwikkelde instrumenten te
vinden. Deze instrumenten gaan van schooldocumenten tot vragenlijsten tot concrete
klasobservaties. In de figuur worden na elk meetinstrument cijfers vermeld. Deze cijfers
corresponderen met de cijfers opgenomen in bijlage waarin de studies worden opgelijst uit de
literatuurstudie. Via het cijfer kan zo in bijlage meer informatie opgezocht worden over de vernoemde
methodieken en instrumenten in de specifieke onderzoeksstudies. Bijvoorbeeld, wanneer u
geïnteresseerd bent in het gebruik van directe observaties om transfereffecten te bestuderen binnen
‘verandering in lesgedrag’ dan kan u daarover meer informatie vinden in bv. de studies met het
nummer 6 en 10 in bijlage. Respectievelijk zijn dit de studies van Buczynski en Hansen in 2010 en
Cohen en Hill in 2000.
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Contextuele factoren, leraar- en leerlingkenmerken:
Beleids en schooldocumenten2
Vragenlijsten24,26,43
Interviews7
-

Kwaliteit leraar

Effectieve
kenmerken van PI
-

Theoretische
reflectie36,46,49

-

Checklists/betrouwb
aarheidsformulieren2
1,51

-

(Video- of audio)
Observatie
protocollen16

-

Vragenlijsten6,25

Verandering in lesgedrag

Kwantitatief

Kwantitatief

-

-

Zelfrapportage (bv.

Vragenlijsten en/of
kennistesten6, 19, 23, 33

vragenlijsten)25,26

-

Vignetten13, 48

-

Documenten8,18

-

Simulatievideos13

-

Beoordelingsschalen15

Kwalitatief
-

Interviews7

Kwalitatief

-

(reflectie)documenten en

-

logs3
-

Directe6, 20, 29 of indirecte
observaties8, 16

Klasobservaties15

-

Interviews7

-

Digitale (schrijf) logs3

Verbetering leerlingresultaten
-

Zelf ontwikkelde28, 42, 48 testen en vragenlijsten

-

Gestandaardiseerde, 33 testen en vragenlijsten

-

Interviews7

-

Observaties4, 15

-

Leermateriaal8

Figuur 3: Overzicht van gehanteerde methodieken en meetinstrumenten om effecten van
transfer bij PI in kaart te brengen

Op de volgende pagina’s worden op basis van onze literatuurstudie drie algemene aanbevelingen
besproken omtrent het evalueren van transfereffecten met deze welbepaalde methodieken en
instrumenten. Doorheen deze aanbevelingen, zijn er ook enkele concrete omschrijvingen en
voorbeelden van meetinstrumenten te vinden.

Algemene aanbevelingen
Zoals figuur 3 aangeeft, kunnen heel wat verschillende methodieken en meetinstrumenten
aangewend worden om effecten van transfer in kaart te brengen. Bij de keuze van de gepaste
instrumenten is het echter belangrijk drie aspecten te overwegen, namelijk:
(1) de evaluatiemomenten (voor, tijdens, en na het PI),
(2) voor- en nadelen die verbonden zijn aan het gebruik van de verschillende methodieken, en
(3) het gebruiken van verschillende soorten meetinstrumenten (data-triangulatie).
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In wat volgt, worden algemene aanbevelingen hieromtrent besproken. Hierbij worden ook
voorbeelden van meetinstrumenten in de literatuur en voorbeelden uit de focusgroepen besproken.
Deze drie algemene aanbevelingen worden verderop ook geïntegreerd binnen het omvattend
stappenplan voor de evaluatie van (transfereffecten van) PI (p. 35).

Evalueer effecten van transfer voor, tijdens, en na de PI
Alvorens met het PI van start te gaan, is het belangrijk om te bepalen wanneer evaluatiemomenten
zullen worden ingepland. Zo kunnen er namelijk voor de start van de PI, tijdens de PI als na de PI
effectieve kenmerken en transfereffecten in kaart worden gebracht.
Zoals eerder aangegeven, zijn effectieve kenmerken van een PI belangrijk bij het beoordelen van de
algemene kwaliteit van een PI. Voor de start van een PI kan zo - aan de hand van checklists of
rubrieken - nagegaan worden in welke mate de PI reeds aan deze effectieve kenmerken voldoet. Ook
tijdens PI kan afgetoetst worden of deze kenmerken gerespecteerd worden, bijvoorbeeld door
observatieprotocollen of betrouwbaarheidformulieren te gebruiken. Door het gebruik van deze
protocollen of formulieren kan zo bijvoorbeeld gecontroleerd worden of er effectief
vak(didactische)kennis aan bod komt, of er wordt samengewerkt, of de kennis die wordt
overgebracht op onderzoek gebaseerd is etc. Ook na afloop van de PI is het belangrijk om na te gaan
in welke mate deze effectieve kenmerken gerespecteerd werden.

Beoordelingsformulieren voor effectieve kenmerken van PI
In het onderzoek van Garet en collega’s21 is een voorbeeld te vinden
van een betrouwbaarheidsformulier. Via dit formulier werd nagegaan
in welke mate de effectieve kenmerken gewaarborgd bleven tijdens
de uitvoering van het PI. Binnen het formulier dient bijvoorbeeld
gescoord te worden welke inhoud precies aan bod kwam, welke
materialen precies gebruikt werden (cf. focus op vakdidactiek en
pedagogische kennis), en hoelang elke sessie van het PI precies
duurde (cf. duur).

Ook wanneer effecten van transfer bestudeerd worden binnen ‘kwaliteit van de leraar’, ‘lesgedrag’,
en ‘leerlingresultaten’ is het belangrijk om data te verzamelen op verschillende tijdstippen. Op deze
manier kunnen evoluties in kaart gebracht worden. Wanneer we bijvoorbeeld de wiskundekennis van
leraren aan de hand van een PI willen aanscherpen, is het belangrijk om eerst in een initiële test na te
gaan over welk basisniveau van wiskundekennis leraren beschikken. Aan de hand van testen op een
later moment kan zo hun leerwinst doorheen of na afloop van de PI in kaart worden gebracht. Verder
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wijzen heel wat onderzoekers*28 en ook de deelnemers aan de focusgroepen erop dat het enorm
belangrijk is een zicht te krijgen op de effecten van transfer op langere termijn. Pas op deze manier
kan je pas met zekerheid besluiten dat er effectief verandering plaatsvond.

Verschillende meetmomenten inlassen bij PI in de Vlaamse
onderwijspraktijk
Binnen verscheidene PI die aan bod kwamen tijdens de focusgroepen
worden reeds verschillende meetmomenten ingelast om effecten van
transfer in kaart te brengen.
Om de transfereffecten voor PI na te gaan, neemt een specifieke
nascholingsorganisatie bij leraren op drie momenten een vragenlijst
af: voor en na het PI en na de nawerking die een tijd later plaatsvindt
en gekoppeld is aan het PI.
In sommige scholen wordt reeds getracht verschillende
evaluatiemomenten in te lassen om PI te evalueren. Er wordt dan
gewerkt met formele beginevaluaties, tussentijdse evaluaties en
eindevaluaties om een globaal oordeel over het PI te vellen. Deze
verschillende evaluaties worden ingelast binnen langer durende
trajecten waarbij verschillende actoren betrokken zijn. De evaluaties
zijn dan meestal gekoppeld aan de begeleidingsactiviteiten van het PI
op langere termijn.

*28

Onderzoekers die wijzen op het in kaart brengen van lange termijn transfereffecten na deelname aan PI:
Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1),
10–20.
Franke, M. L., Carpenter, T. P., Levi, L., & Fennema, E. (2001). Capturing Teachers’ Generative Change: A Follow-Up Study of Professional
Development in Mathematics. American Educational Research Journal, 38(3), 653-689.
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Kijkwijzers met indicatoren en stellingen als meetinstrument
Binnen een onderwijskoepel worden kijkwijzers gehanteerd om de
effecten van transfer van een PI te evalueren. De kijkwijzer volgt de
negen indicatoren van beleidsvoerend vermogen van scholen. Binnen
deze negen indicatoren worden een twintigtal stellingen
geformuleerd. Een kernteam geeft – namens het volledige schoolteam
– aan in welke mate aan deze stellingen wordt voldaan. Dit gebeurt
zowel bij het begin van het PI, om de initiële situatie in kaart te
brengen; als doorheen het gehele traject om de effecten van transfer
te evalueren. Bijvoorbeeld, binnen de indicatorn ‘gelijkgerichte
visieontwikkeling’ beoordeelt het kernteam voor, tijdens en na het PI
de stelling ‘Onze school denk op dezelfde manier over de invulling van
muzische vorming’. Bij elke beoordeling specificeert het kernteam de
stelling met zichtbare aspecten. Op het eind van het traject volgt een
globale eindevaluatie. Via discussie en observatie worden alle
stellingen doorlopen om een globaal oordeel te vellen.

Beschouw de voor- en nadelen van de meetinstrumenten
Naast het belang van data-verzameling op verschillende tijdstippen, is het belangrijk om de voor- en
nadelen van de meetinstrumenten opgelijst in figuur 3 te beschouwen.
Kwantitatieve meetinstrumenten (bv. vragenlijsten) worden doorgaans gebruikt om informatie te
verschaffen over frequenties en/of om trends of evoluties in kaart te brengen. Het gebruik van deze
meetinstrumenten is doorgaans meer kosteneffectief dan het gebruik van andere meer intensieve
data verzamelingstechnieken (bv. observaties, interviews). Zeker bij grotere groepen is het gebruik
van bijvoorbeeld vragenlijsten efficiënter en kunnen verbanden en associaties sneller gemaakt
worden26. Aan de andere kant uiten onderzoekers ook hun bezorgdheid over de mate waarin leraren
en leerlingen adequaat kunnen rapporteren over de bevraagde aspecten. Lange vragenlijsten worden
soms haastig ingevuld, wat de betrouwbaarheid van de resultaten beïnvloedt. Verder wordt in de
focusgroepen aangegeven dat het enthousiasme net na een professionaliseringsinitiatief er soms toe
leidt dat leraren de mate waarin ze daadwerkelijk aspecten in de praktijk zullen toepassen,
overschatten. Vragenlijsten kunnen ook sociale wenselijkheid in de hand werken en kunnen nooit
volledig de echte praktijk weerspiegelen. In dit opzicht, laten bijvoorbeeld het gebruik van vignetten
of simulaties toe om vragen beter te contextualiseren. In vignetten krijgen leraren een korte
situatieschets uit de klas en wordt gevraagd daarop te reageren door gebruik te maken van de inhoud
aangeleerd in het PI. Ook video’s kunnen in dit opzicht gebruikt worden om de vaardigheden van
leraren te evalueren (binnen ‘kwaliteit van de leraar’) zonder in de echte praktijk te gaan kijken. De
voorbeelden opgenomen hieronder illustreren het gebruik van vragenlijsten en vignetten.
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Vragenlijst: voorbeeld 1
In het onderzoek van Buczynski en Hansen (2010) 6 werd een vragenlijst
afgenomen bij deelnemers aan een PI om te evalueren hoe zij een project
omtrent onderzoekend leren integreerden. De deelnemers kregen vijf
stellingen aangeboden die ze dienden te scoren op een 4-puntenschaal
(gaande van ‘helemaal niet’ tot ‘heel vaak’). Onderstaande korte vragenlijst is
gebaseerd op de vragenlijst opgenomen in hun onderzoeksartikel.
Scoor de mate waarin het onderzoekend
leerproject voor wetenschappen…
De algemene effectiviteit van het lesgeven
heeft verbeterd
De kennis over de instructie van
onderzoekend leren heeft verbeterd
De frequentie heeft verhoogd van de
onderzoekende leeractiviteiten bij
studenten
Heeft geholpen in het behalen van de
eindtermen
De leerresultaten van leerlingen in
wetenschappen of wiskunde heeft verbeterd

Helemaal niet
1
2
1
2

Heel vaak
3
4
3
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Vragenlijst: voorbeeld 2
In het onderzoek van Cohen en Hill10 werden vragenlijsten gebruikt om in
kaart te brengen welke werkvormen leraren hanteerden bij het lesgeven
over wiskunde. Enerzijds werd aan leraren gevraagd aan te duiden hoe
frequent ze bepaalde werkvormen gebruikten, anderzijds dienden ze
stellingen te omcirkelen die best bij hun specifieke situatie pasten.
Kruis aan in welke mate de studenten in jouw klas deelnemen aan volgende
activiteiten tijdens de les wiskunde:
Nooit Een paar Éen à Éen à Bijna
keer per twee
twee
dagelijks
jaar
maal
maal
per
per
maand week
Het oefenen of
testen van
rekenvaardigheden
Individueel werken
aan wiskundige
problemen in het
handboek
Welke stelling omschrijft best jouw gebruik van het wiskundehandboek?
Omcirkel deze stelling.
Een handboek is mijn belangrijkste informatiebron.
Ik gebruik even veel het handboek als andere bronnen.
Ik gebruik voornamelijk andere bronnen dan het handboek.
Ik gebruik het handboek niet. Ik gebruik enkel andere bronnen.
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Vignet: voorbeeld 1
In het onderzoek van Dedousis en collega’s 13 werden vignetten
gebruikt om voor en na de deelname aan een PI te evalueren hoe
leraren omgaan met pestgedrag tussen leerlingen.
Concreet kregen de leraren in een vignet vijf scenario’s voorgelegd
van pestgedrag tussen leerlingen. Na elk scenario werd aan de leraren
gevraagd om op een beoordelaarschaal aan te geven: (1) hoe ernstig
ze de situatie inschatten, (2) in welke mate ze empathie voelden voor
het slachtoffer, (3) in welke mate ze zich bekwaam voelden om in te
grijpen, en (4) hoe groot de kans was dat ze daadwerkelijk zouden
ingrijpen.

Vignet: voorbeeld 2
In het onderzoek van Vogt en Rogalla48 werd aan de hand van een
vignet de adaptieve planningscompetentie van leraren geëvalueerd.
Dit is de mate waarin leraren in staat zijn bij het plannen van lessen
rekening te houden met de diverse noden van studenten. Concreet
werd aan leraren gevraagd aan de slag te gaan rond volgend scenario:
“Thomas is onzeker bij het plannen van zijn les. Hij twijfelt of
hij in de les natuurwetenschappen de hoge standaarden en
belangrijke leerdoelen zal kunnen bereiken. Beschrijf aan
Thomas hoe hij het plannen van de les natuurwetenschappen
kan aanpakken. Integreer hierbij alle stappen in de planning en
maak je reflecties transparant.”
De antwoorden werden gescoord aan de hand van algemene criteria
(bv. kennis van de vakinhoud, vaststellen van de voorkennis van
leerlingen, integratie van bepaalde instructiestrategieën) en
specifieke indicatoren (bv. de leraar selecteert gepaste lesinhouden,
de leraar peilt naar de voorkennis of speelt in op de interesses van
leerlingen).
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Voorbeeld videotest
In het onderzoek van Vogt en Rogalla48 werd aan de hand van een
videosimulatie de adaptieve implementatiecompetentie van leraren
geëvalueerd. Dit is de mate waarin leraren tijdens de les effectief
rekening houden met de diverse noden van studenten.
Hiervoor werd door onderzoekers een kort videofragment
ontwikkeld aan de hand van een gestructureerd script. Dit script werd
uitgevoerd door een leraar in een specifieke klas. Aan de leraren die
de PI volgden, werd gevraagd het videofragment te bekijken en dit
stop te zetten wanneer ze een welbepaalde actie zouden ondernemen
(bv. voorkennis van leerlingen activeren, vragen stellen om het begrip
van de leerstof bij leerlingen na te gaan). De antwoorden van de
leraren werden uitgeschreven en beoordeeld aan de hand van
welbepaalde criteria en indicatoren (zie hoger).

Naast de kwantitatieve meetinstrumenten, kunnen ook kwalitatieve methodes gebruikt worden om
effecten van transfer in kaart te brengen. Zo bieden observaties bijvoorbeeld een rechtstreekse
weergave van wat er in de klas gebeurt. Er wordt aangeraden in onderzoek meerdere observaties uit
te voeren om tot betrouwbare bevindingen te komen. Deze kwalitatieve manieren van dataverzameling bieden rijke data (diepgaander, genuanceerder) aan om complexe interacties vast te
leggen, en kunnen gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in bepaalde bevindingen.
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Het uitvoeren van directe klasobservaties
In het onderzoek van Lee en Hart29 werden tweemaal per jaar directe
klasobservaties van 40 tot 60 minuten uitgevoerd om de
instructiepraktijk van leraren rond wetenschappen te evalueren.
Concreet gingen onderzoekers observeren in de klas en beoordeelden
de intensiteit en de mate waarin leerlingen deelnamen aan de
volgende vijf activiteiten op een vijfpuntenschaal:






Wetenschappelijke kennis: Geven studenten blijk van een diep
begrip van wetenschap?
Wetenschappelijk onderzoek: In welke mate houden
leerlingen zich bezig met wetenschappelijk onderzoek?
Wetenschappelijke discours: In welke mate wordt in de klas
een discours ontwikkeld om gedeelde opvattingen over
wetenschap te creëren en hierover te discussiëren?
De wetenschapskennis van leraren: Hoe nauwkeurig en
uitgebreid beheerst de leraar de wetenschappelijke inhoud
van de les?

De onderzoekers die de klasobservaties uitvoerden dienden de
toegekende scores ook te motiveren. Op deze manier leverenden de
klasobservaties zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie op.

Verder kunnen ook kwalitatieve data verzameld worden bijvoorbeeld via digitale schrijflogs of via
het afnemen van interviews. Hierbij wordt een vertrouwensrelatie verondersteld die
waarheidsgetrouwe en volledige informatie oplevert over de implementatie van een PI. Deze manier
van dataverzameling vereist echter wel een intensieve dataverwerking. Verder dienen ook aspecten
als privacy en confidentialiteit in rekening gebracht te worden. (Video)observaties kunnen verder
ook nogal bedreigend zijn, waardoor slechts een beperkt aantal leraren dit toelaten omdat ze zich
gestresseerd of angstig voelen bij de observaties. Sociale wenselijkheid kan echter ook deze manier
van data-verzameling aantasten. Het is met andere woorden belangrijk de voor- en nadelen van
meetinstrumenten af te wegen bij het selecteren van meetinstrumenten. Dit is belangrijk voor de
aanvang van een PI, maar ook achteraf bij de interpretatie van de resultaten.
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Digitale schrijflogs
In het onderzoek van Bakkenes en collega’s (2010)3 worden digitale
schrijflogs gebruikt om effecten van transfer bij een PI rond actief
zelfregulerend leren (AZRL) in kaart te brengen. Concreet werd aan leraren
gevraagd gedurende een schooljaar om de zes weken een digitaal (online)
schrijflog in te vullen. Dit schrijflog bestond uit een kort verhaal waarin acht
elementen aan bod dienden te komen: (1) ‘Wat heb je geleerd?’, (2) ‘Welke
gedachten speelden een rol tijdens deze leerervaring?’, (3) ‘Wat wou je

bereiken?’, (4) Hoe voelde je je (bv. boos, blij, ontgoocheld?) (5) Waarom heb
je dit geleerd? (6) Waardoor heb je dit kunnen leren? (7) Op welke manier is
deze leerervaring gerelateerd aan actief en zelfregulerend leren (AZRL)? (8)
Waren anderen betrokken in deze leerervaring? Via een inhoudsanalyse
werden de schrijflogs geanalyseerd. Voor het schrijven van het log was er
voor leraren een visueel hulpmiddel ter beschikking:
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Gebruik van interviews
In het onderzoek van Willemse en collega’s52 (2015) werden leraren
twee maal 1,5 uur geïnterviewd om de effecten van transfer na
deelname aan een tweejarig PI rond burgerzin te evalueren. Ze
werden geïnterviewd na het eerste jaar en aan het einde van het
tweede jaar. De interviews werden in fragmenten verdeeld en deze
fragmenten werden gecodeerd aan de hand van een codeerschema
bestaande uit verschillende categorieën en subcategorieën. De
onderzoekers maakten een codeerschema waarin deze
(sub)categorieën geïllustreerd werden met concrete voorbeelden.
Een voorbeeld vind je hieronder.
Categorieën
Verandering in het
begrijpen van
burgerzin

Subcategorieën
Brede definitie

Bewustzijn of
impliciete activiteiten
De verklaringen van
leraren voor de
verandering van hun
begrip van burgerzin

Samenwerking en
uitwisseling van
praktijken
Participeren in het
project.

Voorbeeld
‘Het gaat om meer dan
democratie..’
‘Ik deed al veel zaken
rond burgerzin, maar
ik was er mij niet
bewust zijn’
‘Door te praten met
andere leraren…’
‘Indien ik niet aan het
project had
deelgenomen, deed ik
nu nog altijd niets
rond burgerzin’.

Gebruik data-triangulatie
In onderzoek konden we tot slot vaststellen dat reeds veel onderzoekers zowel kwantitatieve als
kwalitatieve data verzamelen en dus verschillende meetinstrumenten combineren om de effecten
van transfer van een PI te evalueren. Door verschillende meetinstrumenten te combineren (d.i. datatriangulatie), kunnen bijvoorbeeld tegenstrijdige transfereffecten aan het licht komen en verder
onderzocht worden. Zo kan het bijvoorbeeld dat leraren een verandering in de lespraktijk
rapporteren in vragenlijsten maar dat deze niet vastgesteld wordt in observatiedata. Dit zou
mogelijks te wijten kunnen zijn aan het feit dat meetinstrumenten niet goed op elkaar afgestemd zijn.
In de vragenlijst kan bijvoorbeeld naar andere aspecten gevraagd worden die niet geobserveerd
kunnen worden in de klas of omgekeerd. Daarom is het belangrijk om nauwgezet aan het werk te
gaan bij het ontwikkelen en selecteren van meetinstrumenten. Onderzoek toont namelijk een hogere
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samenhang aan tussen data verzameld met vragenlijsten en observaties wanneer studies nauwgezet
methodologisch zijn uitgevoerd.

Ook in de focusgroepen werd het belang van zowel kwantitatieve als
kwalitatieve data benadrukt en wordt evaluatie waardevoller geacht
wanneer naast numerieke scores ook commentaren of tips
geformuleerd worden. Wanneer verschillende instrumenten op
verschillende tijdstippen gebruikt worden, kunnen verder ook andere

effecten van transfer vastgesteld worden. Leraren kunnen zo
bepaalde aspecten die werden geleerd tijdens een PI pas op een later
tijdstip relevant vinden. Bijvoorbeeld, een leraar kan een PI rond
omgaan met anderstalige nieuwkomers op zich interessant vinden,
maar het geleerde pas echt beginnen toepassen wanneer er plots een
aantal anderstalige nieuwkomers in de klas komen.

In wat volgt, worden de bevindingen uit de twee onderzoeksvragen, namelijk ‘Welke zijn essentiële
indicatoren om effecten van transfer bij PI in kaart te brengen?’ en ‘Welke methodieken en/of
instrumenten zijn voorhanden om de indicatoren te evalueren’ samengevat in een omvattend
stappenplan.

Dit

stappenplan

biedt

concrete

handvaten

om

(transfereffecten

van)

professionaliseringsinitiatieven te evalueren.
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S TAPPENPLAN VOOR DE EVALUATIE VAN ( TRANSFEREFFECTEN VAN ) PI
Hieronder presenteren we een stappenplan met concrete richtlijnen omtrent de evaluatie van PI.
Binnen dit stappenplan worden de conceptuele (nl. Wat precies evalueren bij PI?) en
methodologische inzichten (nl. Hoe precies PI evalueren?) - die eerder besproken werden in deze
publicatie - geïntegreerd. Dit stappenplan kan voor verschillende actoren een leidraad bieden bij het
evalueren van PI en van de effecten van transfer na deelname aan een PI.
Voor de start van de PI

Stap 1

Beschouw de mate waarin de PI aan effectieve kenmerken voldoet voor
de start van de PI. Hiervoor kan je onderstaande checklist gebruiken.

Checklist: effectieve kenmerken van PI
Focus op inhoud
Focus op (vak)didactiek
Coherentie en gebaseerd op onderzoek
Eigenaarschap
Duur
Collectieve participatie
In scholen of onderwijskundige sites
Actief leren
Kwaliteit van de trainer

-

Werk eventueel samen met experten om specifieke inhoudelijke of
(vak)didactische kennis over te brengen aan leraren.

-

Zet indien mogelijk eerst een piloot-studie op om de meest effectieve
PI in een welbepaalde context te ontwikkelen.
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Stap 2

Formuleer aan de hand van het verfijnd conceptueel raamwerk (zie
figuur 2) concrete (duidelijk en meetbaar) doelstellingen (indicatoren)
op verschillende niveaus:
-

kwaliteit van leraren

-

veranderingen in de lespraktijk

-

verbetering van leerlingenresultaten

Deze concrete doelstellingen kunnen samen met de ontvanger van de PI
tijdens een intake-gesprek bepaald worden.
Anticipeer: Welke mogelijke contextuele factoren of persoonskenmerken
van leraren zouden de transfer effecten kunnen beïnvloeden (zie figuur
2)? (bv. In welke mate zijn deze in lijn met het professionaliseringsbeleid
op de school?). Bespreek deze ook tijdens het intake-gesprek.
Gebruik onderstaande checklist om af te vinken of alle elementen en
indicatoren uit het verfijnd conceptueel raamwerk in beschouwing
werden genomen. In de rechterkolom ‘specificatie’ kunnen, indien
gewenst, specifieke omschrijvingen worden opgenomen (bv. aan welke
cognitieve doelstellingen wil men precies werken binnen het PI onder
‘kwaliteit van de leraar’, op welke inhouden voor leerlingen richt het PI
zich?, etc.).
Checklist: effecten van transfer bij PI

Specificatie

Effectieve kenmerken van PI
Inhoudskenmerken (focus op inhoud,
(vak)didactiek, coherent en op
onderzoek gebaseerd,
eigenaarschap)
Structurele

kenmerken

(duur,

collectieve participatie, school- of
sitegebaseerd, actief leren)
Kwaliteit van de trainer
Kwaliteit van de leraar
Cognitieve doelstellingen
Vaardigheden
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Affectieve doelstellingen
Veranderingen in lesgedrag
Instructiestrategieën en
instructiepraktijken
Interactiepatronen
Verbetering leerlingresultaten
Leergebied- of vakgebonden inhouden
Leergebied- of vakoverschrijdende
inhouden
Contextuele factoren
Macro-context
Meso- en microcontext
Demografische factoren op leerling- en
leraarniveau
Leraarniveau
Leerlingniveau

Stap 3

Selecteer gepaste meetinstrumenten (zie figuur 3) om de geformuleerde
doelstellingen in kaart te brengen.
-

Beoog dataverzameling op verschillende momenten tijdens de PI.

-

Beoog

zowel

kwantitatieve

als

kwalitatieve

dataverzamelingsmethodes en beschouw de voor- en nadelen van de
geselecteerde meetinstrumenten.
-

In een pilootstudie kunnen deze meetinstrumenten (duidelijkheid,
instructies, lay-out) eventueel getest worden.

Tijdens de PI

Stap 4

Ga na in welke mate het PI blijft voldoen aan de vooraf gespecificeerde
effectieve kenmerken (zie checklist in stap 1).

Verzamel data om de effecten van transfer binnen de verschillende
elementen en indicatoren te evalueren (zie checklist in stap 2).
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Na afloop van de PI

Stap 5

-

Verzamel data meteen na afloop om de transfereffecten op de
verschillende niveaus te evalueren.

-

Verzamel ook data wanneer de PI al een langere tijd is afgelopen om zo
zicht te krijgen op de lange termijneffecten van de PI.

Stap 6

Analyseer de data en interpreteer
-

Koppel terug naar vooropgestelde doelstellingen: Welke doelstellingen
werden behaald? Welke niet? Is er sprake van onverwachte
transfereffecten?

-

Roep waar nodig de hulp in van een persoon met meer expertise in dataanalyse om statistische analyses op de data toe te passen.

-

Hou rekening met alle elementen en indicatoren uit het verfijnd
raamwerk bij het interpreteren van de resultaten: effectieve kenmerken
van het PI, veranderingen in de kwaliteit van leraren en hun lesgedrag,
veranderingen bij leerlingen, en mogelijke contextuele of persoonlijke
beïnvloedingsfactoren

Stap 7

Algemene evaluatie
-

Synthetiseer de evaluatieresultaten.

-

Beschouw de voor- en nadelen van de gebruikte instrumenten.

-

Rapporteer de bevindingen en koppel deze terug naar verschillende
betrokken actoren (aanbieders van PI, pedagogische begeleiders,
directies en leraren, beleidsmedewerkers, onderzoekers).
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S YNTHESE EN AANBEVELI NGEN
Synthese van de bevindingen
In dit onderzoeksproject werd vertrokken vanuit het belang van professionalisering voor leraren en
de vaststelling dat de evaluatie van professionaliseringsinitiatieven (PI) een aantal belangrijke
uitdagingen kent. Professionaliseringsinitiatieven werden omschreven als ‘activiteiten expliciet
ontworpen voor en gebracht aan leraren om hun eigen kennis, vaardigheden, en houding, en die van
hun leerlingen te versterken’. Deze omschrijving geeft weer dat met PI verschillende
leerdoelstellingen bij leraren en leerlingen kunnen worden beoogd. Contextuele en persoonsfactoren
beïnvloeden echter de mate waarin deze leerdoelstellingen kunnen worden bereikt. Het ‘teachers’
professional development framework’ van Desimone (2009; aangepast door Van Veen e.a., 2010)*11
(figuur 1, p. 9) geeft dit complex en dynamisch samenspel tussen het PI, de leraar, de leerlingen en de
context weer, en werd gebruikt als theoretisch referentiekader voor dit onderzoeksproject. De
invloeden die kunnen spelen tussen de verschillende elementen in het raamwerk, werden benoemd
als ‘effecten van transfer’, om de meer ‘enge’ kijk op effectiviteit te vermijden en de complexe relatie
tussen PI, individuele leraren en scholen-als-organisaties te benadrukken en deze steeds te
contextualiseren binnen specifieke klas- en schoolcontexten.
Informatie over het welslagen van een PI is cruciaal om diverse actoren te informeren, bijvoorbeeld
over de vormgeving van PI, hoe we positieve veranderingen kunnen bewerkstelligen en een besluit
kunnen maken over de totale impact van een PI*7. Deze vraag - en dus welke transfereffecten met PI
worden bereikt - wordt echter niet steeds gesteld en is bijzonder complex. In de praktijk wordt dan
ook geworsteld met het vraagstuk rond de evaluatie van PI. Eerder*5 en huidig onderzoek wijzen uit
dat de manier van evalueren zich in de praktijk nog vaak beperkt tot het afnemen van korte en
vluchtige tevredenheidsevaluaties (bv. Ben je tevreden met de aangeboden inhoud? Zou je dit
initiatief aanraden aan collega’s?). Deze evaluaties worden door de deelnemers ook vaak als
administratieve last gezien of als verplichting om een attest te verkrijgen. Hoewel innovatievere
vormen van PI reeds andere aspecten bevragen (bv. via vragenlijsten peilen naar veranderende
houdingen), is er nood aan concrete ondersteuning om PI gericht en systematisch te kunnen
evalueren.
De vraag wat een PI in de praktijk teweeg brengt, omvat daarom zowel een conceptuele uitdaging (nl.
Wat kan precies geëvalueerd worden om zicht te krijgen op de impact van een PI?), als een
methodologische uitdaging (nl. Via welke specifieke instrumenten kunnen we deze aspecten in kaart
brengen?). In dit onderzoeksproject werd aan de hand van deze twee specifieke onderzoeksvragen
een antwoord geformuleerd op de problematiek rond de evaluatie van PI. Concreet werd hiervoor
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een systematische literatuurstudie uitgevoerd en werden focusgroepen georganiseerd met een aantal
kernspelers uit het veld (nl. nascholers, pedagogische begeleiders, directies, beleidsmedewerkers).
Om een antwoord te bieden op de eerste conceptuele onderzoeksvraag ‘Welke zijn essentiële
indicatoren om effecten van transfer bij professionaliseringsinitiatieven in kaart te brengen?’ werd
het theoretisch raamwerk (figuur 1, pagina 8) op twee belangrijke manieren aangepast naar een
verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van PI (figuur 2, p. 17, p. 39). Ten eerste werd
de visualisatie van het raamwerk veranderd. Concreet werd ervoor gekozen het element ‘context en
persoonlijke factoren’ bovenaan te plaatsen om de cruciale rol ervan in het welslagen van de andere
elementen te benadrukken. Ook het element ‘effectieve kenmerken van PI’ onderscheidden we
visueel via kleur van de andere elementen (‘kwaliteit leraar, ‘verandering in lesgedrag’ en
‘verbetering leerlingresultaten’) die gebieden weerspiegelen waarbinnen veranderingen kunnen
optreden na deelname aan PI. Een tweede belangrijke aanpassing omvatte het opnemen van
specifieke indicatoren per element op basis van empirisch onderzoek. Deze indicatoren bleken allen
van belang wanneer we de transfereffecten na deelname aan een PI in de wetenschappelijke
literatuur bestudeerden. Dit verfijnd conceptueel model benadrukt dat we moeten afstappen van de
enge één-op-één relatie tussen het volgen van een PI en het meteen realiseren van effecten van
transfer in de praktijk. In eerste instantie is het belangrijk na te denken over effectieve kenmerken
van PI en in welke mate hieraan in de praktijk kan tegemoet gekomen worden (cf. blauwe kader). In
tweede instantie is het niet zo dat elke PI resulteert in leerwinst bij leerlingen, maar ook andere
belangrijke effecten van transfer in PI kunnen nagestreefd en bereikt worden op vlak van ‘kwaliteit
van de leraar’ of ‘verbetering van lesgedrag’ (cf. groene kaders). Zoals het verfijnd raamwerk aangeeft,
zijn er verder verschillende indicatoren die van invloed kunnen zijn op het al dan niet wegslagen van
een PI (cf. paarse kader). Afhankelijk van het soort PI en de context op een bepaald moment, zullen
we dus op een andere manier moeten nadenken over effecten van transfer die PI teweeg kunnen
brengen. Het verfijnd raamwerk (figuur 2) biedt hiertoe handvaten.

99

-

Contextuele factoren:
macro-context
meso- en micro-context

Effectieve
kenmerken van PI
Inhoudskenmerken
- focus op inhoud
- focus op
(vak)didactiek
- coherent en
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- eigenaarschap
Structurele kenmerken
- duur
- collectieve
participatie
- school- of site
gebaseerd
- actief leren
Trainer
- kwaliteit van de
trainer

Persoonlijke factoren op leraar
en leerlingniveau

Kwaliteit leraar
Cognitieve
doelstellingen (kennis)
Vaardigheden

Verandering in lesgedrag
Instructiestrategieën en
instructiepraktijken
Interactiepatronen
-leraar-student
- tussen leraren
- tussen studenten
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(houding/
overtuigingen)

Verbetering leerlingresultaten
leergebied- of vakgebonden
inhouden
leergebied- of
vakoverschrijdende inhouden

Figuur 2. Verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van professionaliseringsinitiatieven.

Om een antwoord te bieden op de tweede onderzoeksvraag ‘Welke methodieken en/of instrumenten
zijn voorhanden om de indicatoren - die effecten van transfer bij PI in kaart brengen - te evalueren?’
werd een breed pallet van instrumenten gepresenteerd (figuur 3, p. 28). Om uit dit brede pallet de
geschikte instrumenten te selecteren voor het evalueren van een bepaalde PI, werden drie algemene
aanbevelingen geformuleerd, namelijk evalueer effecten van transfer voor tijdens en het PI, beschouw
de voor- en nadelen van de meetinstrumenten en gebruikt data-triangulatie. Verder werden
doorheen de tekst ook goede praktijk- en onderzoeksvoorbeelden opgenomen. Deze
onderzoeksbevindingen uit beide onderzoeksvragen werden vervolgens vertaald in een omvattend
stappenplan voor de evaluatie van (transfereffecten van) PI (p. 35). Dit stappenplan biedt concrete
handvaten om met deze evaluatie aan de slag te gaan.
Tot slot willen we vanuit onze onderzoeksbevindingen aanbevelingen formuleren voor verschillende
actoren (nl. ontwikkelaars en aanbieders van PI, leraren, scholen, scholengroepen of gemeenschappen, beleidsmakers en onderzoekers). De aanbevelingen sluiten we af met een
stappenplan waarin concrete richtlijnen opgenomen zijn voor de evaluatie van PI. Via deze
afsluitende aanbevelingen, willen we een oproep doen om met het door ons aangereikte professionele
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denkkader en omvattend en concreet stappenplan maximaal inspanningen te leveren voor de
gerichte en systematisch evaluatie van PI. Tegelijkertijd beseffen we dat de mate waarin deze
aanbevelingen kunnen gerealiseerd worden steeds afhankelijk zal zijn van de beschikbare tijd en
middelen. De aanbevelingen situeren zich dan ook op een spanningsveld tussen ‘maximale
inspanningen leveren’ en deze ‘beschikbare tijd en middelen’. Het is daarom belangrijk deze
aanbevelingen met een open en constructieve houding te benaderen maar ook steeds te
contextualiseren binnen wat concreet mogelijk en haalbaar is in de specifieke school- en klascontext.

Aanbevelingen op basis van de onderzoeksbevindingen
Aanbevelingen voor ontwikkelaars en aanbieders van PI en pedagogische begeleiders
O N T W I K K E L PI A A N D E HA N D V A N D E E F F E C TI E V E K E N M E R K E N V A N PI
Vandaag zijn een veelheid en verscheidenheid aan verschillende PI voor leraren beschikbaar. In de
literatuur hanteren auteurs dan ook verschillende dimensies om deze PI in kaart te brengen (bv.
‘formeel vs. informeel’, ‘onsite vs. offsite’, ‘kortdurend vs. langdurend’). Op basis van eerder
onderzoek, zagen we dat Vlaamse leraren zich nog veeleer op traditionele wijze professionaliseren
via deelname aan externe activiteiten van korte duur (bv. bijwonen van studiedagen). Vanuit de
focusgroepen, merken we anno 2015 een lichte kentering op dit vlak. Hoewel het belang van
kortdurende initiatieven (bv. pedagogische studiedagen) nog steeds wordt erkend (bv. om kennis te
delen, te sensibiliseren of een debat op gang te brengen), wordt getracht deze meer en meer als opstap
te zien naar verdere competentieontwikkeling en in te bedden in langdurige trajecten. Verder zien
we vandaag heel wat innovatieve PI opduiken die reeds vertrekken vanuit theorieën omtrent ‘wat
werkt’ (cf. verschillende leerformats, ‘prioritaire nascholing in kader van M-decreet’, tweejarige
trajecten rond diversiteit en breed evalueren). Graag willen we de ontwikkelaars van PI aanmoedigen
deze kentering die we opmerkten tijdens de focusgroepen verder te zetten en bij de ontwikkeling en
het aanbieden van PI de effectieve kenmerken van PI - zoals geïdentificeerd in dit onderzoek en
gepresenteerd in figuur 2 - te integreren. Het raamwerk en het omvattend stappenplan kan verder
een aangrijpingspunt zijn om doelstellingen te formuleren en instrumenten te selecteren rond
specifieke indicatoren in elk element. Drie belangrijke kanttekeningen moeten echter bij dit advies in
beschouwing genomen worden.
Kanttekening1: beschouw belangrijke effectieve kenmerken per PI
Omwille van contextuele factoren, kan niet elk professionaliseringsinitiatief aan alle effectieve
kenmerken voldoen (bv. wegens gebrek aan geld of middelen). Wat ontwikkelaars van PI
echter wel kunnen is (1) elk PI aan deze indicatoren spiegelen, (2) per specifiek PI die
kenmerken selecteren die wel van belang zijn en (3) nagaan in welke mate daar zo goed
mogelijk kan aan voldaan worden. Bijvoorbeeld: wanneer geopteerd wordt om een

101

pedagogische studiedag te organiseren om kennis over te dragen naar de praktijk, kan ervoor
gekozen worden te vertrekken vanuit beschikbare en herkenbare data voor leraren (cf.
eigenaarschap) om van daaruit specifieke onderzoekconclusies (cf. ‘coherent en gebaseerd op
onderzoek) te vertalen naar concrete en toepasbare richtlijnen voor de praktijk (cf. focus op
inhoud, focus op (vak)didactiek). Wanneer het mogelijk is een langdurig traject op te zetten,
kunnen leraren aangemoedigd worden in team deel te nemen (cf. collectieve participatie), kan
coaching op school worden voorzien (cf. school of site-gebaseerd) en kunnen zoveel mogelijk
actieve werkvormen gebruikt worden (cf. actief leren).
Kanttekening 2: Bekijk de effectieve kenmerken van PI steeds in hun onderlinge samenhang.
Verder wordt de onderlinge samenhang van de effectieve kenmerken van PI expliciet
benadrukt. Daar waar het bijvoorbeeld belangrijk is om voor leraren een concrete vertaalslag
te maken van de aangeboden inhouden naar de praktijk (via bijvoorbeeld kant-en-klare
leermaterialen) (cf. focus op inhoud en (vak)didactiek), is het even belangrijk hen te blijven
stimuleren om zelf actief leermateriaal te gaan ontwikkelen rond diezelfde thematiek (cf.
actief leren).
Kanttekening 3: Stem je verwachtingen en doelstellingen af op de effectieve kenmerken van PI
De mate waarin het mogelijk is aan de effectieve kenmerken te voldoen, zal in grote mate
bepalen welke effecten van transfer in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. Het is dan
ook belangrijk realistische verwachtingen te scheppen van PI die slechts – wegens
omstandigheden of keuzes - aan enkele van deze effectieve kenmerken kunnen voldoen. Via
kortlopende initiatieven kan zo bijvoorbeeld niet verwacht worden dat er al meteen effecten
van transfer zullen bereikt worden op het lesgedrag van leraren of de leerlingresultaten.
B O U W E X P L I C I E T I N I TI A TI E V E N I N O M D E TR A N S F E R N A A R D E P R A K TI J K TE V E R G R O T E N
Bij de ontwikkeling van PI kunnen ook initiatieven ingebouwd worden om de transfer naar de praktijk
te vergroten. Enkele concrete voorbeelden uit de focusgroepen zijn: het bijhouden van leerportfolio’s
(waarin de deelnemers bv. aan de hand van reflectievragen als ‘Wat wil je leren?’, ‘Wat ga je effectief
doen met het geleerde?’ gestimuleerd werden om transfer te realiseren) en het maandelijks versturen
van tips om deelnemers aan PI aan te moedigen het geleerde te blijven implementeren. Het is
belangrijk dat deze aanmoedigingen op systematische basis gebeuren en expliciet ingepland worden.
Via het organiseren van een ‘terugkomdag’ met de directie en het middenkader kan ook aan transfer
gewerkt worden om zo verdere begeleidingsactiviteiten te ontwikkelen. Sommige organisaties
werken dan ook expliciet met een inspanningsverplichting naar scholen toe (bv. het volgen van een
workshop is verplicht gekoppeld aan twee begeleidingssessies op school).
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O R G A N I S E E R I N TA K E G E S P R E K K E N E N B O U W S T E E D S F E E D B A C K I N
Een wederzijds engagement, waarbij vertrokken wordt vanuit duidelijke doelstellingen die vanaf het
begin aangeven wat, hoe en waarom men effecten van transfer wil evalueren, is van cruciaal belang.
Het houden van intake-gesprekken met scholen zijn daarom noodzakelijk om dit wederzijds
engagement te expliciteren en te realiseren. Binnen deze intake-gesprekken kunnen aan de hand van
het verfijnd conceptueel raamwerk, de voorgestelde methodieken en instrumenten en het omvattend
stappenplan verschillende aspecten besproken worden, nl.
1) Welke doelstellingen of leervragen worden er vastgelegd? Binnen welke indicatoren worden
er mogelijke effecten van transfer verwacht?
2) Hoe zullen deze doelstellingen geëvalueerd worden? Welke instrumenten kunnen gebruikt of
moeten ontwikkeld worden binnen de schoolspecifieke context? Wie zal instaan voor de
evaluatie (nl. Wie coördineert de data-verzameling? Op welke momenten zal de dataverzameling gebeuren? In welke mate is er follow-up voorzien)?
Wanneer de ontwikkelaars van PI ook de personen zijn die PI evalueren, is het belangrijk steeds als
opvolging van dit intake-gesprek feedback aan leraren en scholen te bezorgen over de effecten van
transfer. Ook omgekeerd is het belangrijk dat wanneer scholen evaluatiegegevens verzamelen over
de effecten van transfer, de informatie teruggekoppeld wordt naar de aanbieders van het PI.
C R E Ë E R E E N C O N S TR U C T I E V E S A M E N W E R K I N G S C U L TU U R
Een goede afstemming tussen inrichters van nascholingen/professionaliseringsinitiatieven en
pedagogische begeleidingsdiensten werd reeds onderstreept in het kwaliteitsdecreet van 2009. We
merken vanuit de focusgroepen dat actief inspanningen worden gedaan om expliciet aan deze
samenwerking te werken. Door een goede afstemming en afspraken tussen beide partijen kan een
lange termijnvisie van professionalisering uitgewerkt worden. Naast bijvoorbeeld lossere initiatieven
waarvoor externe nascholers worden aangesproken, kan de pedagogische begeleiding dieper ingaan
op andere specifieke thema’s. Aangezien heel wat verschillende actoren betrokken zijn bij een
professionaliseringstraject, is het een toekomstige belangrijke uitdaging om aan de hand van een
constructieve manier samen te werken.

Aanbevelingen voor scholen en leraren die PI volgen
CREËER ‘EIGENAARSCHAP’ BIJ LERAREN
‘Eigenaarschap’ is een belangrijk effectief kenmerk van PI. Niet alle PI kunnen echter op een
vraaggestuurde manier georganiseerd worden. Wanneer wordt gewerkt met aanbodsgerichte PI, kan
het eigenaarschap bij leraren op verschillende manieren gestimuleerd worden. Zo maken sommige
scholen aan de hand van outputgegevens de nood tot professionalisering aan leraren duidelijk, en
wordt bijvoorbeeld gewerkt met de leerlingresultaten van leerlingen op bepaalde vlakken (bv. taal,
ruimte, tijd) of krijgen leraren zicht op bepaalde demografische schoolgegevens (bv. percentage
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anderstalige nieuwkomers in de school, percentage van leerlingen met specifieke noden). In sommige
scholen kunnen leraren hun specifieke school vergelijken met een bepaalde referentiegroep om zo
zelf te identificeren waar uitval is en bijsturing mogelijk is. Deze manier van werken is heel
herkenbaar en nabij voor leraren en zorgt voor ‘eigenaarschap’.
Z O R G V O O R E E N V A S T A A N S P R E E K P U N T B I N N E N D E S C H O O L O M TR E N T P R O F E S S I O N A L I S E R I N G
Constructieve samenwerking tussen verschillende actoren is enorm belangrijk (zie eerder bij
aanbevelingen voor ontwikkelaars van PI en pedagogische begeleiders). Het is echter ook essentieel
op school een persoon als vast aanspreekpunt voor professionalisering aan te duiden voor een
gestructureerde en systematische aanpak van PI op de school. Deze persoon kan bijvoorbeeld de
monitoring op zich nemen van wat er zich op niveau van de scholengemeenschap afspeelt.
Vastgestelde problemen kunnen ook aangekaart worden bij deze persoon. Verder kan deze persoon
structurele momenten inlassen waarop de transfer die leraren ervaren of bereiken na deelname aan
een PI aan collega’s kunnen overbrengen.
BEDENK EEN SYSTEEM VAN GELAAGDE PROFESSIONALISERING
In grotere scholengemeenschappen kan een systeem ingebouwd worden van ‘gelaagde
professionalisering’. Zo is er de ‘academische professionalisering op niveau van de
scholengemeenschap’ (bv. grote sprekers uitnodigen rond bepaalde thematieken), ‘schoolspecifieke
professionalisering’ om aan eigen prioriteiten te werken (bv. meer aanbodsgerichte PI op basis van
peilingsproeven, doorlichtingen, nieuwe opdrachten rond onderwijs- en maatschappelijke
vernieuwingen) en ‘individuele professionalisering’ (vraaggestuurde PI gekaderd binnen
functioneringsgesprekken en het persoonlijke ontwikkelingsplan ‘POP’ van leraren). Binnen elk van
deze ‘professionaliseringslagen’ kunnen aan de hand van het verfijnd theoretisch raamwerk
specifieke doelstellingen geformuleerd en geëvalueerd worden.
In kleinere scholen kan ook gewerkt worden met een vorm van gelaagdheid. Een vast kernteam (bv.
directie en aanspreekpunt professionalisering) kan een volledig schoolteam ondersteunen dat via
externe begeleiding PI volgt. Het kernteam volgt dan de PI verder op door een traject van verdere
begeleidingsactiveiten uit te stippelen.
H E R W E R K HE T P R O F E S S I O N A L I S E R I N G S S B E L E I D E N H E T B I J H O R E N D E N A S C HO L I N G S P L A N A A N
D E HA N D V A N H E T V E R F I J N D C O N C E P TU E E L R A A M W E R K

Voor scholen biedt het verfijnd conceptueel raamwerk een zinvol instrument om het
professionaliseringsbeleid en bijhorend nascholingsplan te ontwikkelen of te optimaliseren. In de
focusgroepen werd gesignaleerd dat het nascholingsplan nog al te vaak bestaat uit een opsomming
van verschillende individuele PI. Door het hanteren van het verfijnd raamwerk kan een gerichte focus
op professionalisering in het nascholingsplan opgenomen worden. Zo kan beargumenteerd worden
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waarom voor specifieke PI werd gekozen op basis van de effectieve kenmerken van gevolgde PI.
Verder kunnen gekozen doelstellingen gekaderd worden binnen specifieke indicatoren van transfer
opgenomen in het model. De instrumenten opgenomen in figuur 3 (p. 26) kunnen ook handvaten
bieden aan directies om na te denken hoe mogelijke effecten van transfer doorheen de jaren in kaart
zouden kunnen worden gebracht. Op deze manier kan het raamwerk gebruikt worden om op zowel
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professionaliseringsbeleid en nascholingsplan op te stellen aan de hand van dit verfijnd conceptueel
raamwerk voor transfereffecten van PI.
R I C H T F O R A O P V O O R D E U I T W I S S E L I N G V A N G O E D E P R A K TI J K E N TU S S E N S C H O L E N ,
S C HO L E N G R O E P E N E N / O F S C H O L E N G E M E E N S C H A P P E N

Vanuit de praktijk is er vraag naar fora waarin goede instrumenten en evaluatiepraktijken kunnen
uitgewisseld worden. Op basis van hierin verzameld materiaal, zouden lijsten kunnen opgemaakt
worden van kwaliteitsvolle meetinstrumenten en voorbeelden per instrument worden aangeboden.
Net zoals in het nascholingsrepertorium verschillende PI terug te vinden zijn, kan een database of
platform ontworpen worden met verschillende evaluatie-instrumenten. Verder kunnen scholen,
scholengroepen of scholengemeenschappen – indien ze dit wensen - zich door dezelfde
meetinstrumenten te gebruiken, ook vergelijken met elkaar en data verzamelen om inzicht te krijgen
in specifieke professionaliseringsnoden.

Aanbevelingen voor wetenschappelijke onderzoekers
B I E D T HE O R E T I S C H E E N M E T HO D O L O G I S C HE S C H O L I N G A A N V O O R E V A L U A TO R E N V A N PI
Ontwikkelaars van PI gaven tijdens de focusgroepen aan dat inzichten in concrete theorieën (bv.
motivatietheorieën of positieve psychologie) zinvol zijn om concrete begeleidingsactiviteiten vorm te
geven. Aan de hand van deze inzichten, kunnen ze bijvoorbeeld leraren en schoolteams op een goede
manier motiveren om bepaalde instructiestrategieën te implementeren). Onderzoekers worden
daarom aangemoedigd belangrijke theoretische kaders aan nascholers aan te reiken en deze op een
laagdrempelige manier naar hen toe te communiceren. Verder is er vanuit het werkveld ook vraag
om de data-geletterdheid bij evaluatoren van PI te ontwikkelen en te stimuleren. In dit opzicht, zou
het relevant zijn methodologische scholing hieromtrent aan te bieden. Hierbij kan onder meer aan
bod komen hoe deze bv. op een zo efficiënt mogelijke manier data kunnen verzamelen en verwerken.
V E R F I J N D C O N C E P TU E E L R A A M W E R K G E B R U I K E N I N V E R D E R O N D E R Z O E K
Onderzoekers raden we aan om bij elk onderzoek vanuit het voorgestelde verfijnd conceptueel
raamwerk te vertrekken of dit te hanteren bij het beschrijven van de onderzochte effecten van
transfer. We willen hen verder oproepen uitgebreid te documenteren over de gebruikte methodieken
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en meetinstrumenten in het onderzoek. Op die manier is deze informatie directer bruikbaar voor
ontwikkelaars en aanbieders van PI. Dit betekent concreet het opnemen van een transparante
beschrijving van dataverzameling, betrouwbaarheid van de meetinstrumenten en gebruikte
analysetechnieken.
O N D E R Z O E K A N D E R E M O G E L I J K E I N D I C A TO R E N V O O R E F F E C TE N V A N TR A N S F E R

Het verfijnd conceptueel raamwerk met indicatoren en instrumenten voor de evaluatie van
transfereffecten na deelname aan een PI is opgesteld op basis van de beschikbare wetenschappelijke
onderzoeksliteratuur. Onderzoekers willen we oproepen om dit raamwerk en het door ons
aangereikte omvattend stappenplan verder uit te breiden op basis van wetenschappelijk onderzoek.
Er is namelijk nog heel wat bijkomend onderzoek te verrichten naar aspecten die (nog) niet sterk
empirisch onderzocht werden in de wetenschappelijke literatuur, bijvoorbeeld: de invloed van het
beleidsvoerend vermogen van scholen, het belang van een innovatieve schoolcultuur rond
professionaliseren in scholen, de samenstelling van de leergroep die deelneemt aan PI, de inzet en het
engagement van leraren die PI volgen, PI die andere inhouden aanbieden dan tot nu toe onderzocht
in de literatuur (bv. kunst- en cultuureducatie, MOOCS), de loopbaan van de leraar, het leren van
volwassenen ect. Verder lijkt het in vervolgonderzoek ook veelbelovend om onderzoek rond de
professionalisering van leraren te verzoenen met effectiviteitsonderzoek en onderzoek rond
schoolontwikkeling.

Aanbevelingen voor het beleid
E V A L U E E R D E A A N V R A G E N TO T P R I O R I TA I R E N A S C HO L I N G E N A A N D E HA N D V A N H E T V E R F I J N D
C O N C E P TU E E L R A A M W E R K

Het verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van PI kan gehanteerd worden als een
sjabloon om te beoordelen welke organisaties PI mogen aanbieden in het kader van prioritaire
nascholingen. Het huidige sjabloon waarin reeds bepaalde aspecten gespecificeerd moeten worden
(bv. doelstellingen, inhoud, didactische werkvormen, evaluatie van het project, nazorg) zou in dit
opzicht kunnen aangepast worden aan de hand van het verfijnd conceptueel raamwerk met concrete
evaluatiecriteria. Verder kan ook het evaluatierapport dat nascholingsorganisaties en aanbieders van
PI na afloop van de PI aan de overheid moeten voorleggen, hierop afgestemd worden.
S TR U C TU R E E R H E T B R E D E A A N B O D V A N PI
Zoals reeds vermeld in de situering en probleemstelling, zijn voor leraren een veelheid en
verscheidenheid aan PI voorhanden. Dit brede aanbod werd bevestigd door de deelnemers van de
focusgroepen, en werd ook weleens als ‘overaanbod’ omschreven. In dit opzicht wordt aangeraden
om een meer gestructureerd systeem te ontwikkelen om het bestaande aanbod van PI beter te kunnen
screenen. Het bestaande nascholingsrepertorium op de website van Onderwijs Vlaanderen (d.i. een

106

databank die het nascholingsaanbod voor onderwijspersoneel per thema of provincie weergeeft) kan
hiervoor een aangrijpingspunt bieden
(http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nascholingsrepertorium). Via het werken met meer
concretere kernwoorden - bijvoorbeeld afgestemd op concrete effecten van transfer die ze beogen –
kan het aanbod verder gestructureerd en toegankelijk gemaakt worden.
I N C O R P O R E E R P R O F E S S I O N A L I S E R I N G G E S TR U C TU R E E R D I N D E F U N C TI E B E S C HR I J V I N G V A N
LERAREN

Het afstemmen van de klasgerelateerde opdracht op de professionalisering is in het huidige
onderwijssysteem niet altijd eenvoudig. In dit opzicht zijn de onderwijsactoren vragende partij om
professionalisering – net zoals in het Scandinavische onderwijsmodel - inherent en structureel deel
te laten uitmaken van het lerarenberoep. Er wordt gesuggereerd om via de functiebeschrijving de
noodzaak tot professionalisering meer gestructureerd te benadrukken, bijvoorbeeld via een
minimum verplicht volume aan tijd dat leraren hieraan dienen te besteden maar met vrijheid van
invulling ervan. In dit opzicht moeten ook de tijd en mogelijkheden gecreëerd worden om flexibel met
de schoolopdracht te kunnen omgaan.
VOORZIE MEER TIJD EN BUDGET
De tijds- en budgetsinvestering die gepaard gaat met het ontwikkelen van een kwalitatief goed PI en
een gefocuste en systematische evaluatie van de transfereffecten is een zorg van velen. De mate
waarin ontwikkelaars van PI kunnen voldoen aan effectieve kenmerken van PI hangt namelijk in
sterke mate af van het beschikbare budget en de middelen. Een langdurig PI met intensieve coaching
zal zo meer middelen vergen dan de organisatie van een eenmalige studiedag. Verder zorgt een
beperkt nascholingsbudget er ook voor dat soms scherpe keuzes moeten gemaakt worden.
P R O F E S S I O N A L I S E R I N G A L S E X P L I C I E T E F O C U S T I J D E N S D E D O O R L I C HT I N G V A N S C HO L E N
Aan de onderwijsinspectie wordt aangeraden om professionalisering en deskundigheidsbevordering
vaker als expliciete focus in doorlichtingsverslagen op te nemen en het verfijnd conceptueel
raamwerk (figuur 2) te hanteren tijdens de doorlichtingen om te oordelen over de manier waarop
effecten van transfer in de praktijk geëvalueerd worden (nl. Welke effecten van transfer worden
geëvalueerd en via welke instrumenten of methodieken?).
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de appendix van de publicatie
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1.

2.
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Interviews, vragenlijsten, directe
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2011
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PI, Kwaliteit van de

klasobservaties, notities gemaakt

appendix.

leraar, Verandering in

tijdens het observeren van de

lesgedrag
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Antoniou &

Specifieke

Verandering in
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De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in
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effectstudie

lesgedrag,

over leraar- en

appendix.

Verbetering

leerlingkarakteristieken, tijd

leerlingresultaten

gespendeerd aan huiswerk en time

Voor het observatie-instrument verwijzen de

spent doing homework en privé-

auteurs naar eerder gepubliceerd werk.

2013

onderwijs, klasobservaties
3.

4.

Bakkenes,

Kwaliteit van de

Zelfrapportage door middel van

In appendix A is het digitale schrijflog te

Vermunt, &

Specifieke

leraar, Verandering in

gestructureerde digitale schrijflogs

vinden. In de tabellen is informatie te vinden

Wubbels, 2010

effectstudie

lesgedrag

Bierman et al.,

Specifieke

Verbetering

Testbatterij bestaande uit

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in

2008

effectstudie

leerlingresultaten

leerlingtesten, beoordelingsschalen

appendix.

over de categorisatie van de schrijflogs.

voor ouders en leraren en directe
klasobservaties
5.

Boston, 2013

Specifieke

Kwaliteit van de

Kennistest voor leraren over

Een voorbeeld uit de kennistest voor leraren

effectstudie

leraar,

wiskundekennis, discussies

is opgenomen in figuur 2.

opgenomen op video,
schrijfproducten tijdens de PI
sessies
6.

Buczynski &

Specifieke

Hansen, 2010

effectstudie

(Kennis)test, vragenlijst voor
Effectieve kenmerken

leerlingen en leraren,

De kennistest voor leraren is niet opgenomen

PI, Kwaliteit van de

klasobservaties, gestandaardiseerde

in de appendix. In tabel 2 zijn items

leraar, Verandering in

en zelfontwikkelde (kennis)tests

opgenomen uit de vragenlijst voor de leraren.

lesgedrag,

Er is geen uitgebreide informatie opgenomen

108

Verbetering

over het coderen van de video’s of de

leerlingresultaten
7.

8.

leerlingvragenlijsten.

Butler,

Algemene

Kwaliteit van de

Notities van schoolbezoeken, semi-

Er is geen expliciet codeerschema

Lauscher,

effectstudie

opgenomen in de appendix.

leraar, Verandering in

gestructureerde observaties en

Jarvis-Selinger,

lesgedrag,

interviews, reflectieformulieren van

& Beckingham,

Verbetering

leraren, samenvattingen van

2004

leerlingresultaten

schoolvergaderingen

Chamberlin,

Voor het testmateriaal wordt in de ‘notes’

2005

Verandering in
Specifieke

lesgedrag

effectstudie

sectie van de publicatie verwezen naar de
Werkdocumenten van studenten,

meetinstrumenten. Er worden geen

collectieve interpretaties van

voorbeelden opgenomen van

leraren

werkdocumenten van studenten.

9.

10.

De meetinstumenten zijn niet opgenomen in
Kwaliteit van de

Semi-gestructureerde interviews,

de appendix. In figuur 2 zijn de

Cheng & So,

Specifieke

leraar, Verandering in

klasobservaties, Verslagen van

hoofdcategorieën opgenomen aan de hand

2012

effectstudie

lesgedrag

schoolbezoeken, documenten

waarvan de data zijn gecodeerd.

Cohen & Hill,

Algemene

Verandering in

Vragenlijsten

De items van de vragenlijsten zijn te vinden

2000

effectstudie

lesgedrag,

in tabel 1 tot en met 4.

Verbetering
leerlingresultaten,
Contextuele factoren
11.

Consuegra,

Specifieke

Verandering in

Vragenlijsten, video’s van

Voor de vragenlijst wordt verwezen naar

2015

effectstudie

lesgedrag,

klasobservaties

andere auteurs. Meer informatie over het

verbetering

uitvoeren en coderen van de klasobservaties

leerlingresultaten,

is opgenomen in appendix 2 van het

persoonlijke factoren
12.

de Vries, van de

Algemene

Kwaliteit van de

Grift, & Jansen,

effectstudie

leraar

proefschrift.
Online vragenlijst

De items van de vragenlijst zijn te vinden in
de tabel.

2014
13.

De scenario’s beschreven in de vignetten zijn
Dedousis-

Kwaliteit van de

Wallace, Shute,

Specifieke

leraar, Effectieve

Varlow,

effectstudie

kenmerken PI

niet volledig opgenomen in de publicatie.
Sommige items uit beoordelingsschalen zijn
Vignetten met beoordelingsschalen

tekstueel beschreven, voor andere
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Murrihy, &

beoordelingsschalen wordt verwezen naar

Kidman, 2013
14.

eerder gepubliceerd werk.

Desimone,

Algemene

Effectieve kenmerken

Porter, Garet,

effectstudie

PI, Verandering in

Yoon, & Birman,

Zelfrapportage vragenlijsten

Het instrument is niet opgenomen in de
appendix.

lesgedrag

2002
15.
Domitrovich et
al., 2009

Kwaliteit van de

Klasobservaties, testen en

De instrumenten zijn niet opgenomen in de

leraar, Verandering in

vragenlijsten

appendix.

Specifieke

lesgedrag,

effectstudie

Verbetering
leerlingresultaten

16.

Doppelt et al.,

Specifieke

Verbetering

Zelf-ontwikkelde kennistest, video’s

Er zijn geen volledige meetinstrumenten

2009

effectstudie

leerlingresultaten,

van de workshops voor leraren,

opgenomen in de appendix, enkel een

Effectieve kenmerken

informele klasobservaties

voorbeeld van een item uit de kennistest.

Observaties

Het codeboek is niet opgenomen in appendix.

Notities, lesopnames

Het codeboek is niet opgenomen in appendix.

PI
17.

Ekanayake &

Specifieke

Kwaliteit van de

effectstudie

leraar, Verandering in
lesgedrag, Effectieve

Wishart, 2014

kenmerken PI
18.

Ermeling, 2010

Specifieke

Effectieve kenmerken

effectstudie

PI, Verandering in
lesgedrag

19.

20.

Fishman, Marx,

Kwaliteit van de

Best, & Tal,

Specifieke

leraar, Verandering in

2003

effectstudie

lesgedrag,

Vragenlijsten, bandopnames en

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in

Verbetering

notities van focusgroepen, notities

appendix.

leerlingresultaten

van klasobservaties, testen
Klasobservaties, interviews

Franke,

Specifieke

Verandering in

Carpenter, Levi,

effectstudie

lesgedrag

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in
appendix.

& Fennema,
2001
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21.
Garet, Cronen,

22.

Vragenlijsten, testen,

(Informatie over) De meetinstrumenten is te

leraar, Verandering in

klasobservaties

vinden in de appendix.

Vragenlijst

Het volledige meetinstrument is niet

lesgedrag,

Eaton, & Kurki,

Specifieke

Verbetering

2008

effectstudie

leerlingresultaten

Garet, Porter,

Kwaliteit van de

Desimone,

leraar, Verandering in

opgenomen in appendix maar de items zijn

lesgedrag

beschreven in de tekst.

Birman, & Yoon,

Algemene

2001

effectstudie

Goldschmidt &

Specifieke

Phelps, 2010

effectstudie

23.

24.

Kwaliteit van de

Kwaliteit van de

Hofman &
Dijkstra, 2010

Vragenlijst

leraar
Effectieve kenmerken

Het volledige meetinstrument is niet
opgenomen in appendix.

Online vragenlijst

De online vragenlijst is niet opgenomen in

Specifieke

PI, Kwaliteit van de

appendix maar de items zijn te vinden in

effectstudie

leraar, Verandering in

tabel 2 tot en met 5.

lesgedrag,
Verbetering
leerlingresultaten,
Persoonlijke factoren
25.

Effectieve kenmerken
Ingvarson,

PI, Kwaliteit van de

Het volledige meetinstrument is niet te

leraar, Verandering in

vinden in de appendix, maar alle items
worden beschreven in de tekst.

Meiers, &

Algemene

lesgedrag,

Beavis, 2005

effectstudie

Verbetering

Vragenlijst

leerlingresultaten,
Persoonlijke factoren
26.
James &

Kwaliteit van de

Video-opnames, interviews van

De volledige meetinstrumenten zijn niet

leraar, Verandering in

leraren, vragenlijsten, testen

opgenomen in appendix.

McCormick,

Algemene

lesgedrag,

2009

effectstudie

Contextuele factoren,
Verbetering
leerlingresultaten
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27.

28.

Kazemi &

Specifieke

Verandering in

Bandopnames van de werksessies,

In tabel 4 is het codeerschema te vinden voor

Franke, 2004

effectstudie

lesgedrag

neergeschreven reflecties van

de analyse van de bandopnames. Andere

leraren, werkmateriaal van

meetinstrumenten zijn niet opgenomen in

leerlingen, interviews bij leraren

appendix.

Vragenlijsten

De volledige meetinstrumenten zijn niet

Kiemer,

Specifieke

Verandering in

Gröschner,

effectstudie

lesgedrag,

Pehmer, &

Verbetering

Seidel, 2015

leerlingresultaten,

opgenomen in appendix.

Effectieve kenmerken
PI
29.

Lee, Hart,

Specifieke

Kwaliteit van de

Interviews, zelf ontwikkelde

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in

Cuevas, &

effectstudie

leraar, Verandering in

vragenlijsten, klasobservaties

appendix. De descriptieve codes gebruikt om

Enders, 2004

lesgedrag

de data van de interviews de coderen en de
zelfontwikkelde observatieschaal wordt
tekstueel beschreven.

30.

Levenson & Gal,

Specifieke

Kwaliteit van de

2013

effectstudie

leraar, Verandering in

Vragenlijsten, interviews

De volledige meetinstrumenten zijn niet
opgenomen in appendix.

lesgedrag
31.

Levine &

Specifieke

Effectieve kenmerken

Veldnotities, documenten,

In appendix A en B is meer informatie te

Marcus, 2010

effectstudie

PI, Kwaliteit van de

bandopnames van bijeenkomsten,

vinden over de gebruikte meetinstrumenten.

leraar, Verandering in

interviews, klasobservaties

lesgedrag
32.

Liu, 2013

Specifieke

Contextuele factoren,

effectstudie

Verandering in

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in
Observaties en interviews

appendix.

lesgedrag, Kwaliteit
van de leraar
33.
McCutchen et

Specifieke

Kwaliteit van de

Vragenlijsten, testen,

In de publicatie wordt verwezen naar reeds

effectstudie

leraar, Verandering in

klasobservaties

bestaande testen. Het zelfontwikkeld

al., 2002

lesgedrag,

codeerschema voor de klasobservaties wordt

Verbetering

tekstueel beschreven.

leerlingresultaten
34.

Mikami,

Specifieke

Verandering in

Video-opnames van lessen,

In de publicatie wordt verwezen naar reeds

Gregory, Allen,

effectstudie

lesgedrag

zelfrapportage vragenlijsten

bestaande testen.
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Pianta, & Lun,
2011
35.
Morge, Toczek,

Opnames van de sessies voor

De vragenlijst voor de leerlingen is
opgenomen in appendix A en B.

lesgedrag,

leraren, test en vragenlijst voor

& Chakroun,

Specifieke

Verbetering

leerlingen

2010

effectstudie

leerlingresultaten

36.

37.

Verandering in

Kwaliteit van de

Vragenlijst, reflectiedocumenten,

In de publicatie wordt verwezen naar reeds

klasobservaties

bestaande instrumenten.

Specifieke

leraar, Verandering in

Morrison, 2014

effectstudie

lesgedrag

Norton &

Specifieke

Kwaliteit van de

Bandopnames, klasobservaties,

In tabel 1 kan een voorbeeld gevonden

McCloskey,

effectstudie

leraar

interview

worden vaan klasobservatie matrix. Verder

2008

zijn geen volledige meetinstrumenten
opgenomen in de publicatie.

38.

39.

Opfer & Pedder,

Algemene

Effectieve kenmerken

2011

effectstudie

PI, Contextuele

appendix. Items kunnen wel gevonden

factoren

worden in tabel 1 en 2.

Pehmer,

Specifieke

Verbetering

Gröschner, &

effectstudie

leerlingresultaten,

Seidel, 2015

Vragenlijst

Vragenlijsten

Het instrument is niet opgenomen in

In de publicatie wordt verwezen naar eerder
gepubliceerd werk.

Persoonlijke
(leerling)factoren

40.

41.

Ponte, Ax,

Gestructureerde logbooks, opnames

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in

Beijaard, &

Specifieke

Kwaliteit van de

van de bijeenkomsten, bijkomende

appendix.

Wubbels, 2004

effectstudie

leraar,

interviews en documenten

Saka, 2013

Specifieke

Effectieve kenmerken

Vragenlijsten, interviews

effectstudie

PI, Kwaliteit van de

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in
appendix.

leraar, Persoonlijke
(leerling)factoren
42.

Saxe, Gearhart,
& Nasir, 2001

Verbetering
Specifieke

Testen

leerlingresultaten

De items van de testen zijn opgenomen in
appendix A.

effectstudie
43.

Supovitz &

Algemene

Kwaliteit van de

Turner, 2000

effectstudie

leraar, Verandering in

Vragenlijsten

In de appendix worden items uit de
vragenlijsten gepresenteerd.
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lesgedrag,
Contextuele factoren
44.

Teemant, Wink,
& Tyra, 2011

45.

Effectieve kenmerken

Observaties

In de publicatie wordt verwezen naar eerder

Specifieke

PI, Verandering in

effectstudie

lesgedrag

gepubliceerd werk.

Tienken &

Specifieke

Verandering in

Schrijftaak, interviews,

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in

Achilles, 2003

effectstudie

lesgedrag,

klasobservaties

appendix.

Verbetering
leerlingresultaten
46.

van den Bergh,

Specifieke

Verandering in

Video’s van leraren die deelnamen

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in

Ros, & Beijaard,

effectstudie

lesgedrag

in de training, zelfrapportage

appendix.

Voerman,

Specifieke

Verandering in

Lessen opgenomen op video

In de publicatie wordt verwezen naar eerder

Meijer,

effectstudie

lesgedrag

Vogt & Rogalla,

Specifieke

Kwaliteit van de

2009

effectstudie

leraar, Verandering in

appendix. In tabel 2 en 3 zijn de criteria en

lesgedrag,

indicatoren opgenomen om de vignetten en

Verbetering

video’s te scoren.

D., 2015
47.

gepubliceerd werk.

Korthagen, &
Simons, 2015
48.

Vignetten, videotesten, testen

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in

leerlingresultaten
49.

Walker et al.,

Specifieke

Effectieve kenmerken

2012

effectstudie

PI, Kwaliteit van de

Vragenlijsten, web data (bv. aantal

Niet alle meetinstrumenten zijn opgenomen
in appendix. Voor de leraarvragenlijst

leraar, Verandering in

keer dat leraren inloggen op het

verwijzen de auteurs naar eerder

lesgedrag,

systeem, aantal online bronnen die

gepubliceerd werk. Appendix A geeft een

Verbetering

gebruikt werden), vragenlijsten;

overzicht van de activiteiten die gescoord

leerlingresultaten

projectobservatie

werden. De vragenlijst voor de leerlingen is

Algemene

Verandering in

Zelfrapportage, testen

effectstudie

lesgedrag,

niet opgenomen in de appendix.
50.

Wallace, 2009

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in
appendix.

Verbetering
leerlingresultaten
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51.

Effectieve kenmerken
PI, Kwaliteit van de
Wasik &

Specifieke

leraar, Verandering in

Hindman, 2011

effectstudie

lesgedrag,

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in
Observaties, checklists, testen

appendix. De auteurs verwijzen naar eerder
gepubliceerd werk.

Verbetering
leerlingresultaten
52.

Willemse, ten

Specifieke

Kwaliteit van de

Interviews

De categorieën om de interviews te coderen

Dam, Geijsel,

effectstudie

leraar

Zhang,

Specifieke

Effectieve kenmerken

Vragenlijsten, zelfrapportage,

De meetinstrumenten zijn niet opgenomen in

Lundeberg,

effectstudie

PI

interviews, video-opnames , notities

appendix.

zijn opgenomen in tabel 2.

van Wessum, &
Volman, 2015
53.

Koehler, &

en documenten

Eberhardt, 2011
54.

Zwart, Wubbels,

Specifieke

Verandering in

Vragenlijsten, zelfrapportage,

De vragenlijsten zijn niet opgenomen in

Bergen, &

effectstudie

lesgedrag

digitale dagboeken

appendix. In figuur 2 zijn de

Bolhuis, 2009

codeercategorieën van de digitale dagboeken
opgenomen.
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Bijlage A
Typologie
Typologie van Vlaamse professionaliseringsinitiatieven
Bij de aanvraag van dit onderzoeksproject werden oorspronkelijk drie onderzoeksvragen
vooropgesteld (zie inleiding op het eindrapport). In deze bijlage wordt een antwoord geformuleerd
op de eerste onderzoeksvraag: “Welke typologie van Vlaamse professionaliseringsinitiatieven kan
opgemaakt worden rekening houdend met de in de literatuur omschreven kenmerken van succesvolle
professionaliseringsinitiatieven?”. Daarnaast worden enkele kanttekeningen geplaatst bij de
opgemaakte typologie en wordt gemotiveerd waarom deze typologie niet expliciet werd opgenomen
in de Nederlandstalige praktijkbijdrage. Sommige informatie die in het kader van deze
onderzoeksvraag werd opgezocht, vonden we echter wel relevant te vermelden in de
praktijkbijdrage. Omwille van deze reden, overlappen sommige paragrafen uit deze bijlage met de
tekst in de Nederlandstalige praktijkbijdrage, met name de tekst omtrent de dimensies van PI en
onderzoek naar PI waar Vlaamse leraren de voorbije jaren aan deelnamen. Deze bijlage – als
antwoord op onderzoeksvraag 1 - wordt opgenomen in het eindrapport ter verantwoording naar de
opdrachtgever en stuurgroep, maar hoort al dusdanig niet tot de Nederlandstalige en Engelstalige
tekst die de kern uitmaken van de rapportering.
Achtergrond typologie
Gezien de verscheidenheid aan professionaliseringsinitiatieven (PI) voor Vlaamse leraren (bv.
pedagogische studiedag, intensief praktijkonderzoek, prioritaire nascholing, begeleidingstrajecten,
etc.) was een eerste doelstelling binnen het onderzoek om Vlaamse PI in kaart te brengen alvorens na
te denken over mogelijke transfereffecten na deelname aan deze PI. We gaan er namelijk van uit dat
een praktijkonderzoek andere transfereffecten zal teweeg brengen dan deelname aan bijvoorbeeld
een lezing. Toegepast op het theoretisch raamwerk (zie Nederlandstalige praktijkbijdrage, figuur 1)
betekent dit bijvoorbeeld dat transfereffecten van een intensief begeleidingstraject misschien wel
kunnen verwacht worden bij leerlingen, terwijl dit minder makkelijker kan gerealiseerd en/of
verwacht mag worden na het volgen van een pedagogische studiedag, waarbij wel transfereffecten
mogen verwacht worden op niveau van de leraar (bv. verandering in kwaliteit van de leraar of in het
lesgedrag). Het doel van de eerste onderzoeksvraag, nl. het opmaken van een typologie, was deze
koppeling mogelijk te maken. Door de opmaak van de typologie daarenboven te baseren op
kenmerken - zoals beschreven in de literatuur - van effectieve PI kan dit bovendien vergemakkelijkt
worden. Bestaand onderzoek leert ons immers welke mogelijke effecten van transfer kunnen
verwacht worden op basis van effectieve kenmerken van PI (bv. focus op inhoud, duur, collectiviteit,
actieve betrokkenheid). Binnen een voorbereidende eerste onderzoeksvraag werd dan ook gefocust
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op het opmaken van een typologie van Vlaamse PI. De onderzoeksvraag luidde “Welke typologie van
Vlaamse professionaliseringsinitiatieven kan opgemaakt worden rekening houdend met de in de
literatuur omschreven kenmerken van professionaliseringsinitiatieven?”.
Dimensies
In een eerste stap identificeerden we hoe de verscheidenheid aan PI in de wetenschappelijke
literatuur getypeerd of gecategoriseerd wordt. Er kon vastgesteld worden dat zelden tot nooit van
echte ‘types’ van PI werd gesproken. Een soort categorisatie van PI gebeurt voornamelijk aan de hand
van dimensies waartegen de PI afgezet worden. De meest voorkomende dimensies om PI te typeren
in de literatuur waren de volgende29:


formeel (d.i. expliciet georganiseerd en gestructureerd) versus informeel (d.i. via spontane
dagdagelijkse ervaringen)



offsite (weg van de werkplek) versus onsite (op de werkplek)



traditioneel versus innovatief



kortdurend versus langdurend



individueel versus collectief



on-line (PI via digitale toepassingen) versus in-person (PI in een face-to-face setting)

Het vaakst werden de PI in de literatuur getypeerd als eerder traditioneel (bv. lezingen, conferenties)
versus innovatief (bv. coachingstrajecten) van aard, waarbij de wetenschappelijke literatuur over
innovatieve PI vaak nog schaars is. Het is echter niet altijd eenvoudig om PI aan de hand van deze
twee dimensies te categoriseren. Tegenwoordig bestaan er namelijk ook veel mengvormen waarin
verschillende dimensies gecombineerd worden.
Vier prototypes
Vervolgens werd nagegaan aan welke PI Vlaamse leraren de voorbije jaren deelnamen. Deze PI
werden afgetoetst aan bovenstaande dimensies. In voorgaand onderzoek werd vastgesteld dat
Vlaamse leraren zich op een veeleer traditionele wijze professionaliseren, namelijk via deelname aan
externe activiteiten van korte duur (bv. het bijwonen van studiedagen, voordrachten)30. Dit beeld

29 Bronnen waarin gerapporteerd wordt over PI dimensies:
Desimone, L. M. (2009). Improving Impact Studies of Teachers’ Professional Development: Toward Better Conceptualizations and
Measures. Educational Researcher, 38(3), 181–199
Deneire, A., Van Petegem, P., & Gijbels, D. (2009). Onze leerkrachten vandaag: Lesgeven in de eerste graad van het secundair onderwijs.
Eerste resultaten van de Teaching And Learning International Survey (TALIS). Brussel: Ministerie van Onderwijs en Vorming,
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning..
Dennis, J. & Van Damme, J. (2010). De leraar: professioneel leren en ontwikkelen. Acco: Leuven
Hill, H.C., Beisiegel, M., Jacob, R. (2013). Professional development research: Concensus, crossroads, and challgenes. Educational
Researcher, 42(9), 476-487. doi: 10.3102/0013189X13512674
van Veen, K., Zwart, R., Meirink, J., Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren. Een reviewstudie naar effectieve
kenmerken van professionaliseringsinitiatieven van leraren. ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten.
30 Ballet, K., Colpin, H., März, V., Baeyens, C., De Greve, H., Vanassche, E. (2011). Evaluatie van het professionaliseringsbeleid van basis- en
secundaire scholen. Samenvatting OBPWO. Te raadplegen via:
http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2007/0701/OBPWO_0701_samenvatting_professionalisering.pdf
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werd bekrachtigd in recent internationaal onderzoek (TALIS, 2013)31. Hierin worden verschillende
PI opgelijst waaraan leraren uit het lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs de voorbije
12 maanden (voorafgaand aan het onderzoek) deelnamen. Volgende PI kwamen hierbij aan bod:
cursussen en workshops, onderwijsconferenties, netwerking, onderzoek, opleidingsprogramma’s,
mentoring en/observatie en coaching van collega’s, nascholingsopleidingen in bedrijven, openbare
diensten of niet-overheidsorganisaties en observatiebezoeken aan andere scholen, bedrijven,
openbare diensten of niet-overheidsbedrijven. Wanneer we deze PI aftoetsen aan de vooraf
geïdentificeerde dimensies van PI, blijken een aantal dimensies minder hanteerbaar om Vlaamse PI
te karakteriseren. Bijvoorbeeld de dimensie formeel vs. informeel is minder geschikt, gezien
informele leeractiviteiten in dit project niet werden bestudeerd. Verder is er weinig informatie in
welke mate deze PI eerder traditioneel vs. innovatief van aard zijn, via een digitale weg verlopen (cf.
on-line versus in-person) of de mate waarin leraren al dan niet individueel versus collectief aan deze
PI deelnamen. Twee specifieke dimensies lijken vooral van belang om Vlaamse PI te typeren, namelijk
nl. de duur van het PI (kortdurend vs. langdurend) en de locatie van het PI (on-site vs. off-site).
Wanneer we deze twee dimensies met elkaar combineren, ontstaan er vier prototypes van
professionaliseringsinitiatieven (zie figuur 1).
Locatie

On-site

Prototype 3
-

Observatiebezoeken
Pedagogische studiedag
vb. Pedagogische studiedag
‘Educatieve spelvormen’

Prototype 4
-

Off-site

Prototype 1
-

Eenmalige studiedag
Lezing of voordracht
Conferentie
Lerarenbeurs
vb. studiedag ‘Een eerlijke
kans’

Kortdurend

Actieonderzoek
Coachingstrajecten
vb. ‘Onderzoekende
school’ (VUB)

Prototype 2
-

Reeks workshops
Nascholings-opleidingen
Deelname aan netwerken
vb. Expertisenetwerk
vakdidactische supervisie
(ENW)

Langdurend

Duur

Figuur 1. Typologie van Vlaamse professionaliseringsinitiatieven.

31

TALIS (2013). Denken, handelen en professionele ontwikkeling van Vlaamse leraren en schoolleiders. Eerste resultaten van de Teaching And
Learning International Survey (TALIS) 2013. Te raadplegen via: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/denken-handelen-enprofessionele-ontwikkeling-van-vlaamse-leraren-en-schoolleiders-de-eerste-resultaten-van-talis-2013
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Binnen een eerste prototype worden PI ondergebracht die eerder kortdurend van aard zijn en elders
dan op de werkplek (off-site) georganiseerd worden. Zo gaat het hier bijvoorbeeld om eenmalige
studiedagen, conferenties of een lerarenbeurs. Dit zijn de PI waaraan Vlaamse leraren doorgaans het
meest deelnemen (Talis, 2013). Een tweede prototype richt op meer langdurige initiatieven die
buiten de school georganiseerd worden, zoals een reeks workshops of nascholingsopleidingen.
Prototype drie PI worden doorgaans in de scholen zelf georganiseerd. Deze PI zijn van eerder korte
duur,

bijvoorbeeld observatiebezoeken aan andere scholen of pedagogische studiedagen. Uit

onderzoek blijkt dat vrij veel Vlaamse leraren lager onderwijs deze observatiebezoeken afleggen,
terwijl Vlaamse leraren eerste graad secundair onderwijs dit net minder doen dan hun buitenlandse
collega’s (Talis, 2013). Het vierde prototype omvat langdurende PI die binnen scholen worden
georganiseerd (bv. actieonderzoek). Over deze soort PI is er in Vlaams onderzoek nog bitter weinig
gekend.
Kanttekeningen
Bij deze prototypes dienen we echter kanttekeningen te plaatsen. De prototypes zijn namelijk slechts
vereenvoudigde weergaves van wat zich werkelijk in de praktijk afspeelt. De dimensies
weerspiegelen continua waarop PI kunnen geplaatst worden. Zo zullen er bijvoorbeeld ook PI zijn die
een studiedag op afstand combineren met begeleiding op de werkplek. Hoewel de prototypes
handvaten kunnen bieden om over de transfereffecten van een PI na te denken, willen we expliciet
benadrukken dat het weinig zinvol is om per prototype uitspraken te doen over de effectiviteit. Veel
recente vormen van professionalisering zijn immers nog niet of nauwelijks onderzocht en zeker niet
op een vergelijkende basis. Wat echter belangrijk is, is dat deze prototypes en Vlaamse PI in het
algemeen afgetoetst worden aan de negen effectieve kenmerken van PI die werden geïdentificeerd in
kader van de tweede onderzoeksvraag: focus op de inhoud, focus op (vak)didactiek, coherentie en op
onderzoek gebaseerd, eigenaarschap, duur, collectieve participatie, school- of site gebaseerd, actief
leren en de kwaliteit van de trainer (zie Engelstalige en Nederlandstalige bijdrage). In dit opzicht,
zullen we bijvoorbeeld van kortdurende initiatieven georganiseerd buiten school (cf. prototype 1)
minder grote transfereffecten mogen verwachten op verschillende niveaus (kwaliteit leraar,
lespraktijk en leerlingresultaten), gezien dit prototype aan minder effectieve PI kenmerken voldoet.
Met andere woorden: de mate waarin de professionaliseringsinitiatieven voldoen aan deze effectieve
kenmerken blijkt dus vooral van belang wanneer we zicht willen krijgen op de mogelijke
transfereffecten van PI. Om deze specifieke reden gaan we in de Nederlandstalige praktijkbijdrage
niet verder in op deze prototypes. Deze zijn namelijk slechts een weerspiegeling van twee van deze
negen geïdentificeerde effectieve kenmerken (nl. duur en school of site-gebaseerd). We willen diverse
onderwijsactoren echter stimuleren om niet enkel deze twee maar de volledige negen effectieve
kenmerken van PI te beschouwen bij het ontwikkelen en evalueren van PI. Deze negen kenmerken
kregen dan ook een centrale plaats binnen het omvattend stappenplan dat in de Nederlandstalige
praktijkpublicatie werd uitgewerkt.
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Bijlage B
Gestructureerd protocol focusgroepen
Data
Focusgroep 1 (nascholers): 2 september 2015, 10-12u (Ruben+Emmelien)
Focusgroep 2 (pbd): 22 september 2015, 14-16u (Ruben+Emmelien)
Focusgroep 3 (departement Onderwijs): 10 september 2015, 10-12u (Melissa+Emmelien)
Focusgroep 4 (directies en leraren): 15 september 2015, 10-12u (Ruben+Emmelien)

Locatie
Focusgroep 1, 2, 4: FPPW, Vakgroep OWK, vergaderzaal
Focusgroep 3: Departement Onderwijs en Vorming (lokaal 4A26)

Praktisch


Er wordt een broodjeslunch voorzien na focusgroep 1 en 4 om 12u.



Informatie mee te geven in laatste mail: datum, exacte locatie, broodjeslunch, focusgroep start
om 10u/14u, graag kwartier ervoor aanwezig zijn, telefonische bereikbaarheid in geval van
problemen onderweg (gsm-nummer Emmelien)

Doelstelling van de focusgroep
1. Huidige situatie omtrent de evaluatie van professionaliseringsinitiatieven (PI) in kaart
brengen
2. Voorstel van het conceptueel evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen, bespreken
van toepasbaarheid in de praktijk
3. Suggesties voor aanvulling van voorgestelde materialen. We willen model meer voeling geven
en de concrete vertaalslag van het model en de aanbevelingen maken naar de praktijk.

Uitgangspunten


Eén iemand van het team leidt de focusgroepen, één iemand houdt zich op de achtergrond en
neemt notities. Deze vormen een blauwdruk van het latere verslag.



We werken met een groep van maximaal 8 personen, exclusief onszelf.



Bij het schetsen wat een focusgroep is (wetenschappelijke manier van data-verzameling) vragen
we de deelnemers om de materialen die ze krijgen te laten liggen. De deelnemers krijgen
achteraf een verslag.
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Programma
Focusgroep 1 (nascholers),3 (departement), 4 (directies en leraren)
Stappen

Timing

0

Onthaal van de deelnemers

09.45-10.00

1

Introductie en kennismaking

10.00-10.15

2

Doel 1: huidige situatie in kaart brengen

10.15-11.00

3

Doel 2: voorstel evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen

11.00-11.30

4

Doel 3: toepasbaarheid in praktijk en aanbevelingen

11.30-11.50

5

Afsluiting

11.50-12.00

6

Broodjeslunch en nakaarten (focusgroep 1 en 4)

12.00-13.00

Focusgroep 2 (pbd)
Stappen

Timing

0

Onthaal van de deelnemers

13.45-14.00

1

Introductie en kennismaking

14.00-14.15

2

Doel 1: huidige situatie in kaart brengen

14.15-15.00

3

Doel 2: voorstel evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen

15.00-15.30

4

Doel 3: toepasbaarheid in praktijk en aanbevelingen

15.30-15.50

5

Afsluiting

15.50-16.00

Aanpak
Onthaal van de deelnemers
Doelstelling


Drempel voor actieve deelname zo laag mogelijk maken.

Aanpak


Er worden koffie, thee, water, versnaperingen aangeboden.



Deelnemers krijgen een naamkaartje.



Deelnemers ontvangen overzicht voor focusgroep (A3).



Leden van het team zijn ter beschikking om de deelnemers te ontvangen.

Praktische zaken


Aanwezigheidslijst per focusgroep



Koffie, thee, water, versnaperingen



Naamkaartje per deelnemer



Materiaal voor focusgroep (PowerPoint, A3-schema, bijkomende documenten)



Telefonische bereikbaarheid in geval van problemen onderweg (gsm bij de hand, gsmnummers meegeven in laatste mail)
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Formulieren voor vergoeding onkosten meebrengen (formulier vergoeding nietpersoneelsleden)

Introductie en kennismaking
Doelstelling


De deelnemers begrijpen de context en de doelstelling van de bijeenkomst.



De deelnemers maken kennis met elkaar.

Aanpak


De deelnemers worden verwelkomt en er wordt toelichting gegeven bij de achtergrond van
het project (inleiding, onderzoeksvragen, onderzoeksmethoden) en de drieledige
doelstelling van de bijeenkomst (PowerPoint, slide 2 –6).



Korte kennismakingsronde: deelnemers stellen zichzelf voor (naam + functie + wat
verwachten ze van deze focusgroep) (PowerPoint, slide 7).



Verloop van de focusgroep wordt overlopen (PowerPoint, Slide 8).



Tweede persoon uit team neemt notities.

Praktische zaken


PowerPoint, slide 2-8



A3-schema als leidraad voor de focusgroep



Opname materiaal: twee bandopnemers



Notitiemateriaal voor verslag

Doel 1: huidige situatie in kaart brengen

Doelstelling


Huidige situatie omtrent de evaluatie van professionaliseringsinitiatieven (PI) in kaart
brengen: inzicht krijgen in ‘soorten PI’, reeds gebruikte evaluatiemethodes.

Aanpak


De deelnemers worden herinnerd aan de eerste doelstelling van de focusgroep.



Ze krijgen een concrete opdracht: “Schets een algemeen beeld van hoe de evaluatie van een
professionaliseringsinitiatief bij jullie vorm krijgt. Waar ligt de focus? Wat zijn de grootste
obstakels bij de evaluatie van een PI? Noteer eerst elk individueel enkele kernwoorden op
de A3. Tracht zoveel mogelijk te illustreren met een voorbeeld.”



Specifieke vragen focusgroep 3 (departement Onderwijs en Vorming): Voor de mensen aan
het departement vragen we te focussen op prioritaire nascholingen, andere studiedagen
die binnenshuis op het departement worden georganiseerd al dan niet in kader van
projecten (bv. OBPWO). Gebeurt er een bevraging van de deelnemers achteraf? Waarnaar
wordt in die bevraging concreet gepeild? Hoe gebeurt de bevraging (rechtstreeks na de
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professionalisering, digitaal). Bij de inspectie vragen we naar hun eigen ervaringen in
scholen en stellen we vragen omtrent hun ervaringen of blik op (de aanwezigheid van) een
nascholingsplan in de scholen. Hebben jullie er zicht op of scholen PI evalueren? Welke PI
worden vooral gevolgd? Zijn er bepaalde kwaliteitseisen waaraan jullie het
nascholingsplan van een school aftoetsen? Wat leggen scholen jullie voor ifv
‘nascholingsplan’? Op wat wordt er vanuit de inspectie gefocust? In welke mate is een
nascholingsplan vrijblijvend? Hebben scholen een visie omtrent (evalueren van)
professionalisering? Hebben jullie er een zicht op in hoeverre scholen gaan in de evaluatie
van professionalisering of welke obstakels zij tegenkomen bij het evalueren van die
professionalisering?


De deelnemers noteren eerst individueel enkele kernwoorden. De antwoorden worden
overlopen.



De leider van de focusgroep gebruikt de antwoorden als opstap naar de volgende
doelstelling, namelijk evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen presenteren.

Praktische zaken


PowerPoint, slide 9-10



A3-schema



Opname materiaal: twee bandopnemers



Notitiemateriaal voor verslag

Doel 2: voorstel model en methodologische aanbevelingen
Doelstelling


Voorstel van het conceptueel evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen, link met
toepasbaarheid in de praktijk.

Aanpak


De leider van de focusgroep leidt het conceptueel evaluatiemodel in. A4 document wordt
verspreid waarop dit model staat. Het model wordt ook gepresenteerd op de PowerPoint.



De leider van de focusgroep overloopt de methodologische aanbevelingen.



Opdracht (link met toepasbaarheid in de praktijk): vergelijken van huidige situatie met
voorgestelde model en aanbevelingen. Vragen als leidraad: “Wanneer jullie het
gepresenteerde evaluatiemodel vergelijken met jullie huidige praktijk van evalueren: zien
jullie linken? Op welke componenten zetten jullie vooral in bij de evaluatie van een PI?
Welke aspecten krijgen minder aandacht een waarom? Kunnen jullie een voorbeeld geven
van aspecten uit het model die jullie reeds expliciet evalueerden? Welke zaken werden nog
niet geëvalueerd en waarom? Welke factoren lijken cruciaal om rekening mee te houden?
Hoe pakken jullie de evaluatie aan in vergelijking met de gepresenteerde methodologische
aanbevelingen? Tracht ook hier zoveel mogelijk te illustreren met een voorbeeld? Kan het
model een plaats vinden in het nascholingsplan?”



De leider van de focusgroep overloop gestructureerd alle vragen.
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Praktische zaken


A4 met evaluatiemodel op en methodologische aanbevelingen



PowerPoint, slide 10-16



A3-schema



Opname materiaal: twee bandopnemers



Notitiemateriaal voor verslag

Doel 3: toepasbaarheid in de praktijk en aanbevelingen
Doelstelling


De leider van de focusgroep gebruikt de antwoorden uit vorige opdracht om over te gaan tot
laatste doelstelling: bespreken van toepasbaarheid van dit model en de aanbevelingen in de
praktijk.

Aanpak


De leider van de focusgroep peilt bij de leden aan wat zij concreet nog nood hebben om dit
model en deze methodologische aanbevelingen in de praktijk vorm te geven. Wat betekent
het om concreet met dit model aan de slag te gaan. De leden van de focusgroep worden
gevraagd om dit te formuleren aan de hand van 3 concrete adviezen. Deze adviezen mogen
breed geformuleerd worden, zowel aan ons als ten aanzien van de eigen organisatie,
pedagogische begeleidingsdiensten, of de overheid. De deelnemers krijgen de opdracht te
denken aan verschillende doelgroepen.



De cruciale adviezen worden per lid overlopen.

Praktische zaken


PowerPoint, slide 17-18



A3-schema



Opname materiaal: twee bandopnemers



Notitiemateriaal voor verslag

Afsluiting
Doelstelling


De deelnemers hebben het gevoel iets afgewerkt te hebben en weten wat er met hun input
zal gebeuren.

Aanpak


Er wordt nog eens toegelicht dat de deelnemers een verslag zullen ontvangen van de
focusgroep.
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Er wordt toegelicht dat er een Nederlandstalige publicatie volgt (PowerPoint, slide 19).



Er wordt om 12.00u afgesloten. De deelnemers worden bedankt (PowerPoint, slide 20).
Afhankelijk van de focusgroep volgt er nog een broodjeslunch (focusgroep 1 en 4).



Eventueel nog eens aanhalen dat transportkosten vergoed worden en ze hiertoe een
formulier kunnen meekrijgen/ter plaatse invullen.

Praktische zaken


PowerPoint, slide 20



Formulier vergoeding onkosten



Broodjeslunch
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PowerPointpresentatie
Dia 1

Focusgroep
Professionaliseringsinitiatieven:
Indicatoren voor effecten van transfer

Ruben Vanderlinde
Melissa Tuytens
Geert Devos
Emmelien Merchie

Dia 2

Project: achtergrond
• Cruciale rol van leraren (Borko, 2004; Hattie, 2009)
• Doorheen de loopbaan: leraren ondersteunen in hun
professionalisering (professionaliseringcontinuüm)
• Verschillende verantwoordelijken
• Onduidelijkheid over ‘impact’ of ‘effect’ van
professionaliseringsinitiatieven (PI)
• Vlaams en internationaal vraagstuk
•
•

Beleidsgroepen Lerarenopleiding (2014)
American National Research Council (2010)
Ruben.Vanderlinde@UGent.be
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Dia 3

Project: achtergrond
• Belang professionele ontwikkeling

• Professionaliseringsinitiatieven =
•

•

“activiteiten expliciet ontworpen voor en gebracht aan leraren om
hun eigen kennis, vaardigheden, en houding, en/of die van hun
leerlingen te versterken” (gebaseerd op Guskey, 2000; Tienken en
Achilles, 2003).
Focus op leerplichtonderwijs

• Belang evaluatie professionele ontwikkeling
•

Effecten van transfer
Ruben.Vanderlinde@UGent.be

Dia 4

Project: onderzoeksvragen
•

OV1: Welke typologie van Vlaamse professionaliseringsinitiatieven
kan opgemaakt worden rekening houdend met de in de literatuur
omschreven kenmerken van succesvolle
professionaliseringsinitiatieven?

•

OV2a: Welke zijn essentiële indicatoren om effecten van transfer bij
professionaliseringsinitiatieven in kaart te brengen? (conceptuele
vraag)

•

OV2b: Welke instrumenten en/of methodieken zijn voorhanden om
de indicatoren - die effecten van transfer bij
professionaliseringsinitiatieven in kaart brengen - te evalueren?
(methodologische vraag)
Ruben.Vanderlinde@UGent.be
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Dia 5

Project: onderzoeksmethoden
• Literatuurstudie
•
•
•

Systematische review en synthese van wetenschappelijke
studies
Interpretatie van bevindingen in een allesomvattend
raamwerk
3 opeenvolgende stappen
•
•
•

Stap 1: zoeken en selecteren van relevante studies
Stap 2: coderen van relevante studies
Stap 3: samenvatten van resultaten in een coherent geheel

• Focusgroepen
•

Gestructureerde discussie
Ruben.Vanderlinde@UGent.be

Dia 6

Doelstellingen focusgroep
1. Huidige situatie omtrent (evaluatie van) PI in kaart
brengen
2. Voorstel conceptueel evaluatiemodel en
methodologische aanbevelingen

3. Praktijktoets: vertaalslag van model naar
toepasbaarheid in de praktijk, aanbevelingen vanuit
de praktijk
Ruben.Vanderlinde@UGent.be
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Dia 7

Kennismaking

Ruben.Vanderlinde@UGent.be

Dia 8

Verloop focusgroep
Stap

Timing

0

Onthaal van de deelnemers

09.45-10.00

1

Introductie en kennismaking

10.00-10.15

2

Doel 1: huidige situatie in kaart brengen

10.15-11.00

3

5

Doel 2: voorstel evaluatiemodel en
11.00-11.15
methodologische aanbevelingen
Doel 3: praktijktoets: toepasbaarheid in praktijk en 11.15-11.50
aanbevelingen
Afsluiting
11.50-12.00

(6

Eventueel: broodjeslunch

4

12.00-13.00)
Ruben.Vanderlinde@UGent.be
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Dia 9

1. Huidige situatie in kaart brengen
1

Huidige
situatie

2

3

Evaluatiemodel

Praktijktoets

Methodologische
aanbevelingen

Ruben.Vanderlinde@UGent.be

Dia 10

1. Huidige situatie in kaart brengen
1
Schets een algemeen beeld van hoe de
evaluatie van een
professionaliseringsinitiatief bij jullie vorm
krijgt.

Huidige
situatie

 Waar ligt de focus?
 Wat zijn de grootste obstakels bij de
evaluatie van een PI?
Noteer enkele kernwoorden.

Ruben.Vanderlinde@UGent.be
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Dia 11

2. Evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen
1

Huidige
situatie

2

3

Evaluatiemodel

Praktijktoets

Methodologische
aanbevelingen

Ruben.Vanderlinde@UGent.be

Dia 12

Evaluatiemodel: conceptueel kader

Kenmerken van het
professionaliseringsinitiatief

Kwaliteit van de
leraar

Verandering in het
lesgedrag van de
leraar

Verbetering van
leerlingresultaten

Demografische persoonskenmerken en contextuele factoren

Teachers’ professional development framework
(gebaseerd op Desimone, 2009; van Veen e.a., 2010)

Ruben.Vanderlinde@UGent.be
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Dia 13
Evaluatiemodel
Kenmerken van het
professionaliseringsinitaitief

Kwaliteit van de leraar

Inhoudskenmerken
Focus op vakinhoud
Pedagogische
kennis
Coherentie en op
onderzoek
gebaseerd
Eigenaarschap

Cognitieve
doelstellingen(kennis)
Pedagogical
knowledge (PK)
Pedagogical
content knowledge
(PCK):
studenten/lesgeven

Structurele kenmerken
Duur
Collectieve en
collaboratieve
participatie
School of sitegebaseerd
Actief leren

Vaardigheden

Verandering lesgedrag

Verbetering van de
leerlingresultaten
Domeinspecifieke kennis
en vaardigheden

Instructiestrategieën en
instructiepraktijken

-

Interactiepatronen
leraren-studenten
tussen leraren
tussen studenten

Wiskunde
Wetenschappen
Geletterdheid/taal
Geschiedenis

Domeinoverschrijdende
kennis en vaardigheden
Socio-emotioneel
Zelfregulerend
leren
ICT

Affectieve doelstellingen:
attitudes/overtuigingen
Over leren en
lesgeven
Over zichzelf

Trainer
Kwaliteit van de
trainer
Contextuele factoren:

Demografische factoren op leraarniveau

-

-

Macro-context: beleid, curriculum
Micro-context: administratie, organisatie,
leiderschap, hulpmiddelen, feedback en
aanmoediging voor leraren, schoolautonomie,
professionele leergemeenschap

Geslacht
Leeftijd
Kwalificatieniveau

Dia 14

Methodologische aanbevelingen
• Evalueer voor, tijdens en na de PI
•
•
•

Zicht op kenmerken van de PI
Verschillende evaluatiemomenten inplannen
In kaart brengen van ‘leerwinst’

• Beschouw voor- en nadelen van de meetinstrumenten

• Gebruik data-triangulatie
•
•

Kwantitatieve en kwalitatieve data
Nauwgezette methodologische uitvoering: afstemming
meetinstrumenten
Ruben.Vanderlinde@UGent.be
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Dia 15

Methodologische aanbevelingen
Kenmerken van de
interventie
•
•
•
•
•

Checklists of
rubrieken
(Video- of Audio)
observatieprotocollen
Betrouwbaarheidsformulieren
Vragenlijsten
Interviews

Kwaliteit leraar

Lesgedrag

Kwantitatief
• Kennistesten
• Interviews
• Vignetten
• Simulatievideo’s
• Vragenlijsten
Kwalitatief
• Interviews
• Digitale logs
• Klasobservaties
• (Reflectie)documenten

Kwantitatief
• Interviews
• Vragenlijsten
• Documenten
• Beoordelingsschalen
Kwalitatief
• Directe of indirecte
observaties
• Schrijflogs

Leerlingresultaten
•
•
•
•
•
•

Zelf ontwikkelde of
gestandaardiseerde
testen
Zelfrapportage
Interviews
Portfolios
Analyse van
(studie)materiaal
Observaties

Demografische kenmerken op leraarniveau
• Vragenlijsten

Contextuele factoren
• Beleidsdocumenten
• Schooldocumenten, vragenlijsten, interviews

Ruben.Vanderlinde@UGent.be

Dia 16

2. Evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen
1

2

Vergelijk (1) en (2)
 Linken?

Huidige
situatie

Evaluatiemodel
Methodologische
aanbevelingen

 Op welke
componenten
wordt vooral
ingezet? Op welke
minder?
 Aanpak?

Ruben.Vanderlinde@UGent.be
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Dia 17

3. Praktijktoets
1

Huidige
situatie

2

3

Evaluatiemodel

Praktijktoets

Methodologische
aanbevelingen

Ruben.Vanderlinde@UGent.be

Dia 18

3. Praktijktoets
1

Huidige
situatie

2

3

Evaluatiemodel

Praktijktoets

Methodologische
aanbevelingen

1.
2.
3.

Ruben.Vanderlinde@UGent.be
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Dia 19

Nederlandstalige praktijkpublicatie

Ruben.Vanderlinde@UGent.be

Dia 20

Bedankt!

Ruben.Vanderlinde@UGent.be
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Professionaliseringsinitiatieven: Indicatoren voor effecten van transfer
Focusgroep

“Activiteiten expliciet ontworpen voor en gebracht aan
leraren om hun eigen kennis, vaardigheden, en
houding, en/of die van hun leerlingen te versterken”
 focus op leerplichtonderwijs

Begrijpen en ondersteunen van onderwijspraktijken,
complexe relatie tussen professionaliseringsinitiatieven,
leraren en scholen binnen specifieke klas- en
schoolcontexten

1.

2.

3.

Huidige situatie

Evaluatiemodel en
methodologische aanbevelingen

Aanbevelingen

1.

Focus

Toepasbaarheid in de praktijk

2.


Obstakels



3.
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Bijlage C
Anonieme focusgroepverslagen

1. Verslag focusgroep nascholers
2 september 2015

144

2. Verslag focusgroep departement Onderwijs en Vorming en onderwijsinspectie
10 september 2015

151

3. Verslag focusgroep directies
15 september 2015

159

4. Verslag focusgroep pedagogische begeleiders
22 september 2015

167
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Op de volgende bladzijden werden de geanonimiseerde verslagen opgenomen

van de

focusgroepen die werden georganiseerd in het kader van het kortlopend O&O-project. In deze
verslagen zijn verschillende kleurmarkeringen te vinden. Deze werden gemaakt voor de analyse
en verwerking van de gegevens. Over de verwerking van de gegevens wordt meer informatie
gegeven in bijlage D. Ter verduidelijking, geven wij alvast reeds de betekenis van de kleurencodes
in deze bijlage mee. De gemarkeerde tekst en de gemaakte aanbevelingen tijdens de focusgroepen
werden ofwel tekstueel ofwel via pictogrammen in de Nederlandstalige praktijkbijdrage
geïntegreerd (zie bijlage D).
Paars

Deze informatie heeft betrekking op het eerste element in het theoretisch
raamwerk ‘Effectieve kenmerken van PI’.

Blauw

Deze informatie heeft betrekking op het tweede element in het theoretisch
raamwerk ‘Kwaliteit leraar’.

Groen

Deze informatie heeft betrekking op het derde element in het theoretisch
raamwerk ‘Lesgedrag’.

Oranje

Deze informatie heeft betrekking op het vierde element in het theoretisch
raamwerk ‘Leerlingresultaten’.

Geel

Deze informatie heeft betrekking op het vijfde element in het theoretisch
raamwerk ‘Contextuele factoren en persoonskenmerken’.

Rood

Deze informatie heeft betrekking op met evalueren en meten van
transfereffecten van PI.
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1. Focusgroep nascholers - 2 september 2015
Aanwezig
Vier deelnemers elk verbonden aan een specifieke nascholingsorganisatie. Om de informatie van
de deelnemers aan de focusgroep vertrouwelijk te behandelen, werden hun namen
geanonimiseerd.
Ruben Vanderlinde, Vakgroep Onderwijskunde, UGent, promotor van het project
Emmelien Merchie, Vakgroep Onderwijskunde, UGent, onderzoeker op het project
Verontschuldigd
De vier verontschuldigde deelnemers werden kort telefonisch bevraagd en/of gaven feedback op het
verslag via mail.
Datum en locatie
10-12u, FPPW, vergaderzaal Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent
Introductie en kennismaking
Om de context en de doelstelling van de bijeenkomst duidelijk te maken, startte de focusgroep
met een korte schets van het O&O-project uitgevoerd in opdracht van het departement Onderwijs
& Vorming. De hoofddoelstelling van het project focust zich op de vraag: ‘Wat betekent het
evalueren van professionaliseringsinitiatieven (PI)?’. Enerzijds is het de bedoeling te
conceptualiseren wat nu precies een ‘effect’ of mogelijke impact kan zijn van een
professionaliseringsinitiatief. Anderzijds wordt bestudeerd hoe we dit onderzoeksmatig of
methodologisch in kaart kunnen brengen. Om deze vragen te beantwoorden werd een
literatuurstudie uitgevoerd. Deze bevindingen worden via focusgroepen afgetoetst bij een aantal
kernspelers uit het veld. Dit was de eerste focusgroep voor nascholers uit een reeks van vier. Later
in september volgt nog een focusgroep met pedagogische begeleiders, het departement Onderwijs
& Vorming, en directies en leraren.
Context en achtergrond van het project
Aan de hand van PowerPoint-slides (slide 2-6) werd toelichting gegeven bij de achtergrond van
het

project,

de

onderzoeksvragen

en

de

onderzoeksmethoden.

De

begrippen

‘professionaliseringsinitiatieven’ en ‘effecten van transfer’ werden duidelijk toegelicht. De
focusgroepen richten zich op drie concrete doelstellingen: 1) huidige situatie in kaart brengen, 2)
voorstellen van evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen met een vertaalslag naar
toepasbaarheid in de praktijk, 3) concrete aanbevelingen vanuit de praktijk.
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Doelstelling 1: Huidige situatie omtrent evaluatie van PI in kaart brengen
Tijdens het eerste deel van de focusgroep werd nagegaan hoe verschillende nascholingscentra
nascholingen (gericht op leraren in functie) vormgeven en evalueren. Er werd ook gepeild naar
obstakels bij deze evaluatie.
Bij nascholingsorganisatie A werkt men met ‘inleefateliers’ (kinderen lagere school die op
bezoek gaan naar kinderen in het Zuiden, of ateliers die betrekking hebben op diversiteit of
kansarmoede). Er wordt zeer zintuiglijk gewerkt binnen verschillende decors. De ateliers zijn
ingebed in vier stappen die als 1 blok worden aangeboden: 1. nascholing voor leraren (6u voor
nieuwe leraren en 3u voor ervaren leraren), 2. voorbereiding van leraar in de klas, 3.
atelierbezoek, 4. nawerking. Nascholingsorganisatie A merkt dat het verplichte karakter (vanuit
de PBD of de school) een invloed heeft op het succes van hun inleefateliers. Leraren die verplicht
moeten deelnemen - doorgaans in de minderheid - tonen zich minder gemotiveerd. Voorts wijst
men op het belang van de schoolcontext: binnen het secundair onderwijs nemen leraren meer
vanuit het schoolbeleid deel (nascholingen in schoolteams). Leraren basisonderwijs vertrekken
vooral vanuit hun eigen klascontext. De brede schoolomgeving als implementatiecontext lijkt in
het basisonderwijs iets minder aandacht te krijgen. Verder merkt nascholingsorganisatie A op dat
hun thema’s minder populair zijn als er enkel nascholing geboden wordt aan een schoolteam
zonder koppeling met inleefatelier. Wanneer de koppeling nascholing-inleefatelier er wel is, is er
meer succes.
Qua effect- of impactmeting geeft men aan nog heel zoekende te zijn. Toch worden hiervoor
reeds pogingen ondernomen. Momenteel wordt gewerkt met drie meetmomenten: voor en na stap
1 (nascholing) en na stap 4 (nawerking) wordt een vragenlijst afgenomen bij de leraren. Bij de
effectmeting voor en na de nascholing wordt vooral gepeild naar de houding van de leraren en de
mate waarin hun beeldvorming veranderd is inzake andere culturen ect. (Kan hij met de theorie
en praktijk die wordt gegeven in de klas verder? Kan hij dit transfereren naar zijn klaspraktijk?).
Er worden echter vragen gesteld bij de manier waarop zelfrapportage gebeurt (bv. Overschatten
leraren zichzelf? Komt vooral hun enthousiasme over de nascholing naar voor en niet zozeer hun
transferintentie naar de praktijk?) en of wel de juiste vragen in de vragenlijst worden gesteld
(Duidelijkheid, wordt naar het juiste gepeild?). Ook bij leerlingen zijn ze op vraag van de overheid
nog zoekende hoe ze deze kunnen bevragen.
Nascholingsorganisatie B haalt vier aspecten aan betreffende de huidige evaluatie. Ten eerste
voert men een tevredenheidsevaluatie uit (bv. nuttigheidswaarde? Komt opleiding overeen met
eigen verwachtingen? Ga je er iets mee doen? etc.). Er wordt aangegeven dat hier momenteel nog
teveel klemtoon op wordt gelegd. Graag wil men in de toekomst meer transfervragen stellen (Wat
ga je er effectief mee doen?). Ten tweede werkt men met leerportfolio’s. Dit is een facultatief
document die iedereen krijgt die een dagopleiding volgt. Er wordt gestart vanuit reflectievragen
(Wat wil je leren? Wat zijn je vragen?). Na de opleiding worden vragen gesteld naar transfer en
naar vragen als ‘wat heb je nodig om transfer te realiseren?’. Leerportfolio’s worden niet
opgehaald, maar nemen leraren mee naar huis en naar school. Het bijhouden van een leerportfolio
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kan echter in de drukte van de schoolpraktijk weleens vergeten worden. Hier wordt meteen ook
een bijkomend obstakel aangehaald: als opleiding stopt, dan stopt ook de band met het
nascholingscentrum. Het zou enorm interessant zijn mochten linken kunnen worden gelegd met
begeleiding. Aan de ene kant is het positief dat de cursisten het portfolio meenemen naar school
om transfer te realiseren, maar vanuit het nascholingsorganisatie B is er geen zicht meer op wat
hiermee gebeurt. Het is ook jammer dat het gebruik van leerportfolio niet over de hele organisatie
gespreid is. Ten derde werkt met ook met een eindevaluatie (bv. postgraduaten met opdrachten
per cursusonderdeel, bv. schoolbeleid voor directies). Hier is wel langdurige opvolging vanuit het
centrum mogelijk. Een obstakel dat men hierbij vermeldt, is dat de feedback hoofzakelijk
schriftelijk is terwijl men zou liever willen werken met een vorm van coaching. Hierdoor loopt de
kostprijs echter weer op. Binnen het postgraduaat schoolbeleid gericht op directies is er wel een
systeem met een reflectiegroepwerking waarbij een pedagogisch begeleider of ervaren directeur
begeleiding biedt. Onderling wordt hier gezocht naar oplossingen voor problemen. Dit ziet men
als een soort tegemoetkoming voor het ontbreken van coaching in de opleiding zelf. Ten vierde
werkt men binnen nascholingsorganisatie B ook met langdurige opdrachten (bv. casussen
oplossen, optimaliseringstraject) omdat men overtuigd is van het belang ervan en de mogelijkheid
om zo aan transfer te werken. Concreet gaat het om vier opdrachten waarrond men werkt: (1)
casus rond wetgeving, (2) vragenlijst rond eigen leiderschapsstijl en dit toetsen met voorbeelden,
(3) vragenlijst rond interpersoonlijk leiderschap, personeelsbeleid (HRM), zorgbeleid (4)
integraal schoolbeleid in het derde jaar waar alle facetten getoetst moeten worden aan de hand
van een optimaliseringstraject (schriftelijk verslag). De deelnemers aan de focusgroep geven aan
te worstelen met het meten van het ‘veranderen van een houding’.
Nascholingsorganisatie C organiseert verschillende soorten nascholingen (d.i., verschillende
‘leerformats’ die bv. eerder individueel vs. schoolgebaseerd gericht zijn). Deze verschillende
leerformats zijn ingericht vanuit de optiek dat ook leraren verschillende manieren van leren
hebben. Door het aanbieden van deze verschillende leerformats beoogt men de transfer naar de
praktijk te vergroten. In deze context vermeldt men het project van Pieter Sprengers (‘Leren
bovenmaats’). Er werden enkele voorbeelden van leerformats toegelicht.
-

Via een eerste leerformat wil nascholingsorganisatie C duidelijker werken aan transfer naar
de praktijk. Verschillende sessies worden gespreid over een langere periode (3/4 maand).
Aan het begin wordt rond een bepaald thema gewerkt en daarna test men zaken uit in de klas.
Daarover wordt dan opnieuw gereflecteerd met de nascholer die als coach fungeert.

-

Via een tweede leerformat wil nascholingsorganisatie C tegemoet komen aan de opmerking
dat de nascholer niet voor de klas staat en de klasspecifieke context in de nascholing soms
ontbreekt. Binnen dit format gaat de nascholer met de (klas van de) leraar zelf aan de slag.
Achteraf volgt een bespreking: hoe kunnen ze verder aan de slag?

-

Een derde toegelicht leerformat bestaat uit een uitwisseling tussen scholen. Deelnemers gaan
hier projecten in andere scholen bekijken en daarna de link leggen met transfer voor eigen
school.
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Vanuit nascholingsorganisatie C merken ze ook de invloed van het verplichte karakter van een
nascholing. Na de sessies wordt een tevredenheidsevaluatie gehanteerd. Ze zijn zoekende naar het
nagaan van het effect van nascholingen. Om die reden wordt momenteel samenwerkt met een
stagiair student Onderwijskunde. Algemeen worden volgende obstakels vermeld bij de evaluatie
van PI: het is moeilijk om een lijn te krijgen in de bevragingen na een sessie en de organisatie
ontvangt niet altijd feedback gezien niet elke nascholer evaluatievragenlijsten laat invullen. De
feedbackverslagen focussen zich ook meestal op de ‘tevredenheid’. Verder evalueren scholen en
scholengemeenschap meer en meer zelf de leraren na een nascholing. De resultaten van deze
evaluaties worden niet altijd teruggekoppeld naar nascholingsorganisatie C. Op dit ogenblik zijn
ze zoekende naar een systeem om meer feedback te krijgen van de cursisten.
Vanuit nascholingsorganisatie D (apart individueel gesprek) worden de begeleidingstrajecten
rond binnenklasdifferentiatie als voorbeeld aangehaald. Het gaat hier over een praktijkgericht
traject waar verschillende vormingssessies gespreid worden over een schooljaar om leraren in
de klas met diversiteit te leren omgaan.
Conclusie doelstelling 1. Er wordt bij het evalueren van professionalisering vooral gefocust op de
tevredenheid van de deelnemers en gepeild naar mogelijke veranderingen in hun houding en/of
attitude. Volgende obstakels worden vermeld bij het evalueren van de transfereffecten van PI: op
langere termijn evalueren, tijd die de evaluatie in beslag neemt, belang van de schoolomgeving in
het hele proces en concreet vormgeven van de bevraging.
Doelstelling 2: Voorstel conceptueel evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen –
Vertaalslag van het model naar toepasbaarheid in de praktijk
Evaluatiemodel (PowerPoint, slide 12-13). Na de toelichting van het evaluatiemodel volgde een
terugkoppeling naar de huidige situatie. Er werd benadrukt dat alles begint bij de eerste blok
‘kenmerken van de interventie’: aan hoe meer kenmerken wordt voldaan, des te waarschijnlijker
dat effectief in de klaspraktijk veranderingen teweeg worden gebracht. De deelnemers geven aan
dat structurele kenmerken bij de interventie logisch lijken, alsook eigenaarschap bij
inhoudskenmerken. In de huidige situatie wordt vooral gefocust op eerste twee kolommen
(‘kenmerken interventie’ en

‘kwaliteit leraar’). Nascholingsorganisatie A geeft aan dat er

uitwisseling gebeurt tussen scholen waardoor eventueel iets meer – hoewel vaag - op
veranderingen in klaspraktijk gefocust wordt. Op dat vlak verwijst nascholingsorganisatie C naar
nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld verschillende leerformats. Er wordt ook gewezen op het
belang van nascholingsbudget in relatie met de ‘effectieve’ kenmerken waaraan men kan voldoen.
Wanneer er bijvoorbeeld slechts een beperkt budget beschikbaar is, is het moeilijk om echt
langdurige nascholing met intensieve coaching aan te bieden. Het vraagstuk naar transfer van een
PI in blok 2,3 en 4 start bij blok 1 en de mogelijkheden die er zijn om ‘effectieve’
professionalisering in te richten.
Een indicator die niet meteen een plaats kent in het model is de samenstelling van de leergroep
(achtergronden cursisten, groepsdynamica, beginnersniveau etc.). Hierover zal in de literatuur
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meer informatie worden opgezocht. Bij de inhoudskenmerken (cf. blok 1 ‘kenmerken van de
interventie’) ligt de focus op kennis en vakdidactiek. Er werd ook gevraagd naar de plaats van
‘vaardigheden’ en domeinoverschrijdende vakken. Er werd toegelicht dat de literatuur aangeeft dat
het belangrijk is dat inhouden van nascholingen gecontextualiseerd worden binnen bepaalde
vakinhouden (bv. hoe realiseer je ICT eindtermen voor wiskunde, voor taal ect.).
Domeinoverschrijdende inhouden zijn dus zeker belangrijk maar de effecten van transfer zullen
moeilijker optreden als ze niet gekoppeld zijn aan concretere vakken. Verder werd verduidelijkt
dat contextuele factoren (feedback die leraren krijgen, aanwezigheid van professionele
leergemeenschappen) bij alle 4 de blokken een rol spelen.
Methodologische aanbevelingen (PowerPoint, slide 14-15). Er werd genuanceerd dat het model
niet bedoeld is als iets wat volledig moet geïmplementeerd worden. Het dient eerder als een breed
pallet dat beschrijft wat er allemaal beschikbaar is en waaruit kan gekozen worden naargelang de
indicatoren die bestudeerd worden. Op vlak van evaluatie wordt verwezen naar een model en
systeem voor bedrijfsopleidingen om de effecten hiervan in kaart te brengen (ROEM,
https://www.roem.be/). De deelnemers geven verder aan dat het methodologisch luik moeilijker
is en wat te vaag blijft.
-

Er wordt gevraagd naar meer concreetheid: hoe zien meetinstrumenten er concreet uit als je
ervoor kiest (bv. klasobservaties, vignetten)? Wat zijn kwaliteitskenmerken van goede
meetinstrumenten (bv. hoe ziet een goede vragenlijst eruit? wat is een kwaliteitsvol vignet?)
Enerzijds wil men graag voorbeelden van goede meetinstrumenten en anderzijds een lijst van
kenmerken waaraan goede meetinstrumenten moeten voldoen.

-

De vraag wordt gesteld naar data-analyse: hoe kan je data op een zo efficiënt mogelijke manier
verwerken? Er wordt gevraagd naar de balans tussen een aantal zaken te weten komen over
effect van nascholing en deze informatie verwerkt krijgen. Hierin missen de deelnemers aan
de focusgroep ondersteuning. Eén van de aanbevelingen in het rapport zal hier ook op
aansluiten, nl. methodologische scholing aan nascholers aanbieden.

-

Leraren in de Vlaamse context staan soms weigerachtigheid ten opzichte van observaties. Er
worden vragen gesteld bij de openheid van leraren om bv. klasobservaties te laten doorgaan
(“klasdeur blijft dicht”).

-

Er wordt gewezen op het belang van wederzijds engagement. Het is belangrijk om je als
nascholingscentrum te engageren om transfereffecten in kaart te brengen, maar soms
ontbreekt een omgekeerd engagement vanuit scholen. Wanneer een school middelen krijgt
voor nascholing, kan dit eventueel gekoppeld worden aan een engagement voor evaluatie.

Doelstelling 3: Aanbeveling vanuit de praktijk
De deelnemers formuleren een aantal aanbevelingen vanuit de praktijk naar verschillende
doelgroepen (onderzoek, overheid, eigen nascholingscentra).
-

Lijst van criteria voor kwaliteitsvolle meetinstrumenten en voorbeelden per instrument
aanbieden.

-

Voorzie tijd en budget.
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-

Onderstreep het belang van de micro en macro-context.

-

Qua inhoud van de nascholing kan het belang van vakoverschrijdende thema’s bepalend zijn
voor het succes van het initiatief.

-

Het oprichten van een forum voor uitwisselen van praktijken van instrumenten zou zeer
interessant zijn (toelichtingen van meetinstrumenten en suggesties voor verbetering vanuit
het onderzoek). Er wordt aangeraden te zoeken naar manieren om samen te werken op dit
vlak.

-

De doelgroep en hun interpretatiekader is belangrijk om in acht te nemen bij het
ontwerpen/aanbieden van nascholing.

-

Het werken met een soort engagementsverklaring zou een optie kunnen zijn indien
vertrokken wordt vanuit duidelijk doelen die aangeven vanaf het begin wat, hoe en waarom
men aan effectmeting wil doen. Deze effectmeting is interessant voor nascholers maar ook
voor de school zelf.

-

Stimuleer data-geletterdheid bij scholen.

-

Wijs op de spanning tussen wenselijkheid (wetenschappelijke evaluatie vanuit een
onderzoeksagenda) en haalbaarheid (tijdsinvestering vanuit praktisch oogpunt)

-

Wijs op de spanning tussen “one shot”/korte nascholingen (kan dat meer zijn dan inhouden
overdragen

of

nieuwsgierigheid

wekken)

en

langdurige

trajecten

(gericht

op

competentieontwikkeling en veranderingen). Deze laatste zijn vaak te duur voor het
onderwijsveld, zeker gezien bijv. een organisatie als de onze eigenlijk een vrije marktspeler is
in een stevig gesubsidieerd onderwijslandschap. Maar zelfs de gesubsidieerde instanties
(denk aan de pedagogische begeleiding) heeft in onze ervaring geen ruimte en tijd voor het
begeleiden van echt intensieve veranderingsprocessen.
-

De eigenheid van de nascholer is zeer belangrijk. Het is belangrijk theoretische kaders aan te
bieden (bv. motivatietheorieën, positieve psychologie) maar de nascholer de vrijheid te laten
een eigen invulling hieraan te geven in de praktijk en zelf eenvoudig hanteerbare
instrumenten te laten ontwikkelen om veranderingen in kaart te brengen.

Ter afsluiting wordt toegelicht dat de resultaten van het onderzoek gecommuniceerd zullen
worden via een Engelstalige en Nederlandstalige publicatie. Wanneer Nederlandstalige
praktijkpublicatie wordt goedgekeurd door de opdrachtgever, wordt de elektronische versie aan
alle deelnemers van de focusgroepen bezorgd.
Kernboodschappen focusgroep 1
-

Het is duidelijk dat nascholingscentra worstelen met het impactvraagstuk. Tijdens de
focusgroep vermeldt men verschillende ervaren obstakels hierbij: bv. tijd, verplicht karakter
van nascholing, leerstijlen van leraren, verschillende vertalingen naar verschillende scholen,
etc.

-

De huidige evaluatie van nascholingen focust vooral rond tevredenheid van de gevolde
opleiding. Bij vragen naar effect of impact focust men vooral op veranderingen in houding
(blok 2 ‘kwaliteit leraar’ in evaluatiemodel).
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-

Er bestaan reeds nieuwe initiatieven aan de aanbodzijde (cf. verschillende leerformats) die
trachten meer kenmerken van effectieve PI te realiseren.

-

Bij de presentatie van het evaluatiemodel valt op dat nascholers vooral bezig zijn met blok 1
en blok 2 en beginnende initiatieven met blok 3. Het model ten volle realiseren is slechts
mogelijk wanneer er ook structurele ingrepen (bv. optrekken nascholingsbudget)
plaatsvinden.

-

Omtrent de vraag naar impact/effect van nascholing zeggen de nascholingscentra: 1) dit is
een complex vraagstuk om effecten en transfer in kaart te brengen, en 2) er is nood aan
methodologische ondersteuning (budget/scholing) om met dit vraagstuk aan de slag te gaan.

-

Er is een pleidooi voor wederzijds engagement (expliciteren van verwachtingen vanuit de
nascholing en vanuit de school om transfer te realiseren).

-

De deelnemer onderstrepen het belang van intake-gesprekken om dit wederzijds engagement
van bij het begin af aan duidelijk te maken. Een cruciale factor hierin blijkt voor nascholers
het al dan niet verplichte karakter van de nascholing (wie is eigenaarschap van de vraag naar
nascholing?).

-

Er is nood aan een forum om dit vraagstuk en instrumenten met elkaar uit te wisselen.
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2. Focusgroep departement en inspectie 10 september 2015
Aanwezig
Op deze focusgroep waren acht deelnemers aanwezig. Om de informatie van de deelnemers aan
de focusgroep vertrouwelijk te behandelen, werden hun gegevens geanonimiseerd. Er waren
respectievelijk aanwezig: vier vertegenwoordigers van het departement Onderwijs & Vorming, en
vier vertegenwoordigers van de onderwijsinspectie (twee voor het basisonderwijs en twee voor
het secundair onderwijs).
Verontschuldigd
Eén deelnemer, een vertegenwoordiger van het departement Onderwijs & Vorming was
verontschuldigd.
Datum en locatie
10-12u, Departement Onderwijs & Vorming, Lokaal 4A26, Brussel
Introductie en kennismaking
Om de context en de doelstelling van de bijeenkomst duidelijk te maken, startte de focusgroep
met een korte schets van het O&O-project uitgevoerd in opdracht van het departement Onderwijs
& Vorming. De hoofddoelstelling van het project focust zich op de vraag: ‘Wat betekent het
evalueren van professionaliseringsinitiatieven (PI)?’. Enerzijds is het de bedoeling te
conceptualiseren wat nu precies een ‘effect’ of mogelijke impact kan zijn van een
professionaliseringsinitiatief. Anderzijds wordt bestudeerd hoe we dit onderzoeksmatig of
methodologisch in kaart kunnen brengen. Om deze vragen te beantwoorden werd een
literatuurstudie uitgevoerd. Deze bevindingen worden via focusgroepen afgetoetst bij een aantal
kernspelers uit het veld. Dit was de tweede focusgroep voor het departement Onderwijs en
Vorming en de onderwijsinspectie uit een reeks van vier. Voorgaand was er een focusgroep met
nascholers. Later in september volgt nog een focusgroep met directies en leraren en pedagogische
begeleiders.
Context en achtergrond van het project
Aan de hand van PowerPoint-slides (slide 2-6) werd toelichting gegeven bij de achtergrond van
het

project,

de

onderzoeksvragen

en

de

onderzoeksmethoden.

De

begrippen

‘professionaliseringsinitiatieven’ en ‘effecten van transfer’ werden duidelijk toegelicht. De
focusgroepen richten zich op drie concrete doelstellingen: 1) huidige situatie in kaart brengen, 2)
voorstellen van evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen met een vertaalslag naar
toepasbaarheid in de praktijk, 3) concrete aanbevelingen vanuit de praktijk.
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Doelstelling 1: Huidige situatie omtrent evaluatie van PI in kaart brengen
Tijdens het eerste deel van de focusgroep werden PI overlopen waar de deelnemers mee te maken
hebben: hoe krijgen deze vorm? Waarop wordt er gefocust? Gebeurt er een evaluatie van deze PI?
Waarop wordt er gelet en welke obstakels zijn er nog in de praktijk om PI te evalueren?
Deelnemer A lichtte de ‘mediacoach opleiding’ toe. Hierbinnen wordt een leraar als de
mediacoach opgeleid. Deze moet functioneren als trekker, coördinator, navormer binnen de
school (‘train de trainer’-principe). De opleiding duurt negen dagen. Nadien moet de mediacoach
een creatief mediaproject uitvoeren met een klas. Dit project wordt geëvalueerd door een jury
waaraan de coach het project multimediaal rapporteert. De jury (6-tal personen) hanteert een
aantal criteria afgestemd op de toepassing van de aangereikte media tijdens de opleiding.
Concreet werden er drie obstakels vermeld: (1) Gebrek aan draagvlak. Dikwijls is dit er wel bij de
directie, maar minder bij de collega’s (moet ik nu games/sociale media gaan gebruiken?), (2) De
infrastructuur is vaak ontoereikend voor ICT-vernieuwingen en ICT-nascholingen. Hierdoor
wordt de transfer naar de praktijk vaak gehinderd, (3) Noden. Hoe krijg je leraren naar een
opleiding of vorming? (cf. TALIS-onderzoek en lage nascholingsbereidheid bij leraren: hoe komt
dit?).
Deelnemer B lichtte de studiedagen op het departement ter valorisatie na onderzoek toe.
Professionalisering vanuit overheid beperkt zich vaak tot dergelijke studiedagen. De doelen
hierbij zijn vooral kennis delen, overdragen, sensibiliseren of een debat op gang brengen omtrent
een bepaald thema (vb. zittenblijven). Vaak tracht men te werken met praktijkgetuigenissen zodat
er ook praktijkuitwisseling is. Zo ziet men de studiedagen ook als een netwerkevent. De
studiedagen zijn vooral bedoeld als opstap naar verdere competentieontwikkeling en een trigger
om een verder traject met de school op te nemen. De evaluatie is vrij klassiek: de deelnemers
vullen een formulier in na de studiedag (wat hebben ze geleerd, wat hebben ze gemist,
interessante sprekers, welke thema’s willen ze nog aan bod zien komen?). Er werden
verschillende obstakels hierbij gemeld. De evaluatie gebeurt vaak heel kort en vluchtig en biedt
geen zicht op wat gebeurt met het geleerde in de school of klas. Verder is de inhoud van
studiedagen vaak een obstakel: onderzoekconclusies worden niet altijd vertaald in concrete
toepasbare richtlijnen voor de praktijk. Tot slot is het evenwicht tussen initiatieven van de
overheid en de pedagogische begeleiding soms moeilijk te vinden. Algemeen blijft de valorisatie
na onderzoek dus nog steeds een vraagstuk.
Deelnemer C lichtte toe dat men uiteindelijk veranderingen in de handeling van leraren wil
bereiken. Dit lukt meer bij prioritaire nascholingen omdat deze een heel traject omvatten. Bij
prioritaire nascholingen dient in team ingeschreven te worden, waarbij men zorgt dat er
verschillende actoren van verschillende niveaus betrokken zijn om te zorgen voor continuering
(bv. directie, pedagogische begeleidingsdienst). Voor prioritaire nascholingen dienen
nascholingsorganisaties een voorstel in te dienen bij de overheid dat dient te voldoen aan een
aantal criteria. Deze criteria zitten vervat in een algemeen sjabloon: doelstellingen, inhoud
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(toepassings- en integratieopdrachten), didactische werkvormen, evaluatie van het project bij de
deelnemers, nazorg (bv. studiedagen, terugkomdagen). In het sjabloon zitten echter geen
concretere evaluatiecriteria. Elk commissielid vertrekt vanuit zijn/haar kader en vervolgens
worden de scores van verschillende commissieleden naast elkaar gelegd. Het kwaliteitsniveau
wordt in de discussie tussen de commissieleden bepaald. Nascholingsorganisaties die worden
aangesteld in het kader van prioritaire nascholingen dienen een eindrapport te maken: welke
doelen hebben we niet bereikt en hoe komt dit? (bv. teveel weerstand bij de groep, teveel
ingezoomd op bepaald topic). Dit moet ook mondeling toegelicht worden aan de overheid. In
prioritaire

nascholingen

rond

M-decreet

zijn

er

bv.

afspraken

met

PBD

dat

competentiebegeleiders gevolgd worden en mee de transfer in het schoolteam proberen
waarmaken.
Bij ‘one shot’ opleidingen is dit een heel ander verhaal: participanten engageren zich soms niet
voor een volledige dag, meestal ligt de focus hier ook op kennis en inzicht en is er weinig ruimte
voor integratie- en toepassingsdoelstellingen. De evaluatie voor one-shot opleidingen blijft
meestal beperkt tot tevredenheidsenquêtes (wat heeft u gemist? hoe gaat u het gebruiken?). Een
vermeld obstakel hierbij is dat het invullen van dergelijke enquêtes vaak als administratieve last
wordt gezien. De deelnemers willen naar huis waardoor formulieren snel worden ingevuld.
Deelnemer D lichtte PI toe die zijn opgezet in kader van het M-decreet om de
competentieontwikkeling voor leraren te versterken. Drie concrete zaken worden aangehaald:
(1) pedagogische begeleidingsdiensten zijn versterkt met een ploeg van 70 extra
‘competentiebegeleiders M-decreet’ om lerarenteams op de klasvloer te helpen met de
implementatie van het M-decreet, (2) de prioritaire nascholing staat dit jaar in het teken van Mdecreet, (3) middelen en expertise van het BuO kunnen worden ingezet in gewoon BaO als het
leerlingaantal in het BuO daalt. Momenteel zijn 180 personeelsleden BuO aan de slag in het
gewone onderwijs in het kader van de pre-waarborgregeling. Deze initiatieven zijn pas gestart en
de effecten ervan (op handelingsbekwaamheid, attitudes, manier waarop naar problematiek
wordt gekeken) zullen geëvalueerd worden. Het is echter zoeken naar instrumenten om
professionalisering van leraren te ondersteunen. De pre-waarborgregeling werd verder
specifieker toegelicht. Hierbij krijgen scholen BuO extra lestijden en uren om leraren en –teams
voor gewoon basisonderwijs te ondersteunen. Binnen deze pre-waarborgregeling wordt gefocust
op drie doelen: (1) de attitude en handelingsbekwaamheid van leraren in het gewoon onderwijs
verhogen om te kunnen omgaan met kinderen met specifieke noden, (2) personeelsleden uit het
BuO hun expertise laten delen en die samenleggen met leraren uit gewoon BaO om aan
deskundigheidsontwikkeling te doen, (3) ervoor zorgen dat onderwijskwaliteit voor kinderen
met specifieke noden in het gewone BaO kwaliteitsvol blijft. Aan deze pre-waarborgregeling is
ook een evaluatie verbonden. Enerzijds wil men in kaart brengen welke soort (gewone en
buitengewone) scholen in de prewaarborgregeling instappen, hoe de leerlingpopulatie eruit ziet
en welke personeelsleden er precies zijn gestapt. Anderzijds zal men focusgroepen organiseren
om te peilen naar de veranderde attitudes en handelingsbekwaamheid. In een laatste fase van het
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onderzoek zou een casusstudie uitgevoerd worden met als doel goede praktijkvoorbeelden
uitwerken.
Een eerste obstakel draait om de aansturing en bewaking van de focus ‘inclusie’ (bv. leerkracht
BuO niet als extra GON-begeleider inzetten). Een tweede obstakel is de dataverzameling die nodig
is om te kunnen evalueren en de tijdsinvestering die daarmee gepaard gaat, zeker in huidige
‘planlastverminderingsfilosofie’. Een derde obstakel is gerelateerd aan de methodiek: hoe kunnen
we peilen of attitudes veranderd zijn en verder gaan dan die tevredenheidsmeting. Hoe kan je de
vinger leggen op (gedrags/visie)veranderingen? Welke methodiek is meest aangewezen? Tot slot
zijn er ook een aantal budgettaire redenen die niet altijd toelaten om de evaluatie volledig ten
gronde te doen.
Deelnemer E vertrok van wat ze ziet als inspecteur BaO in het nascholingsplan van scholen,
waaraan steeds aandacht wordt besteed bij de doorlichting (deskundigheidsbevordering). Hier
wordt de ‘DODO’ als kijkwijzer gebruikt: doelgerichtheid (wat zijn de doelen en effecten?),
ondersteuning (bv. pedagogische begeleiding, trajectmatige begeleiding van nascholers),
doeltreffendheid en ontwikkeling. Omtrent de nascholingsplannen merkte ze twee zaken op: (1)
Vaak is het nascholingsplan een opsomming van individuele gevolgde nascholingen. Hierbij lijken
scholen moeilijk keuzes te kunnen maken: er wordt ingezet op veel leergebieden tegelijkertijd
waardoor een focus ontbreekt. Het nascholingsplan omvat vaak geen concrete doelen, waardoor
effecten moeilijk kunnen gemeten worden. (2) Ze merkt mooie initiatieven van enkelen maar
weinig transfer naar andere leraren toe. In de nascholingsplannen is er dan ook veel diversiteit in
antwoorden op de vraag naar wat bereikt is met de nascholing. Trajectmatig werken levert op dit
vlak meer op. Hier gaan pedagogische begeleiders op de klasvloer zaken uitproberen. In verband
met deze aspecten stelde ze de vraag of er geen vorming zou moeten zijn voor directies om
nascholingsplannen op te stellen. Volgende obstakels werden vermeld: oppervlakkige evaluaties,
de lesgever (leraren haken af wanneer deze theoretisch en weinig praktijkgericht is), gebrek aan
reflectief vermogen en responsabiliteit in een school (d.i. het duurt een tijd voor leraren nood
ervaren), gebrek aan verantwoording (hoe en waarom een bepaalde keuze voor nascholing wordt
gemaakt, bv. vanuit toetsen, bevraging ?), en weinig samenwerking tussen de verschillende
actoren (bv. pedagogische begeleidingsdiensten en nascholingscentra), weinig scholen nemen
een nascholingsplan op lange termijn op (vaak slechts over één schooljaar).
Deelnemer F vulde zijn collega aan met eigen ervaringen. Momenteel is hij niet zo gelukkig met
de huidige situatie nl. het ‘brede beeld’ op de scholen qua professionalisering en de
vrijblijvendheid daaromtrent. Er is een breed nascholingsaanbod (zowel inhoudelijk naar kennis
toe als methodisch/didactisch), en verschillende actoren leggen verschillende accenten op wat
belangrijk is. Het beleidsvoerend vermogen van een school is hierbij cruciaal. Scholen met
moeilijk publiek zijn vaak meer zoekende en scoren vaak beter om klasvernieuwing teweeg te
brengen. Persoonlijk vindt hij de middelen die geboden worden voor nascholing (zowel privé als
door de overheid) voldoende. Obstakels liggen bij de doelgerichtheid (gemis aan visie),
doeltreffendheid en ontwikkelingsgerichtheid (korte termijn visie) (cf. DODO). Vaak bezorgt de

154

school een lijst met wie welke nascholing volgde en dit wordt gecontroleerd. De
onderwijsinspectie mag verder geen kwaliteitsuitspraken doen (een goed nascholingsplan mag
worden meegenomen maar men mag scholen hier niet op afrekenen). Een volgend obstakel is de
beperkte rol van de scholengemeenschap. Een coördinerend directeur krijgt belangrijke taken
maar komt bv. niet in doorlichting aan bod (bv. hoe sterk is zijn beleidsvoerend vermogen?).
Verder zouden meer linken kunnen worden gelegd tussen functioneringsgesprekken en de
evaluatie van nascholing. Onderwijs is log en traag en komt vaak achter op de ontwikkelingen in
de maatschappij: angst en weerstand moet vaak overwonnen worden voor verandering.
Deelnemer G (inspecteur SO) lichtte toe dat bij elke school een vooronderzoek gebeurt waar
deskundigheidsbevordering wordt bekeken. Verder wordt in de vakdoorlichting systematisch
gekeken naar de deskundigheidsbevordering die de leraren gevolgd hebben of volgen. EV merkt
op dat een nascholingsplan op school soms ontbreekt. Als er één is, is dit vaak erg globaal en wordt
dit zelden opgevolgd. Het nascholingsplan wordt sterker als er thema’s vermeld staan (bv. dit jaar
wordt rond taalbeleid of leerlingevaluatie gewerkt) omdat dit een blijk geeft van een noodzaak
waarrond men in de school wil werken. Als inspecteur kan je ook in cursussen kijken om te zien
of er innovaties uit nascholingen in te vinden zijn. Soms wordt (meer concrete) nascholing
georganiseerd op het niveau van de scholengemeenschap. Dit geeft voordelen naar gelijkgerichte
visie en budget. Scholen met een uitgewerkt innovatief en succesvol nascholingsplan zijn een
buitenbeetje. De evaluatie is vaak beperkt tot beknopte en summiere formulieren waar mild
wordt beoordeeld waardoor de betrouwbaarheid in vraag kan gesteld worden. Soms moeten
leraren een formulier invullen omtrent wat ze zagen of welke transfer ze zullen doen. Dit is reeds
iets betrouwbaarder, maar er gebeurt vaak niets mee. In een aantal gevallen evalueren directeurs
ook nascholingsorganisaties (bv. leerkrachten zijn daar minder tevreden over, dus daar gaan we
niet meer). Deze kwaliteitsbewaking vanuit scholen gebeurt echter zelden. Qua obstakels werd
ten eerste de verspreiding binnen de vakgroep vermeld. Er gebeurt weinig transfer, want een
nascholing die je volgde kan je moeilijk op tien minuten doorgeven aan je collega’s. Verder werd
het effect van een inspirerende trainer nog eens onderlijnt. Wanneer het inhoudelijke zo concreet
mogelijk gemaakt wordt, gaan leraren er ook meer mee doen (Bv. vereniging van leraren
aardrijkskunde laat leraren aardrijkskunde zelf nascholing geven aan hun vakcollega’s). Een
laatste obstakel is mensen bereiken die niet naar de nascholing komen. Een indruk is dat masters
meer nascholing volgen dan bachelors. Deze laatsten moeten vaak verschillende vakken geven,
waardoor aardrijkskunde vaak op de laatste plaats komt.
Deelnemer H sloot zich aan bij collega’s. Nascholing komt niet vaak in focus tijdens doorlichting
(vooral evaluatie en leerlingbegeleiding). In vakverslagen komt regelmatig terug dat de
inspecteur effect ziet van nascholingen. Dit is vaak wanneer rechtstreeks bruikbare dingen
worden meegegeven tijdens de nascholing. Deze ziet men dan terugkomen in de notities van
leerlingen. In navolging van discussie over noden van leraren om nascholing te volgen heeft CV de
indruk dat leraren die in de problemen komen met bv. een moeilijker publiek (bv. in BSO) veel
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meer geneigd zijn om bij te leren (gaan meer op zoek naar middelen en methoden om dat baas te
worden). Indien je rustige leerlingen hebt, ervaren leraren minder de nood om te veranderen.
Doelstelling 2: Voorstel conceptueel evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen –
Vertaalslag van het model naar toepasbaarheid in de praktijk
Evaluatiemodel (PowerPoint, slide 12-13). Tijdens de toelichting van het evaluatiemodel
werden een aantal opmerkingen gemaakt.
-

Bij blok 1 (kenmerken interventie) werd toelichting gevraagd bij de interpretatie van ‘focus
op kennis’ en ‘focus op vakdidactiek’. Er werd toegelicht dat inhouden best concreet
gekoppeld worden aan leer- of vakgebieden (bv. hoe kan ik werken aan leren leren of ICT
binnen taal, wiskunde, wereldoriëntatie). Het gaat erom om in de nascholing meteen de
vertaalslag te maken naar hoe je de inhouden (die soms te theoretisch worden gebracht) kan
implementeren in de klas. In dit opzicht wees men op het evenwicht tussen ‘kant-en-klare’
leermaterialen aanbieden en het aansporen van leraren om zelf leermateriaal te
ontwikkelen omtrent de thematiek in de PI. PI kunnen zo inzetten op de vernieuwende
capaciteiten van leraren. Het kenmerk ‘school- en sitegebaseerd’ en ‘actief leren’ sluit hier
op aan. Er werd onderlijnd dat de kenmerken van effectieve PI steeds in hun samenhang en
in wisselwerking moeten bekeken worden.

-

Er werd toelichting gevraagd bij blok 4 (leerlingresultaten) en de relatie met de andere
blokken. Het eerste blok geeft weer welke kenmerken uit onderzoek effectief gebleken zijn
in nascholing. De volgende blokken geven gradueel weer waar nascholingen mogelijks
effecten op kunnen hebben. Door de wederkerige pijlen kan dit ook terugkeren: wanneer
een leraar iets uitprobeert in de klas, kan ook zijn houding veranderen. Wat in het model is
opgenomen, zijn zaken waarvoor empirisch bewijs voorhanden is. Verder vraagt men zich
af of alles in blok 4 in vakken te vatten is en geen onderzoek is naar bv. burgerzin ect. Dit
laatste aspect zou kunnen geplaatst worden onder het ‘socio-emotionele’. Er werd toegelicht
dat onderzoekers veelal focussen op de afhankelijke variabelen vermeld in blok 4. Er werd
gewezen op lessen die ook onderzoekers kunnen trekken uit dit model (bv. hiaat rond
onderzoek naar zaken die niet concreet aan een vakgebied verbonden zijn). Er werd
opgemerkt dat het moeilijk is om blok 4 niet te interpreteren als ‘je kan alleen maar hier
transfer effecten teweeg brengen’. De tekstuele beschrijving in het eindrapport zal dit zeker
verduidelijken en de visuele voorstelling van het evaluatiemodel of de naam
‘evaluatiemodel’ zal eventueel herzien worden om dit misverstand te vermijden.

-

Er werd opgemerkt dat een leraar meer is dan een verzameling van vakken (cf.
beroepsprofiel van leraren) (blok 2, kwaliteit leraar). Wat men totaal niet in het model
terugvond is bv. het belang van andere vaardigheden zoals het werken in team, het geven
van intervisiegesprekken etc. Er werd aangegeven dat dit zou kunnen geplaatst worden
onder ‘pedagogische kennis’ (blok 2, kwaliteit van de leraar).

-

Er werd vermeld dat in het model zeker concretere indicatoren te vinden zijn om bv.
voorstellen voor prioritaire nascholing te evalueren (bv. houdt het voorstel concrete zaken
in die effectief zijn gebleken?). Er werd in deze optiek toegelicht dat het model ook
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‘omgekeerd’ bedoeld is als aangrijpingspunt voor nascholingscentra om specifieke
doelstellingen te formuleren (bv. wij beogen met onze nascholing transfereffecten teweeg te
brengen in blok 2,3,4.) Het model wil dus handvaten aanreiken aan de inrichters van
nascholingen om (2) hun nascholing af te toetsen aan de effectieve kenmerken uit blok 1 en
(1) inzicht te geven in waar je mogelijks effecten kan zien, te bepalen wat ze als specifieke
inrichter willen bereiken, en hoe ze kunnen evalueren of de doelstellingen ook bereikt zijn.
Methodologische aanbevelingen (PowerPoint, slide 14-15). Tijdens de toelichting van de
methodologische aanbevelingen werden volgende opmerkingen gemaakt.
-

Er werd meer informatie gevraagd omtrent ‘digitale logs’. Een voorbeeld uit onze eigen
opleiding werd toegelicht: digitaal logboek waarin studenten wekelijks rapporteren over
hun leerervaringen.

-

Er werd benadrukt dat een PI een ‘proces’ is en in dit opzicht werd gevraagd hoe je een
proces ‘voor, tijdens, en na’ evalueert. Er werd verduidelijkt dat veel afhangt van het
specifieke PI dat geëvalueerd wordt. Bij een studiedag is het langdurige proces moeilijker te
evalueren. Vooraf kan je wel stilstaan bij de effectieve kenmerken uit ‘blok 1’. Evaluatie krijgt
dus een andere vorm afhankelijk van je specifieke PI. Cruciaal is de ‘focus’ van de PI en de
bepaalde doelstellingen: in de eerste plaats is het belangrijk deze doelstellingen te bepalen
om hiernaar te kunnen terugkoppelen in de evaluatie.

-

Er werd genuanceerd dat de evaluatie ‘na’ tweeledig is en slaat op zowel evaluatie meteen
na het PI als op langere termijn.

Doelstelling 3: Aanbeveling vanuit de praktijk
De deelnemers formuleren schriftelijk een aantal aanbevelingen vanuit de praktijk naar
verschillende doelgroepen (onderzoek, overheid, eigen nascholingscentra).
-

Naar scholen toe is het model een zinvol instrument om een nascholingsplan te ontwikkelen.
Door het formuleren van doelen kan men kwaliteitsbewaking ontwikkelen.

-

Naar onderzoekers toe: zet de tweeledige evaluatie na een PI in de verf, namelijk enerzijds
meteen na het PI en anderzijds ook op langere termijn.

-

Naar beleid en scholengemeenschappen toe: maak PI volgen zinvoller en noodzakelijk door
leraren SO zekerheid te geven over het langdurig geven van eenzelfde vak in parallelle
groepen en te zorgen dat leraren overleggen met parallelle collega’s.

-

Verduidelijk de plaats van ‘leerlingresultaten’ in het model.

-

Maak het model bruikbaar voor scholen om doelgerichter met professionaliseringsaanbod
om te gaan.

-

Zijn er goede praktijkvoorbeelden van evaluaties van nascholingen voorhanden? Indien zo,
kunnen deze verspreid worden?

-

Ontwikkel een leidraad voor leraren zodat deze maximale inspanning leveren om wat
geleerd is door te trekken in zijn klas.

-

Om nood aan leerkracht te doen inzien dat hij op professionalisering gaat zijn leerlingen de
ideale doelgroep want zij krijgen les van hem.
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-

Het is belangrijk om al tijdens het PI te evalueren en om eventueel doelen tussentijds bij te
stellen (bv. PIEO onderzoek: initieel doel om hier leerlingresultaten te versterken is snel
bijgesteld naar kwaliteit van leraar te verbeteren).

-

Aanbevelingen naar onderzoekers toe: stel het model beter begrijpbaar voor (alles moet veel
concreter en meer toepasbaar).

-

Aanbevelingen aan organisatoren van PI: stel realistische doelen.

-

Pas op met begrip ‘leerwinst’. Dit is zeer complex en behoeft verduidelijking.

-

Een blinde vlek voor mij is de verhouding tussen nascholing en initiële vorming. Misschien
kunnen jullie duiden of er daar ook effecten gemeten zijn (i.f.v. verschillen tussen
bachelors/masters/verschillende lerarenopleidingen).

-

Hanteer een voldoende brede kijk op ‘formele PI’. Ook MOOCS en interne nascholingen zijn
formele PI. Over deze vormen van nascholing weten we nog weinig over de effecten. Maar
a.u.b. geen publicatie enkel over klassieke nascholingen.

-

Opletten met al te formele benaderingen: niet alles kan in een nascholingsplan gevat worden.
Interne nascholingen bij een ICT-coördinator zouden wel eens meer effect kunnen hebben
dan klassieke nascholingen.

-

Voeg instrumenten toe die het reflectief vermogen van leraren, schoolteams en directies
versterken.

-

Verhoog de samenwerking tussen PI-scholen en PI-PBD over de netten heen.

-

Stimuleer data-geletterdheid bij scholen: hoe kan je informatie halen uit beschikbare data?
Op basis hiervan kunnen noodzakelijke bijscholingen voorzien worden.

-

Naar beleid toe: Evalueren van een PI mag niet vrijblijvend zijn (geld/middelen van de
overheid)

-

Naar nascholers toe: Elke PI zou een terugkommoment moeten kennen om bij te sturen. PI
pas loslaten als het effect er is.

-

Beleid en PBD: PI blijft momenteel te vrijblijvend: grote verschillen tussen scholen.

-

“DE” doeltreffende school = een school die alles wat op haar afkomst weet te filteren, doelen
weet voorop te stellen, dan in acties omzet, deze uitvoert en én evalueert.

Ter afsluiting wordt toegelicht dat de resultaten van het onderzoek gecommuniceerd zullen
worden via een Engelstalige en Nederlandstalige publicatie. Wanneer Nederlandstalige
praktijkpublicatie wordt goedgekeurd door de opdrachtgever, wordt de elektronische versie aan
alle deelnemers van de focusgroepen bezorgd.
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3. Focusgroep directies en leraren 15 september 2015
Aanwezig
Op deze focusgroep waren zeven deelnemers aanwezig. Om de informatie van de deelnemers aan
de focusgroep vertrouwelijk te behandelen, werden hun gegevens geanonimiseerd. Er waren
respectievelijk aanwezig: drie directies uit het basisonderwijs, drie directies uit het secundair
onderwijs en één directie uit het basis- en secundair onderwijs (algemeen directeur).
Verontschuldigd
Eén directeur uit het secundair onderwijs was verontschuldigd.
Datum en locatie
10-12u, FPPW, vergaderzaal Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent
Introductie en kennismaking
Om de context en de doelstelling van de bijeenkomst duidelijk te maken, startte de focusgroep
met een korte schets van het O&O-project uitgevoerd in opdracht van het departement Onderwijs
& Vorming. De hoofddoelstelling van het project focust zich op de vraag: ‘Wat betekent het
evalueren van professionaliseringsinitiatieven (PI)?’. Enerzijds is het de bedoeling te
conceptualiseren wat nu precies een ‘effect’ of mogelijke impact kan zijn van een
professionaliseringsinitiatief. Anderzijds wordt bestudeerd hoe we dit onderzoeksmatig of
methodologisch in kaart kunnen brengen. Om deze vragen te beantwoorden werd een
literatuurstudie uitgevoerd. Deze bevindingen worden via focusgroepen afgetoetst bij een aantal
kernspelers uit het veld. Dit was de derde focusgroep voor directies en leraren uit een reeks van
vier. Voorgaand was er een focusgroep met nascholers en één met het departement Onderwijs en
Vorming en de onderwijsinspectie. Later in september volgt nog een focusgroep met
pedagogische begeleiders.
Context en achtergrond van het project
Aan de hand van PowerPoint-slides (slide 2-6) werd toelichting gegeven bij de achtergrond van
het

project,

de

onderzoeksvragen

en

de

onderzoeksmethoden.

De

begrippen

‘professionaliseringsinitiatieven’ en ‘effecten van transfer’ werden duidelijk toegelicht. De
focusgroepen richten zich op drie concrete doelstellingen: 1) huidige situatie in kaart brengen, 2)
voorstellen van evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen met een vertaalslag naar
toepasbaarheid in de praktijk, 3) concrete aanbevelingen vanuit de praktijk.
Doelstelling 1: Huidige situatie omtrent evaluatie van PI in kaart brengen
Tijdens het eerste deel van de focusgroep werden volgende vragen met de deelnemers overlopen:
waar ligt de focus van PI die leraren op jullie scholen volgen? Wat willen nascholingsorganisaties
precies bereiken met deze PI? Gebeurt een evaluatie van deze PI? Op welke manier? Welke
obstakels ervaren jullie nog op dit vlak?
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De TSO/BSO-school van deelnemer A is sinds kort toegetreden tot een scholengemeenschap.
Voorheen werd er op vlak van professionalisering zeer vraaggericht gewerkt: leraren gaven zelf
aan waarrond ze professionalisering wilden volgen. Het ging hier vooral om toepasbare zaken in
de lespraktijk of vorming in het kader van een functieverandering (bv. remedial teacher volgt
BanaBa, mentor volgt postgraduaat voor mentorschap). Sedert de toetreding tot de
scholengemeenschap is er een gestructureerd aanbod dat samen met diverse directies wordt
bepaald. Leraren kunnen vrijwillig inschrijven maar ook door de directie aangeduid worden om
een bepaalde nascholing te volgen (bv. bij de vaststelling dat er zich een probleem vormt rond
klasmanagement). Er worden ook langere nascholingstrajecten geïmplementeerd, waarbij
leraren uit verschillende disciplines worden samengebracht. Zo werd een tweejarig traject
gevolgd bij Steunpunt Diversiteit en Leren rond diversiteit en breed evalueren. Deze nascholing
wordt momenteel met een kerngroep verder opgevolgd om het evaluatiebeleid binnen de school
verder uit te werken. Op verschillende tijdstippen volgt een tussentijdse evaluatie waarbij vragen
gesteld worden als: wat is reeds bereikt? wat kan er nog veranderen? Transfereffecten van
nascholingen worden momenteel op verschillende manieren opgevolgd. Bij technische leraren is
het vooral de technisch adviseur (TA) of technisch adviseur coördinator (TAC) die opvolgt of
zaken uit de nascholing effectief worden toegepast. Voor andere leraren wordt er op het niveau
van de scholengemeenschap overlegd. Verder dacht de directie aan het schrijven van
evaluatierapporten maar deze rapporten informeren niet over de toepassing in de klaspraktijk.
Daarom laat de directie de nascholing momenteel aan bod komen in de vakgroepwerking, waarbij
leraren toelichten hoe een bepaalde nascholing zal toegepast worden in de klas of school. Een
obstakel bij de evaluatie van nascholingen is echter het gebrek aan concrete instrumenten.
Deelnemer B lichtte toe dat er een nascholingsbeleidsplan is binnen de scholengemeenschap
dat jaarlijks naar de directie toe wordt gecommuniceerd. Binnen dit plan worden een viertal
nascholingen vooropgesteld. Daarnaast zijn er ook werkgroepen (bv. werkgroep ondernemen
gericht op professionalisering) waarbij alle scholen betrokken zijn. Los van langere trajecten die
in team gevolgd worden, zijn er binnen de school zelf ook specifieke nascholingen op eigen
initiatief van leraren toegelaten. Hiervoor speelt men in op individuele noden die binnen het
functioneringsgesprek aan het licht komen. Evaluatie gebeurt door middel van (1) een kort
verslag over de gevolgde nascholing (wat vond je ervan? was de nascholing geschikt?) (2) een
mondelinge toelichting tijdens de vakwerkgroep. Het grote nascholingsaanbod wordt als obstakel
gezien: scholen worden overspoeld met e-mails en zien vaak door het bos de bomen niet meer. In
deze optiek werd verwezen naar het nascholingsrepertorium op de site van Onderwijs
Vlaanderen (http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nascholingsrepertorium). Deze databank
geeft het nascholingsaanbod voor onderwijspersoneel weer per thema of provincie. Een verder
obstakel is het snel volzet zijn van de beste nascholingen en de praktische organisatie van
vervangingen van die leraren die op nascholing zijn. In het nascholingsbeleidsplan is de directie
qua evaluatie nog zoekende. Om de twee jaar wordt wel een enquête afgenomen omtrent de
interesse in nascholing met als doel een nascholingsplan op langere termijn op te stellen.
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Deelnemer C licht toe dat er op het niveau van de scholengemeenschap geen concrete
afspraken rond nascholing zijn. De hoofdzakelijk vraaggerichte werking van vroeger is nu wel
vervangen door een gestructureerd aanbod. Wanneer nascholing te vrijblijvend was, stelde men
vast dat het vaak dezelfde mensen initiatief namen. Het gestructureerde aanbod wordt afgestemd
op concrete noden van de school (bv. op basis van de doorlichting) of recente beleidsevaluaties
en actuele veranderingen binnen het onderwijslandschap (bv. M-decreet). Verder ontwikkelen de
directies van tien scholen binnen de regio elk jaar toetsen rond een bepaald thema uit het leerplan
(bv. tijd, ruimte, taalbeschouwing). De outputgegevens (gemiddelde scores op de toetsen) worden
gebruikt om nascholing op af te stemmen. Aan de hand van deze outputgegevens kan je jouw
specifieke school vergelijken met een referentiegroep en identificeren waar er uitval is en gerichte
bijsturing nodig is. De directies doen zelf de dataverzameling en data-analyse. De manier van
werken is heel nabij en herkenbaar voor leraren. Individuele nascholingen zijn verder ook
mogelijk indien men de ‘gerelateerdheid’ aan het thema van het jaar kan aantonen. Een vermeld
obstakel is de tijd die moet vrijgemaakt worden voor professionalsering (soms buiten de
werkuren). Er wordt verwezen naar het Scandinavisch model waar echt gestructureerd tijd wordt
vrijgemaakt binnen de job voor professionalisering. FV meent dat we moeten durven investeren
in meer sturing, minder vrijblijvendheid en vrijgeroosterde tijd voor professionalisering, indien
we werk willen maken van een professionele onderwijsmaatschappij. De evaluatie van gevolgde
nascholingen blijft een heikel punt. Binnen een grote school is het moeilijk om tijdens
personeelsvergaderingen iedereen aan bod te laten komen omtrent gevolgde nascholing. Het
belang van de juiste persoon op de juiste plaats wordt ook onderlijnt: een inspirerende trainer
rond differentiëren kon zelf personen die oorspronkelijk het meest tegenwind boden overtuigen.
Deelnemer D maakt samen met collega MP deel uit van een groep loopbaanbegeleiding
waarbinnen ook professionalisering in de kijker staat. Nascholingen worden hier vooral
georganiseerd vanuit een gekozen prioriteit. Er wordt binnen de school onder andere met interne
begeleiders gewerkt: leraren die nascholing volgden, geven dit door aan het team door elke
personeelsvergadering een stuk navorming uit te werken. Binnen de school kiest men ook bewust
voor het werken met mentoren (in kader van aanvangsbegeleiding) wat ook binnen het
professionaliseringscontinuüm valt. Wanneer er in team wordt gewerkt, betekent dit dikwijls een
grotere verrijking in vergelijking met individuele bijscholingen. Qua evaluatie werd vroeger een
fiche gehanteerd waarin leerkrachten hun keuze voor nascholing dienden te motiveren en waarin
de meerwaarde achteraf werd gespecificeerd. De leraren konden de directie uitnodigen in de klas
voor een demonstratie van het geleerde. Deze aanpak kon echter niet altijd toegepast worden. Het
is bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig om de inhoud van een eenmalige studiedag al meteen in te
klaspraktijk te demonstreren. Na studiedagen wordt wel gevraagd een evaluatiedocument in te
vullen en dit mee te nemen naar de personeelsvergaderingen. Er werden twee concrete obstakels
vermeld. Ten eerste zijn niet alle directies meteen overtuigd van de meerwaarde van
nascholingen. Directies kunnen elkaar wel ‘besmetten’ met goede voorbeelden. Ten tweede is de
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evaluatie van nascholingen soms moeilijk gezien het doorwerken van effecten van nascholing tot
in de klaspraktijk soms tijd nodig heeft.
Deelnemer E is vroeger sterk bezig geweest met het meten van PI. Persoonlijk gelooft hij sterk
in vertrouwen van leraren en onderwijsmensen en nuanceert hij het blind geloof in het meten.
Iedereen is verschillend en er zijn meerdere ingangen om mensen te professionaliseren en de
effecten daarvan na te gaan. De professionalisering binnen zijn scholengemeenschap is zeer
gelaagd. Ten eerste is er een algemene academische professionalisering op niveau van de
scholengemeenschap (bv. professoren, grote sprekers worden binnengehaald rond bepaalde
thematieken; typische netwerken rond zorg en ICT). Ten tweede zijn er schoolspecifieke
nascholingen waarbinnen aan eigen schoolprioriteiten wordt gewerkt. Ten derde zijn er
individuele nascholingen waarop men meer wil inzetten. Vertrouwen geven als directie aan
leraren en niet alles trachten te meten, vindt hij hier belangrijk. Professionalisering is dus complex
en een verhaal van en-en-en: scholengroep, team, en individueel. Als obstakel wordt de
organisatie aangehaald, namelijk het afstemmen van klas gerelateerde opdracht op de nascholing.
Hij stelt voor om woensdagnamiddagen te gebruiken voor o.a. personeelsvergaderingen,
nascholingen, collegiale coaching, bezoek van pedagogische begeleiding, mensen van
verschillende scholen samenbrengen. ‘Door te snuiven’ meet je het effect (bv. loop door de school,
let op uitwisseling tussen leraren). De rol van de directeur in de opvolging van nascholing wordt
benadrukt maar dit binnen de bredere schoolcultuur (bv. is er een innovatieve schoolcultuur
aanwezig of niet?).
Binnen de scholengroep van deelnemer F is een eigen cel nascholing waarbinnen zaken rond
nascholing worden georganiseerd. De school wil zich dan ook sterk profileren als een lerende
organisatie en elke medewerker hiervoor enthousiasmeren. AS lichtte toe dat individuele
nascholingen vaak passen binnen het persoonlijk ontwikkelingsplan (‘POP’) van leraren op basis
hun functioneringsgesprekken. Leraren die zelf met een voorstel afkomen zijn vaak meest
gemotiveerde en vooruitstrevende leraren. Er werd afgesproken dat deze nascholingen kunnen
gevolgd worden indien duidelijke feedback naar het team volgt na afloop. Groepsnavormingen
worden gekozen op basis van peilingsproeven, interdiocesane proeven, doorlichtingen of nieuwe
opdrachten, onderwijs- en maatschappelijke vernieuwingen. Verder is er ook steeds meer vraag
naar nascholing rond zelfzorg (bv. stemproblemen, stress en burnout). Sommige nascholingen
worden ook jaar na jaar herhaald (crisisinterventie, moeilijke situaties in de klas). In eerste
instantie wordt feedback over de nascholing gegeven in een gesprek met de directeur (wat ga je
ermee doen? wat zal je wel of niet toepassen, en waarom?). De verdere transfer gebeurt in de
vakgroepwerking of in teams. Er worden twee concrete obstakels vermeld. Ten eerste ontbreekt
bij sommige leraren de hefboom om nascholing te volgen. Ten tweede is het financiële verhaal
ook soms een obstakel (bv. men geeft driemaal meer uitgaven aan nascholing dan wat er aan
subsidie binnenkomt). De prijzen van de nascholingen zijn alleen maar gestegen.
Volgende aspecten werden doorheen de gesprekken door verschillende deelnemers belicht.
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-

Breed aanbod. Er zijn tal van nascholingen rond verschillende onderwerpen waardoor
leraren meestal wel vinden wat ze zoeken. Een juiste en goede nascholing vinden is echter
niet altijd evident. Vaak kiest men daardoor op basis van ‘mond-aan-mond’-reclame en
ervaringen van collega’s.

-

Belang van een inspirerende trainer. Sprekers die een boeiend verhaal brengen en daardoor
goede mond-aan-mond reclame uitlokken is vaak bovengeschikt aan de vele sites waar je
informatie kunt halen

-

Gerichte inzet van middelen voor nascholing. Vroeger vond men nascholing te vrijblijvend. De
middelen worden de dag van vandaag heel gericht ingezet. Vandaar dat men bij de keuze
ervoor soms meer vanuit schoolperspectief dan vanuit individueel perspectief kijkt.

-

Belang van intake in functie van context en resultaatgerichtheid. Verschillende deelnemers
wijzen op het belang van een goed intake gesprek om concrete afspraken te maken rond de
nascholing. Binnen dit gesprek kan gepeild worden naar de mate waarin de nascholing past
of kan passen binnen de specifieke schoolcontext, of er een follow-up voorzien wordt binnen
de school, en of er concrete evaluatie volgt na de nascholing (bv. hoe zal het effect na verloop
van tijd gemeten worden?).

-

Belang van nascholing in team. Binnen verschillende scholen past men het principe toe om
met een tweetal mensen op verplaatsing te gaan naar nascholing en deze dan te evalueren
om te beslissen of deze binnen wordt gebracht binnen de school.

-

Belang van terugkoppeling evaluaties nascholingen. Verschillende deelnemers merken op dat
‘er vaak een blaadje komt’ op het einde van externe nascholingen maar men vaak niet weet
wat hiermee gebeurt. Er wordt betreurt dat bij sommige organisaties meer commerciële
belangen spelen, waardoor evaluaties vaak enkel voor zichzelf gebruikt worden in plaats van
feedback aan leraren en scholen te geven. Sommige scholen kiezen daarom expliciet voor
een traject waarin regelmatig wordt teruggekoppeld naar wat reeds bereikt werd en hoe
men kan bijsturen.

-

Pedagogische studiedag als opstap naar langdurig traject. Recentelijk worden door
verschillende deelnemers pedagogische studiedagen in het begin van het schooljaar meer
en meer als ‘opstap’ gezien voor een langer traject vanuit de vaststelling dat deze
studiedagen vooral single shots waren (‘eens interessant om te horen maar er wordt niets
rond gedaan’).

-

Belang van praktijkgerichte nascholing. Het belang van levensechte, doorleefde en
praktijkgerichte nascholing werd door alle deelnemers onderlijnt. Enerzijds kan dit bv. door
ervaren leraren bepaalde inhouden te laten doorgeven aan collega’s, anderzijds kan een
externe dit soms ook goed overbrengen. Veel hangt af van het team. Er wordt aangegeven
dat leraren theoretische kaders moeten meekrijgen maar het is belangrijk dat ze op moment
dat ze input krijgen, de transfermogelijkheid zien voor in de klas.
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Doelstelling 2: Voorstel conceptueel evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen –
Vertaalslag van het model naar toepasbaarheid in de praktijk
Evaluatiemodel (PowerPoint, slide 12-13). Tijdens de toelichting van het evaluatiemodel
werden volgende opmerkingen gemaakt.
-

Blok 1 (kenmerken van PI) is interessant om te gebruiken bij keuzes voor nascholingen. Het
eigenaarschap is cruciaal maar moeilijk realiseerbaar: hoe kom je precies aan dit
eigenaarschap? Enerzijds kan ‘bottom-up’ vanuit de leraren vertrokken worden (bv. vanuit
POP-plannen tijdens functioneringsgesprekken). Anderzijds kan dit ook meer ‘top-down’
gerealiseerd worden. Zo ziet een directeur bv. vanuit het doorlichtingsplan een aantal noden
en kan hij/zij deze vertalen naar een puntenplan waar samen aan kan gewerkt worden.
Vanuit bepaalde gegevens (doorlichtingen, outputgegevens) kan aan de leraren de nood tot
nascholing overgebracht worden. Vaak moet de informatie er wel ‘zwart op wit’ staan om
eigenaarschap te creëren (bv. stijging van percentage anderstalige nieuwkomers, leerlingen
met specifieke noden).

-

Blok 2, 3, 4. De deelnemers identificeren niet meteen nascholingen die bepaalde
transfereffecten beogen die niet in het model (nl. blok 2, 3 of 4) terug te vinden zijn. De ter
sprake gebrachte nascholingen rond zelfzorg kunnen bv. geplaatst worden onder ‘affectieve
doelstellingen’ in de kwaliteit van de leraar.

-

Blok 5 (context en demografische factoren).
-

Binnen deze blok vond men dat ‘inzet van de leraren, wil tot professionalisering’
ontbrak als belangrijke individuele factor. Er werd door de onderzoekers toegelicht dat
de gepresenteerde individuele factoren (leeftijd, geslacht, kwalificatieniveau) werden
teruggevonden in onderzoek, en toekomstig onderzoek ‘inzet van leraren’ zeker verder
kan onderzoeken.

-

Deze blok vond men van cruciaal belang en allesbepalend. Daarom werd voorgesteld
om het model aan te passen en de vijfde blok meer prominent naar voren te schuiven
(bv. bovenaan het visuele model plaatsen, cf. CIPO-model). De context heeft ook voor
een groot deel invloed op de behoefte aan nascholing en het ‘eigenaarschap’ van
leraren. Deze context bepaalt ook concrete noden die leraren misschien zelf niet
meteen als prangend ervaren maar waarmee ze later wel zullen geconfronteerd
worden (bv. stijging aantal anderstalige nieuwkomers, M-decreet).

-

Schoolcultuur is binnen deze vijfde blok ook heel belangrijk: noden van de school
moeten op individuele noden van leraren afgestemd worden.

Methodologische aanbevelingen (PowerPoint, slide 14-15). Tijdens de toelichting van de
methodologische aanbevelingen werden volgende opmerkingen gemaakt.
-

Er werd opgemerkt dat het gebruik van al deze instrumenten veel papierwerk omvat. Hierop
werd benadrukt dat niet alle instrumenten verplicht moeten gebruikt worden maar
wanneer we op een andere manier willen nadenken over de evaluatie van PI (nl. ‘er is altijd
een blaadje’) een brede pallet voorhanden is van waaruit kan gekozen worden om
transfereffecten na PI in kaart te brengen.
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-

Er werd opgemerkt dat het model naar timing toe geen onderscheid maakt. Indien meteen
na de nascholing gepeild wordt naar het gebruik van de materialen/inhoud, heeft iedereen
sowieso goede intenties. Je krijgt een ander beeld wanneer je een langere tijd erna evalueert.
De algemene aanbeveling voor evaluatie ‘voor, tijdens, en na’ sluit aan bij deze opmerking,
waarbij verduidelijkt werd dat het ook belangrijk is om transfereffecten op langere termijn
in kaart te brengen. Er werd ook benadrukt dat altijd moet vertrokken worden vanuit het
eerste blok. Een lange termijn evaluatie van een pedagogische studiedag is bv. minder zinvol
dan van een traject. Je moet de gepaste methodiek kiezen naargelang de gekozen nascholing
en het model biedt alternatieven en verschillende instrumenten aan om een zicht te krijgen
op bepaalde transfereffecten.

-

Om te vermijden dat nascholingen blijven steken in goede intenties erkent men dat goede
instrumenten zouden moeten ontwikkeld worden. Men worstelt echter met de
‘haalbaarheid’ en planlast hiervan.

-

Naast de vraag wat men beoogt te bereiken met een PI moet meteen de vraag gesteld worden
naar ‘hoe gaan we dit evalueren?’.

-

Een goede afstemming van de meetinstrumenten op de doelstelling van de nascholing is
belangrijk. Daarom moeten er de juiste vragen gesteld worden bij de juiste
professionaliseringsinitiatieven (bv. niet ‘ga je tablets gebruiken in de klas’ wanneer de
doelstelling van de nascholing is ‘drempelvrees rond tablets overwinnen’).

-

De resultaten van een nascholing worden soms door nascholers teruggekoppeld. Dit is
vooral bij langdurige trajecten. Scholen zijn vragende partij voor deze manier van werken.
Soms gebeurt opvolging in een afrondingsproject of nazorg, maar dit gebeurt nog niet vaak
systematisch. Binnen een specifieke onderwijskoepel wordt sinds vorig jaar een trix en trax
formule toegepast. Hierbij wordt een opleiding voor het volledige team gegeven onder de
vorm van een personeelsvergadering of studiedag (trix). Op vraag van de school zelf -dus
volledig vraaggestuurd- wordt na een bepaalde tijd een opvolgsessie binnen de school
georganiseerd (trax). Op dat moment kunnen de positieve en negatieve ervaringen rond het
concretiseren van de inhouden uit de nascholing verder uitgespit of eventueel bijgestuurd
worden en kan er zeer schoolgericht gefocust worden.

-

Er werd toelichting gevraagd bij het meetinstrument ‘vignet’: leraren krijgen een
situatieschets uit de klas en dienen daarop te reageren gebruik makende van de inhouden
die zijn aangereikt in de nascholing.

-

Er werd gevraagd naar de concrete boodschap van de gepresenteerde informatie naar
scholen toe. In de toelichting werd aangegeven dat het evaluatiemodel en het overzicht van
methodieken en instrumenten in eerste instantie bedoeld is voor nascholers en
pedagogische begeleiders (nl. denk na over hoe je nascholingen vormgeeft, denk na over de
transfereffecten die op verschillende niveaus kunnen spelen, denk na over mogelijke
manieren van data-verzameling). Voor scholen kan dit model een handvat zijn in het
uitwerken van een nascholingsplan. Het wil complexe materie rond transfereffecten na PI
hanteerbaar maken zodat ermee kan aan de slag gegaan worden en iedereen eenzelfde
‘gemeenschappelijke taal’ spreekt. Het model wil directies ook aan het denken zetten
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omtrent (het evalueren van) transfereffecten van PI. Er werd aangegeven dat dit hen ook
effectief aan het denken zet.
Doelstelling 3: Aanbeveling vanuit de praktijk
De deelnemers formuleerden schriftelijk een aantal aanbevelingen vanuit de praktijk naar
verschillende doelgroepen (onderzoek, overheid, nascholingscentra). De belangrijkste
aanbevelingen werden mondeling besproken.
-

Voorzie voldoende tijd om professionalisering inherent en structureel deel te laten maken van
het lerarenberoep (cf. Scandinavisch model). Rooster op geregelde tijdstippen ruimte en tijd
in voor iedere leraar om gericht en verplicht nascholing te volgen binnen het curriculum.

-

Laat nascholingscentra niet als paddenstoelen uit de grond schieten. Voorzie een betere
manier om dit aanbod te screenen. Momenteel is er een overaanbod. Er is nood aan meer
coherentie in het aanbod samen met kwaliteitsopvolging (‘minder dubbels in het aanbod zou
kwaliteit verhogen’).

-

Durf prioriteiten stellen in professionalisering.

-

Incorporeer professionalisering in de schoolopdracht van leraren: een minimum verplicht
volume tijd die men aan nascholing dient te besteden maar met vrijheid van invulling.

-

Schep tijd en mogelijkheden om flexibel om te gaan met de schoolopdracht. Bijvoorbeeld in
de regelgeving de mogelijkheid bieden om de schoolopdracht uit te breiden met
woensdagnamiddag. Zo wordt meer tijd vrijgemaakt voor nascholingsinitiatieven op
momenten waar kinderen niet op school aanwezig zijn.

-

Methodieken en instrumenten zijn te algemeen: zorg voor meer concreetheid. Er werd
toegelicht dat zal getracht worden om dit verder te concretiseren met voorbeelden in de
praktijkbijdrage.

-

Bij de methodieken en instrumenten vind ik vooral algemene zaken terug (observatie,
vragenlijsten,

formulieren…)

Graag

ook

creatieve,

motiverende

methodieken

en

instrumenten. Maak evaluatie dus ook motiverend en creatief voor de leraren.
-

Vermijd een papierslag.

-

Professionalisering in alle scholen stimuleren, maar hoe pak je dit aan?

-

Meer aandacht voor inzet en engagement bij het evaluatiemodel (demografische factoren op
leraarniveau).

-

Professionalisering van nascholers leidt soms tot een kloof met de praktijk: opletten voor deze
valkuil.

-

Kostprijs van nascholingen dwingt scholen tot ‘gluren bij de buren’, interne werkgroepen.
Deze professionalisering nemen jullie niet mee (maar kan wel geëvalueerd worden).

Ter afsluiting wordt toegelicht dat de resultaten van het onderzoek gecommuniceerd zullen
worden via een Engelstalige en Nederlandstalige publicatie. Wanneer Nederlandstalige
praktijkpublicatie wordt goedgekeurd door de opdrachtgever, wordt de elektronische versie aan
alle deelnemers van de focusgroepen bezorgd.
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4. Focusgroep pedagogische begeleiders 22 september 2015
Aanwezig
Op deze focusgroep waren acht deelnemers aanwezig, elk verbonden aan een specifieke
onderwijskoepel. Om de informatie van de deelnemers aan de focusgroep vertrouwelijk te
behandelen, werden hun gegevens geanonimiseerd. Er waren respectievelijk aanwezig: één
deelnemer aanwezig verbonden aan de Steinerscholen, één deelnemer verbonden aan het OVSG,
één deelnemer verbonden aan het Provinciale Onderwijs Vlaanderen (POV), twee deelnemers
verbonden aan het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en twee deelnemers verbonden aan het GO!.
Ruben Vanderlinde, Vakgroep Onderwijskunde, UGent, promotor van het project
Emmelien Merchie, Vakgroep Onderwijskunde, UGent, onderzoeker op het project
Verontschuldigd
Eén deelnemer verbonden aan het OVSG was verontschuldigd.
Datum en locatie
14-16u, FPPW, vergaderzaal Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent
Introductie en kennismaking
Om de context en de doelstelling van de bijeenkomst duidelijk te maken, startte de focusgroep
met een korte schets van het O&O-project uitgevoerd in opdracht van het departement Onderwijs
& Vorming. De hoofddoelstelling van het project focust zich op de vraag: ‘Wat betekent het
evalueren van professionaliseringsinitiatieven (PI)?’. Enerzijds is het de bedoeling te
conceptualiseren wat nu precies een ‘effect’ of mogelijke impact kan zijn van een
professionaliseringsinitiatief. Anderzijds wordt bestudeerd hoe we dit onderzoeksmatig of
methodologisch in kaart kunnen brengen. Om deze vragen te beantwoorden werd een
literatuurstudie uitgevoerd. Deze bevindingen worden via focusgroepen afgetoetst bij een aantal
kernspelers uit het veld. Dit was de vierde en laatste focusgroep voor pedagogische begeleiders.
Voorgaand waren er focusgroepen met 1) nascholers (niet verbonden aan de onderwijskoepels),
2) het departement Onderwijs en Vorming en de onderwijsinspectie, en 3) met directies en
leraren.
Context en achtergrond van het project
Aan de hand van PowerPoint-slides (slide 2-6) werd toelichting gegeven bij de achtergrond van
het

project,

de

onderzoeksvragen

en

de

onderzoeksmethoden.

De

begrippen

‘professionaliseringsinitiatieven’ en ‘effecten van transfer’ werden duidelijk toegelicht. De
focusgroepen richten zich op drie concrete doelstellingen: 1) huidige situatie in kaart brengen, 2)
voorstellen van evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen met een vertaalslag naar
toepasbaarheid in de praktijk, 3) concrete aanbevelingen vanuit de praktijk.
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Doelstelling 1: Huidige situatie omtrent evaluatie van PI in kaart brengen
Tijdens het eerste deel van de focusgroep werden volgende vragen met de deelnemers overlopen:
waar ligt de focus van PI die leraren op jullie scholen volgen? Wat willen jullie en de
nascholingsorganisaties waarmee jullie samenwerken precies bereiken met deze PI? Gebeurt een
evaluatie van deze PI? Op welke manier? Welke obstakels ervaren jullie nog op dit vlak?
Het nascholingsaanbod binnen onderwijskoepel A is zowel aanbod- als vraaggestuurd. Voor
vraaggestuurde nascholingen worden steeds intake-gesprekken vooraf georganiseerd waarbij de
specifieke vraag duidelijk besproken wordt. Verder werden tijdens de focusgroep workshops
toegelicht als specifiek voorbeeld van een PI (bv. een tweedaagse workshop omtrent creatieve
werkvormen gespreid over twee weken). Deze soort workshops worden telkens schriftelijk
geëvalueerd (bv. wat blijft hangen? wat was positief? zijn er verbetertips? zouden jullie collega’s
adviseren om deze workshop te volgen?). Deze gegevens worden teruggekoppeld naar de trainer
van de nascholing en binnen het schoolteam. Soms gebeurt het dat na een dergelijke workshop
maandelijks tips worden gestuurd naar de deelnemers. Dit wordt erg geapprecieerd, maar om het
in stand te houden moet het echt goed ingepland worden. Qua obstakels werd opgemerkt dat
leraren die verplicht nascholing moeten volgen, weinig zin hebben om de evaluatie in te vullen.
Verder hangen de beoordelingen van de evaluaties ook sterk af van de werkvormen die worden
gehanteerd tijdens de workshop en de inhoud van de workshop (worden ze echt getriggerd?). De
opvolging van de workshops blijft verder een moeilijk gegeven.
Binnen het onderwijskoepel B zijn nascholing en pedagogische begeleiding onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Hierbij word verwezen naar het kwaliteitsdecreet in 2009 om nascholing en
begeleiding meer op elkaar af te stemmen. Er wordt binnen het GO! vertrokken vanuit een
driejaarlijks begeleidingsplan waarin speerpunten gespecificeerd worden. Voor de invulling van
nascholing wordt er onder meer vertrokken vanuit prioritaire thematieken opgelegd door de
overheid, urgente zaken uit doorlichtingsverslagen of outputgegevens van scholen. Bij elke
aanvraag tot nascholing van een school, wordt de regiobegeleider betrokken om samen met de
school na te gaan of de nascholing geschikt is. Het beleidsvoerend vermogen van scholen en hun
financiële mogelijkheden worden bij de bepaling van nascholing ook in kaart gebracht. Als
voorbeelden van PI worden leerbegeleiding aangehaald of langere opleidingstrajecten die samen
met de permanente ondersteuningscel van het CLB worden opgezet. Er wordt samengewerkt met
interne en externe nascholers om vooraf te polsen of er een evaluatie zal gebeuren en op welke
manier. Verder wordt ook achteraf samengewerkt om de effecten te bespreken.
Na elke nascholing zijn er klassieke manieren van evalueren (bv. de tevredenheidsvragenlijst,
is iets goed gelopen of niet, steeds ook met terugkoppeling). Daarnaast werken pedagogische
begeleiders aan periodieke evaluaties op langere termijn. Binnen het GO! gebeurt de evaluatie van
begeleidingsinitiatieven (effecten binnen scholen) per cluster (regio). Daarbij worden onder
andere vragenlijsten gebruikt waarmee leraren zichzelf kunnen positioneren en zijn er ook
platforms waar informatie wordt uitgewisseld (materialen verzamelen en dissemineren).
Daarnaast gebeuren ook metingen op leerlingniveau. De monitoring hiervan gebeurt binnen de
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scholengemeenschap waar vastgestelde problemen worden behandeld door de directies of
coaches.
Het feit dat veel mensen betrokken zijn bij een nascholingsproject (bv. pedagogische
regiobegeleiders, interne of externe nascholers, directies, leraren), wordt vermeld als een
‘positief’ obstakel: op zich is de betrokkenheid van vele actoren een positief geven maar
anderzijds kruipt er veel tijd in om iedereen in te werken (bv. competentiebegeleiders die nu aan
pedagogische begeleidingsdienst zijn toegevoegd) en op elkaar af te stemmen. Het is echter niet
altijd eenvoudig deze samenwerkingscultuur tussen de verschillende actoren (bv. pedagogische
begeleiders, interne en externe nascholers, directies) te realiseren. Verder is het in kaart brengen
van de langere termijneffecten niet altijd eenvoudig, maar wil het onderwijskoepel B hier expliciet
aan werken, ook in het kader van het visitatierapport waarin expliciet wordt gevraagd naar deze
lange termijn effecten.
Binnen het onderwijskoepel C zijn er ook aanbod- en vraaggestuurde nascholingen. De
aanbodgestuurde nascholing gebeurt door een aparte dienst die nascholingen aanbiedt voor
verschillende doelgroepen (directies, leraren…). De vraaggestuurde nascholingen gebeuren vaak
vanuit de begeleiding op de school. Pedagogische studiedagen zijn gratis binnen onderwijskoepel
Cen worden vooraf gegaan door een intake waarbij de doelstellingen vastgelegd worden. Vaak
volgen na de pedagogische studiedag verdere begeleidingsactiviteiten en wordt een
‘terugkomdag’ georganiseerd om de studiedag met de directie of het middenkader te bespreken.
Verder worden soms ook vakgroepen begeleid rond het gekozen thema voor nascholing. De
evaluatie van nascholingen gebeurt meestal op papier. Elektronische formulieren worden dikwijls
niet meer teruggezonden, tenzij er bv. een deelnamebewijs aan vasthangt. Een obstakel bij de
evaluatie is dat deelnemers vragenlijsten vaak snel invullen waardoor je een vertekend beeld
krijgt (ze scoren nl. ofwel heel positief of heel negatief). De evaluatie is waardevoller wanneer er
commentaren of tips geformuleerd zijn. De evaluatiegegevens worden samenvat en omgezet naar
werkpunten en suggesties voor de toekomst. Onderwijskoepel C is nog zoekende om de effecten
van begeleidingsinitiatieven meer in kaart te brengen. In de opvolgingsverslagen van de
doorlichting hopen ze effecten te zien van wat gebeurt is op de werkvloer.
Binnen de specifiek context van onderwijskoepel D is er voor de pedagogische
begeleidingsdienst slechts 1,5 VET voorzien, wat maakt dat er scherpe keuzes moeten gemaakt
worden op vlak van nascholing. Er wordt gewerkt met zowel aanbod- als vraaggerichte
nascholing. Enerzijds wordt beroep gedaan op de deskundigheid van (ervaren) leraren binnen
de scholen om andere leraren te professionaliseren, en anderzijds wordt ook vaak gewerkt met
ingekochte expertise. Het eigen pedagogisch onderwijskundig concept is een belangrijke focus bij
nascholingen om de kloof te dichten tussen de startcompetenties bij beginnende leraren die
eerder klassieke lerarenopleidingen hebben gevolgd en het eigen onderwijsconcept. Beginnende
leraren krijgen daarom een introductie (vier zaterdagen) over de specifieke pedagogiek binnen
onderwijskoepel D (kennis over, maar ook didactiek over specifieke thema’s zoals bv. musiceren).
In het basisonderwijs zijn er klasdagen: leraren die werken met dezelfde leeftijdsgroepen
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ontmoeten elkaar en bouwen een netwerk op. In het secundair wordt gewerkt met
schooloverstijgende vakwerkgroepen. De evaluatie is beperkt naar bereik en tevredenheid. De
kleinschaligheid zorgt enerzijds voor een grotere nabijheid waardoor het af en toe lukt om te
polsen naar effecten tijdens het directieoverleg. Anderzijds is er nog geen gestructureerde en
systematische aanpak voor de evaluatie van initiatieven: wie moet wat ontwikkelen? Hoe dit
complex gegeven van evaluatie in kaart brengen? Wat is het aandeel van nascholing in
geobserveerde veranderingen?
Vanuit onderwijskoepel E worden langdurige vormingsinitiatieven (1, 2 of 3 jaar) beschreven
als concreet praktijkvoorbeeld van PI. Hier loopt het nascholingsinitiatief samen met een
begeleidingstraject (concrete begeleidingsinitiatieven). De nascholingsinitiatieven krijgen vorm
vanuit bestaande theoretische kaders van wat werkt (bv. Timperley). Binnen deze langdurige
initiatieven worden enerzijds 3 samenkomsten georganiseerd om het interne kernteam
(directeurs en gangmakers) te professionaliseren in het ondersteunen van hun schoolteam rond
de gekozen prioriteiten. Anderzijds worden ook 3 teamgerichte samenkomsten met externe
begeleiding voor het volledige

schoolteam aangeboden. Daarnaast worden directeurs die

hetzelfde soort traject volgen 2 maal bij elkaar geroepen voor coachingssessies bij de start van het
schooljaar. De effecten van de vorming worden in kaart gebracht met een kijkwijzer, aangepast
aan het specifieke thema (bv. introductie van een leerplan, werken aan een leerlijn). De kijkwijzer
is afgestemd op de negen indicatoren van beleidsvoerend vermogen omdat directies hiermee
vertrouwd zijn. Binnen deze negen indicatoren worden een twintigtal stellingen geformuleerd
waarbij een kernteam - namens het volledige schoolteam - aangeeft in welke mate eraan voldaan
werd. Bijvoorbeeld binnen de indicator ‘gelijkgerichte visieontwikkeling’ beoordeelt het
kernteam de stelling ‘onze school denkt over dezelfde manier over de invulling van muzische
vorming’. Bij elke beoordeling moet het kernteam de stelling specificeren met zichtbare aspecten.
De nascholer coördineert de dataverzameling: formuleren van de specifieke leervraag, de
beginsituatie in kaart brengen en de kijkwijzer gedurende het hele traject gebruiken om effecten
in kaart te brengen. Op het eind van het traject wordt het document ook gekoppeld aan een
eindevaluatie: op basis van discussie en observatie worden alle stellingen doorlopen om een
globaal oordeel te vellen (bv. hoe tevreden zijn we en welk vervolgtraject kan er volgen?). Deze
veranderde praktijk observeren is alleen mogelijk wanneer de vraagstelling duidelijk werd
gecommuniceerd. Er wordt over alle projecten heen gebruik gemaakt van de kijkwijzer en verslag
uitgebracht aan de beheerraad. Naast deze langere trajecten, wordt verder getracht meer en meer
aan praktijkonderzoek te doen. Daarnaast worden er ook nog steeds pedagogische studiedagen
aangeboden, gericht op kennisoverdracht. Engagement van het kernteam, het beleidsvoerend
vermogen en de schoolcultuur rond professionaliseren worden aangehaald als bepalende
factoren in het succes van nascholingsinitiatieven. De zorg en opvolging door nascholer zelf kan
soms een obstakel zijn.
Verder werden vanuit een soort ‘helikopterperspectief’ de soorten evaluaties binnen
onderwijskoepel E toegelicht. Zo gebeuren er formele beginevaluaties, tussentijdse evaluaties en
eindevaluaties. Bij de eindevaluatie worden gegevens uit de nulmeting (doelstellingen van het
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project: waar staan we nu?) gekoppeld aan de gegevens uit de eindmeting (hoe ver staan we?). De
deelname van leraren aan nascholingen is vaak gekoppeld aan een aanwezigheidsattest dat ze
digitaal krijgen bij het invullen van de evaluaties. Ongeveer 60% van de evaluaties krijgen ze op
deze manier binnen. Hoewel de input van deze steekproef mogelijks niet volledig is, krijgen ze zo
wel een indruk of ‘tendens’ (meta-data). Daarnaast zijn er ook nog informele evaluaties, door bv.
het aantal inschrijvingen voor een onderwerp te bekijken gerelateerd aan de promotie van die
activiteit en door mondelinge feedback te krijgen. Er worden ook een aantal algemene obstakels
vermeld. De evaluaties zijn soms wat te grof en niet toegespitst op de specifieke nascholingen.
Verder zijn omgevingsfactoren moeilijk te bevragen in deze evaluaties.
Algemene opmerkingen
In deze focusgroep werd de expliciete en belangrijke koppeling van nascholing-pedagogische
begeleidingsdienst in de verf gezet. De effecten van professionaliseringsinitiatieven worden bij de
pedagogische begeleiders afgemeten aan deze samenwerking en de organisatie die in de loop van
de jaren is opgebouwd. De koppeling nascholing-begeleiding leidt vaak tot bepaalde keuzes in
begeleidingsplannen, om naast de losse kwaliteitsvolle initiatieven van nascholingscentra, andere
thema’s dieper uit te werken.
Er werd benadrukt dat de opdracht die wij van de overheid kregen kadert binnen het complexe
vraagstuk van het in kaart brengen van transfereffecten van professionaliseringsinitiatieven. Als
onderzoekers willen we met dit project rond dit vraagstuk drie belangrijke boodschappen
communiceren, namelijk (1) we moeten afstappen van de enge 1-op-1 relatie tussen een
‘nascholing’ volgen en meteen een effect zien in de praktijk, (2) afhankelijk van soort nascholing
moeten we op een andere manier nadenken over mogelijke effecten, (3) wat betreft deze
transfereffecten, hangt ook veel af van de schoolspecifieke context.
Doelstelling 2: Voorstel conceptueel evaluatiemodel en methodologische aanbevelingen –
Vertaalslag van het model naar toepasbaarheid in de praktijk
Evaluatiemodel (PowerPoint, slide 12-13). Tijdens de toelichting van het evaluatiemodel
werden volgende opmerkingen gemaakt.
-

Blok 1 (effectieve kenmerken van PI).
o

Het belang van ‘duur’ (minimum 20 contacturen om transfereffecten op verschillende
niveaus te bereiken) klopt grosso modo maar is ook relatief: kortere initiatieven
kunnen voor sommige leraren heel waardevol zijn. In dit opzicht mag er niet te
denigrerend worden gedaan over deze ‘one shots’. Er werd wel aangegeven dat de
duur van een PI in rekening moet gebracht worden bij de verwachtingen die geschept
worden omtrent transfereffecten van PI.

o

‘Timing’ is ook een belangrijke factor dat niet meteen terug te vinden is als structureel
kenmerk binnen blok 1 (bv. komt het PI op het juiste moment?). Er werd benadrukt
dat alle kenmerken in hun samenhang moeten bestudeerd worden, en in relatie met
belangrijke contextfactoren.
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o

Er werd toegelicht dat het teamgebaseerde aspect van PI weerspiegeld wordt in het
kenmerk ‘collectieve en collaboratieve participatie’.

o

Blok 1 is van een andere orde dan blok 2, 3, en 4.

Blok 2 (kwaliteit van de leraar).

-

o

Wat ontbreekt in het model is de impact van de interventie op het enthousiasme en
motivatie van leraren, iets wat verder gaat dan de overtuigingen die nu in blok 2
gespecificeerd staan.

o

Er werd verwezen naar de professionele, sociale en persoonlijke dimensie van
leraren. De persoonlijke (“zijns”) en sociale dimensie lijken wat ondergesneeuwd te
zijn in blok 2 door de kennis en vaardigheden van de leraar. Voor een stuk vinden
deze dimensies wel weerspiegeling in de ‘attitudes’.

o

Blok 2 (kwaliteit leraar) en 3 (verandering in lesgedrag) lopen over in elkaar:
‘veranderingen in lesgedrag’ hoort ook onder ‘kwaliteit van de leraar’. Dit werd
gekoppeld aan hoe we deze twee blokken in kaart zouden kunnen brengen: blok 3
gaat over aspecten die we in de klaspraktijk (dus achteraf) kunnen vaststellen. Er
werd gesuggereerd om het begrip ‘kwaliteit leraar’ te vervangen door een
specifiekere term.

Blok 4 (leerlingresultaten).

-

o

Er werden bezorgdheden geuit over de term ‘domeinspecifieke kennis en
vaardigheden’. Graag willen de deelnemers van de focusgroep een prominentere rol
voor veranderingen in houdingen en attitudes en aspecten die zich niet in specifieke
vakgebieden laten gieten (bv. kunst- en cultuureducatie). De onderzoekers lichtten
toe dat bepaalde zaken zoals cultuureducatie niet expliciet te vinden zijn in blok 4
omdat er geen studies gevonden zijn die deze thematiek vanuit professionalisering
bestuderen. Hierrond zullen in het rapport zeker ook kanttekeningen geplaatst
worden.

o

ICT is misschien een wat achterhaald begrip, dit zou breder kunnen gekaderd worden
als ‘omgaan met media’.

-

Blok 5 (contextuele en demografische factoren)
o

Contextuele factoren: De leden van de focusgroepen suggereren het ‘macro- en
microniveau’ uit de internationale literatuur aan te passen aan de Vlaamse context
en te kiezen voor macro-, meso-, en microniveau.

-

Blok 5 (demografische factoren)
o

Op leraarniveau: de ‘loopbaan’ wordt aangehaald als belangrijke persoonlijke factor
die mogelijks van invloed zou kunnen zijn op transfereffecten na PI.

o

Op leerlingniveau worden geen demografisch kenmerken gepreciseerd. Er werd
toegelicht dat dit binnen het raamwerk zou kunnen vallen onder de microcontext
van de school. Er is weinig onderzoek dat deze specifieke contextfactoren op
leerlingniveau bestudeert in samenhang met de transfereffecten van PI.

Algemene opmerkingen
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-

De onderzoekers lichtten toe dat het gepresenteerde ‘evaluatiemodel’ niet bedoeld is als
normatief kader dat wordt opgelegd. Met dit model willen we taal en handvaten
aanreiken om met deze thematiek (nl. evalueren van PI) om te gaan (bv. In welke ‘blok’
wil ik transfereffecten realiseren? Welke factoren kunnen deze transfer beïnvloeden?).

-

De visuele voorstelling en de concrete invulling van de blokken zal op basis van de
focusgroepen herbekeken worden (betekenis van de pijlen, sequentiële volgorde van de
blokken die gepresenteerd worden).

-

De term ‘evaluatiemodel’ zal worden aangepast omdat dit een verkeerde connotatie met
zich meebrengt (nl. finaal eindpunt, dit is wat moet geëvalueerd en gemeten worden)
terwijl dit niet de bedoeling is. Als wetenschappers rapporteren we vanuit de empirische
literatuur over de vraag die we gekregen hebben. Vanuit de focusgroep willen we dit
model verder tekstueel aanvullen met factoren waar nog bijkomend onderzoek naar
moet gebeuren.

Methodologische aanbevelingen (PowerPoint, slide 14-15). Tijdens de toelichting van de
methodologische aanbevelingen werden volgende opmerkingen gemaakt.
-

Er werd verduidelijkt dat deze aanbevelingen een breed pallet van instrumenten en
methodieken reflecteren waarmee transfereffecten in kaart kunnen worden gebracht.

-

Het is belangrijk om na te gaan in welke professionaliseringsaanpak deze instrumenten
worden ingebed (bv. personeelsbeleid, kwaliteitszorg) en of er zelf ontwikkelde of
externe meetinstrumenten gebruikt worden.

-

Het gaat niet om de hoeveelheid gebruikte instrumenten maar wel om het nadenken over
twee belangrijke aspecten (1) op welk niveau verwacht je mogelijks een transfereffect?
(2) kies of ontwerp een instrument dat past binnen de schoolspecifieke context. Er werd
toegelicht dat door het gebruik van verschillende instrumenten op verschillende
tijdstippen wel andere zaken aan het licht kunnen komen (bv. sommige aspecten geleerd
tijdens PI vinden leraren pas op een later tijdstip relevant).

-

Sommige instrumenten komen in verschillende blokken terug en anderen in enkel één
blok. Er wordt gesuggereerd om deze instrumenten – waar mogelijk - samen te zetten.

-

Er werd toelichting gevraagd bij ‘vignetten’: leraren krijgen een korte krachtige
situatieschets uit de klas en dienen daarop te reageren gebruik makende van de inhouden
die zijn aangereikt in de nascholing.

Doelstelling 3: Aanbeveling vanuit de praktijk
De deelnemers formuleerden schriftelijk een aantal aanbevelingen vanuit de praktijk naar
verschillende doelgroepen (onderzoek, overheid, nascholingscentra).
-

Model aanpassen volgens de opmerkingen: rekening houden met de ordening van
gegevens en mogelijks aanvullen om model ideaal te maken (bv. SES-indicatoren voor
leerlingenkenmerken, ‘wie is de leerling’?).

-

Methodologie: overzicht maken en beschrijving aanvullen.
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-

Gebruik voor iedereen begrijpbare taal en gangbare begrippen (nl. internationale
terminologie verschilt van Vlaamse, bv. interventie ≠ professionaliseringsinitiatief).

-

Definitie + begrippenlijst omschrijven.

-

Het is goed dat het beleid denkt over indicatoren van kwaliteitsvolle professionalisering
maar we zitten niet te wachten op een verplicht meetinstrument (suggesties voor de
praktijk zijn welkom).

-

Nuanceer in voldoende mate jullie voorstel vanuit de wetenschap dat jullie meenemen
wat aangetoond is maar er ook nog zoveel meer is (muzikale ontwikkeling, omgang met
media, attitudes…).

-

Bewaar realiteitszin t.a.v. de verwachtingen (geen meten om te weten).

-

Herbekijk het concept van de prioritaire nascholing in functie van duurzame effecten.

-

Omschrijf nascholing als een training binnen het gamma van PI.

-

Neem in het schema het leren van volwassenen en de loopbaan mee.

Ter afsluiting wordt toegelicht dat de resultaten van het onderzoek gecommuniceerd zullen
worden via een Engelstalige en Nederlandstalige publicatie. Wanneer Nederlandstalige
praktijkpublicatie wordt goedgekeurd door de opdrachtgever, wordt de elektronische versie aan
alle deelnemers van de focusgroepen bezorgd.

174

Bijlage D
Verwerking focusgroepen
Achtergrond focusgroepen
Via de organisatie van focusgroepen wilden we in dit kortlopend O&O-project de betrokkenheid
van relevante Vlaamse actoren - actief op het domein van professionaliseringsinitiatieven voor
leraren -vergroten. De focusgroepen hadden een driedelige doelstelling:
1. de huidige situatie van de evaluatie van PI in kaart brengen;
2. de set van indicatoren (OV1) en bijhorende methodieken en instrumenten (OV2) toetsen
bij relevante onderwijsactoren; en
3. concrete aanbevelingen genereren om de evaluatie van PI in de toekomst te optimaliseren.
In het gestructureerd protocol (bijlage B) wordt de werkwijze beschreven aan de hand waarvan
te werk werd gegaan tijdens de focusgroepen om deze doelstellingen te realiseren. In bijlage C
zijn de geanonimiseerde verslagen van deze focusgroepen terug te vinden. In deze bijlage wordt
toelichting gegeven hoe de verwerking van de informatie uit de focusgroepen werd aangepakt.

Verwerking focusgroepen
De verwerking van de focusgroepen gebeurde in drie opeenvolgende stappen.
In een eerste stap werd na elke focusgroep het gemaakte verslag teruggekoppeld naar de
deelnemers. De deelnemers kregen de kans mogelijke aanpassingen of bijkomende suggesties
door te geven. Verder werden ook enkele verontschuldigde deelnemers telefonisch opgebeld voor
een kort gesprek (ca. 30 minuten) over het verslag en de doelstellingen van het
onderzoeksproject. Naar aanleiding van de reacties van de deelnemers en aanvullende
telefonische gesprekken, werden kleine wijzingen en aanvullingen in de verslagen gemaakt.
Verder werden de verslagen geanonimiseerd om de vertrouwelijkheid van de informatie te
garanderen.
In een tweede stap werd de informatie uit de verslagen verwerkt in de Nederlandstalige
praktijkbijdrage. Concreet werd de informatie uit de verschillende verslagen aan de hand van
verschillende kleurencodes gemarkeerd. Onderstaande tabel geeft de betekenis van de
verschillende kleurencodes weer.
Paars

Deze informatie heeft betrekking op het eerste element in het theoretisch raamwerk
‘Effectieve kenmerken van PI’.

Blauw

Deze informatie heeft betrekking op het tweede element in het theoretisch
raamwerk ‘Kwaliteit leraar’.

Groen

Deze informatie heeft betrekking op het derde element in het theoretisch raamwerk
‘Lesgedrag’.

Oranje

Deze informatie heeft betrekking op het vierde element in het theoretisch raamwerk
‘Leerlingresultaten’.
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Geel

Deze informatie heeft betrekking op het vijfde element in het theoretisch raamwerk
‘Contextuele factoren en persoonskenmerken’.

Rood

Deze informatie heeft betrekking op met evalueren en meten van transfereffecten
van PI.

In een derde stap werd de gemarkeerde informatie systematisch in de Nederlandstalige
praktijkbijdrage geïntegreerd. Deze integratie van informatie rond de eerste twee doelstellingen
van de focusgroep (nl. huidige situatie in kaart brengen en set van indicatoren en instrumenten
toetsen) gebeurde op twee verschillende manieren:
(1) Ofwel tekstueel, via bijvoorbeeld een beschrijving over Vlaamse PI anno 2015, via het
verduidelijken van bepaalde inhouden of via het formuleren van aanbevelingen.,
(2) Ofwel aan de hand van twee verschillende pictogrammen (zie onderstaand).
Omwille van vertrouwelijke redenen, kon niet elk specifiek voorbeeld in de Nederlandstalige
praktijkbijdrage opgenomen worden. Alle opgenomen voorbeelden werden telkens besproken
onder de promotor-coördinator, promotoren en de onderzoeker binnen het onderzoeksproject.
In de Nederlandstalige praktijkbijdrage wordt aan de hand van volgende
pictogrammen verwezen naar informatie uit de focusgroepen:
Dit pictogram wijst op een advies of een algemene bevinding uit de
focusgroepen.
Dit pictogram wijst op een specifiek voorbeeld uit de Vlaamse
onderwijspraktijk dat ter sprake kwam tijdens de focusgroepen.
Voor de integratie van informatie rond de derde doelstellingen (nl. concrete aanbevelingen
genereren) werden de suggesties en aanbevelingen van alle deelnemers aan de focusgroepen
geclusterd per onderwijsactor binnen een overkoepelende mind map (zie figuur 1). De
aanbevelingen werden geselecteerd en besproken onder de promotor-coördinator, promotoren
en de onderzoeker binnen het onderzoeksproject op basis van de relevantie en haalbaarheid van
de gemaakte aanbevelingen.
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Figuur 1. Clustering van de aanbevelingen gemaakt tijdens de focusgroepen in kader van het O&O project ‘indicatoren voor de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven’.
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