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Onderzoek naar onderzoeksruimte

Het onderstaande stuk komt voort uit de docentendenktank, een plek waar docenten onafhankelijk
en praktijkgedreven onderzoek kunnen doen. Onder praktijkgedreven onderzoek wordt onderzoek
verstaan dat de ervaringen van docenten uit de onderwijspraktijk als uitgangspunt neemt om vanuit
daar fundamentele vragen te stellen over diezelfde praktijk. Het stuk is geschreven door Robert-
Jan Gruijthuijzen en vormt zijn startblog voor het onderzoek dat in de loop van het schooljaar
2015/2016 verder zal worden uitgewerkt en uitgevoerd. Zie ook de startblogs van Frank Kuhlman
, Simon Verwer, Mattijs Leeffers, Jessica van Leth, Tessa van Ipkens en Erik Ex.

Een niet onderzochte les is het niet waard te doceren! // Robert-Jan Gruijthuijzen
 Ecce Magister

Ecce Homo
Ja, Ik weet waar ik vandaan kom
Onverzadigd zoals een Vlam
Gloei en verbruik ik mezelf
Licht wordt alles wat ik aangrijp
As alles, wat ik loslaat
Een vlam ben ik zeker
(F. Nietzsche)

Ik ben een groot bewonderaar van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Noem me een
romanticus, maar de tijd leek even stil te staan op het moment dat dit schitterende gedicht tot mij
sprak. Ik kan me het moment nog levendig herinneren. Het was een regenachtige herfstdag, de
gekleurde blaadjes vielen rijkelijk neer van de bomen. Ik hoop dat u zich op de een of andere
manier kunt voorstellen wat ik bedoel te zeggen.

Ik zou vandaag licht willen schijnen op de onderzoeksruimte door voor u de tamme kastanjes uit
het vuur te halen, zodat u er zich de vingers niet meer aan hoeft te branden.

Als ruimte voor onderzoek ons echt aan het hart gaat en we niet willen dat onderzoek in de school
na jaren van hard werken haar frisse uitstraling verliest, dan moeten we alles op alles zetten om te
voorkomen dat het zal verworden tot een weinig verrassende onderzoekspraktijk, een
betekenisloze schakel aan de lopende band van een onderwijssysteem en ondergeschikt aan wat
ik zou willen noemen verslavende beademingsapparatuur. Denk hierbij aan de
verantwoordingsprocedure, kwaliteitsbewaking, het meetbare resultaat, de visitatie, de afvink – en
beoordelingslijst en een rigide geloof in de “juiste toepassing” van de natuurwetenschappelijke
methode.
Laten we naast de juiste toepassing, blijven oefenen in het stellen van de juiste vragen!
Vragen als lichtjes in deze kille duisternis.

                               1 / 3

http://www.onderwijsfilosofie.nl/docentendenktank/
http://www.onderwijsfilosofie.nl/docentendenktank/onderzoek-naar-het-ver-haal/
http://www.onderwijsfilosofie.nl/docentendenktank/onderzoek-naar-weerstand/
http://www.onderwijsfilosofie.nl/docentendenktank/onderzoek-naar-uitstelgedrag/
http://www.onderwijsfilosofie.nl/docentendenktank/onderzoek-naar-zelfsturing/
http://www.onderwijsfilosofie.nl/docentendenktank/onderzoek-naar-passiviteit/
http://www.onderwijsfilosofie.nl/docentendenktank/onderzoek-naar-ervaringsonderwijs/


onderwijs filosofie
een vrijplaats voor gedachtevorming omtrent onderwijs, leren en lesgeven
http://www.onderwijsfilosofie.nl

Vragen die betekenis geven aan onderzoek in de school!
Vragen als onderzoek!

Een eerste vraag zou kunnen zijn: “Waar staat het begrip onderzoeksruimte voor?”.
Laten we eens het begrip onderzoeksruimte ontleden.

1. Ik zou onderzoek willen definiëren als een praktijk die licht werpt op verwarde en
inconsequente opvattingen.

2. Het begrip ruimte herbergt voor mij twee onverenigbare betekenissen
3. Oorspronkelijk een niet-afgebakende denkbeeldige, onmeetbare sfeer waarbinnen

bewogen kan worden, met diepte voorbij bekrompenheid, maar
b. Tegenwoordig vooral begrepen als een “concrete” plaats met een waarneembare
breedte, hoogte en lengte.

Onderzoek in de school als een weinig verrassende concrete plaats, verliest het haar
oorspronkelijke doel uit het oog: het ontsteken van die Nietzscheaanse Vlam, de potentiële kracht
in iedere docent die niets minder WIL dan de juiste vragen leren stellen!

Ecce magister, zie daar de docent!

Een naar zuurstof snakkende, geketende docent, voorspelbaar en meetbaar marcherend en braaf
consumerend volgens de ritmiek van de nieuwste en hipste beademingsapparatuur.

Wie denkt daadwerkelijk dat een dergelijke, concrete onderzoeksruimte kan bijdragen aan de
ontwikkeling van de docent?

De ruimte als sfeer, voorbij bekrompenheid, is daarentegen uitermate zuurstofrijk.
Hier gedraagt de ontketende docent zich niet als slaaf, kan hij zich vrij bewegen en snuift hij frisse
lucht op.
Deze docent grijpt de concrete onderzoeksruimte aan als zijn product in wording.
Deze docent laat de concrete onderzoeksruimte los als beademingsapparaat.
Deze nuchtere docent laat zich niet verleiden door het aanpassingsritueel van de zogenaamde 
duidelijkheidsverschaffing die volledige transparantie predikt en iets “concreets” verwacht. 
Niets van dat alles!
Dit lichtend voorbeeld verlangt juist naar onduidelijkheid als fundament voor het oefenen in het
stellen van de juiste vragen!

Balancerend op een dun koord, hangend boven de eigen innerlijke Vlam, daar waar het heet wordt
onder de voeten, ontsteken ervaringen die lichtgevender zijn dan welk aanpassingsritueel van
welke concrete onderzoeksruimte binnen welk onderwijssysteem dan ook.
Hier vinden we de onderzoekscoördinator in een spagaat. Enerzijds faciliteert hij ruimte door deze
te voorzien van de juiste gecoördineerde randvoorwaarden en anderzijds leert hij onderzoekers
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balanceren, door het koord zo strak mogelijk te spannen, daar waar er onrust dreigt te ontstaan als
gevolg van vermeende onduidelijkheid. Op en slap of geknapt koord is het immers onmogelijk
balanceren!
De ideale onderzoekscoördinator WIL niets liever dan zich begeven in deze spagaat. Hij grijpt deze
spagaat aan als basis voor het onderzoeken, het werpen van licht op verwarde en inconsequente
opvattingen wanneer hij bijvoorbeeld samenwerkt met externe partijen, collegae, onderzoekers en
studenten. Het is zijn onderzoeksruimte in wording.

Tot slot. Iedereen met enig ruimtelijk inzicht, begrijpt dat ik mij hier vandaag richt op de gehele
school als onderzoeksruimte in wording. Het gaat mij er met name om aandacht te vragen voor
onderzoek als oefening die zich richt op het stellen van de juiste vragen als instrumenten in 
wording.

Om Socrates aan te halen: “het niet onderzochte leven is het niet waard te leven”. Met andere
woorden: een niet onderzochte les is het niet waard te doceren, laat staan waard voor leerlingen
om te ontvangen!

Waar sloot Nietzsche zijn gedicht ook alweer mee af? “Een Vlam ben ik zeker”.
Maar helaas ben ook ik soms bang in het donker.

Wie wil mij bijstaan?
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