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Inleiding  

Alle jongeren in Nederland gaan naar school. De toekomst van de meesten van deze jongeren 

hangt voor een belangrijk deel af van het succes van hun schoolloopbaan. Een succesvolle 

schoolloopbaan is een individueel belang voor de meeste jongeren en de mensen in hun directe 

omgeving. Daarnaast kent het succes van schoolloopbanen ook een maatschappelijk belang. In 

Nederland hangen welvaart en welzijn voor een groot deel af van de kwalificaties van de 

beroepsbevolking. Een hoog opleidingspeil levert daaraan een belangrijke bijdrage. Daarom zijn 

de veelzijdige ontwikkeling van jonge mensen en het realiseren van optimale leerresultaten van 

de leerlingen van eminent belang. Dit geldt zowel voor de individuele kansen van jonge mensen 

als voor de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.  

Internationale vergelijkingen laten zien dat het Nederlandse onderwijs het goed doet. Dit is op 

de eerste plaats de verdienste van de leraren; de kwaliteit van het onderwijs wordt 

voornamelijk bepaald door de leraren die in het onderwijs werkzaam zijn (Leithwood et al., 

2006). Van scholen wordt verwacht dat zij het hoge niveau in de leerprestaties van de 

leerlingen vasthouden en ook dat zij het onderwijs verder ontwikkelen en verbeteren. In 

samenhang met de snelle maatschappelijke ontwikkelingen ervaren leraren en scholen een druk 

tot diepe en duurzame vernieuwing. Daarom wordt van leraren verwacht dat zij zich 

professioneel blijven ontwikkelen. Dit geldt voor iedere leraar individueel en voor de leraren als 

beroepsgroep. Het instellen van een register voor leraren is een voorbeeld daarvan in concreet 

beleid. Een ander voorbeeld is het streven dat meer leraren op masterniveau zijn opgeleid.  

Ruimte voor diepe en duurzame verbetering in het leren van de leerlingen ontstaat wanneer 

beter onderwijs in de school samengaat met de professionele ontwikkeling van de leraar. De 

basis voor deze diepe en duurzame verbetering in het leren van de leerlingen en professionele 

ontwikkeling van leraren is een stimulerende en kansen biedende werk- en leeromgeving voor de 

leraar in de school. Zoals in het voorwoord reeds werd aangegeven speelt de werkomgeving van 

de leraar een stimulerende of remmende rol in diens professionele ontwikkeling (Hoekstra et al., 

2009; Imants & Van Veen, 2010; Rosenholtz, 1989). Ook bepaalt de kwaliteit van de 

werkomgeving mee hoe aantrekkelijk het werk in het onderwijs is voor hoogopgeleide leraren.  

In deze bundel worden zeven door leraren uitgevoerde onderzoeken besproken. In elk van deze 

onderzoeken staat een vraag centraal die afgeleid is van de algemene vraag voor deze bundel:  

Wat maakt in de ogen van leraren de eigen werkomgeving in de school tot een kansen 

biedende en stimulerende werk- en leeromgeving? 

Met het bieden van kansen worden hier kansen bedoeld voor de leraar om een professionele 

ontwikkeling door te maken die een duurzame bijdrage levert aan goed onderwijs en beter leren 

van de leerlingen. 

In dit algemene hoofdstuk worden drie onderwerpen besproken die in alle zeven onderzoeken 

terugkeren. Samen vormen zij het gemeenschappelijke kader waarbinnen de zeven onderzoeken 

zijn uitgevoerd. De onderwerpen zijn professionele ontwikkeling, werkomgeving van de leraar in 

de school en leraar als beroep. 

Professionele ontwikkeling van leraren 

Onder de professionele ontwikkeling van de leraar wordt hier verstaan: de ontwikkeling in het 

beroep die de leraar doormaakt gedurende de beroepsloopbaan. Dit kan een ontwikkeling zijn met 



ups and downs en met versnellingen en vertragingen (Huberman, 1995). Door Day en collega’s 

(2007) is in Engeland een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder leraren in basis- en voortgezet 

onderwijs. Zij vonden de volgende fasen in de professionele ontwikkeling van leraren, uitgedrukt 

in jaren ervaring in het onderwijs (figuur 1.1): 

• 0-3 jaar: tonen van sterke betrokkenheid, belang van ondersteuning en uitdaging; 

• 4-7 jaar: vasthouden van identiteit en doelmatigheid in de klas; 

• 8-15 jaar: omgaan met veranderingen in rol en identiteit, toenemende spanningen en 

omslagen; 

• 16-23 jaar: omgaan met spanning werk en privé, uitdagingen aan motivatie en 

betrokkenheid; 

• 24-30 jaar: vasthouden van motivatie onder druk; 

• 31+ jaar: vasthouden of verliezen van motivatie, omgaan met verandering, en voorbereiden 

op einde beroepsloopbaan. 

Figuur 1.1, Fasen in de professionele ontwikkeling van leraren in basis- en voortgezet 

onderwijs (Day et al., 2007). 

Wat in deze professionele ontwikkeling door de een als een verbetering wordt gezien, zal door de 

ander wellicht als een terugval worden waargenomen. Met deze definitie wordt afstand genomen 

van de opvatting dat professionele ontwikkeling altijd tot een verbetering of verhoging leidt, zoals 

bij de omschrijving van ‘schools leren’ vaak het geval is (betere resultaten voor lezen; verhoging 

van de toetsresultaten voor wiskunde). Leren door leraren binnen werksituaties in de school kan 

resulteren in het geven van beter onderwijs en een grotere bevrediging in het werk. Maar dit leren 

kan ook bestaan uit het herbevestigen en versterken van bestaande (gewenste of ongewenste) 

routines, of uit het zich eigen maken van suboptimale of ronduit verkeerde praktijken (Bredeson, 

2003; Smylie, 1995). 

In voorgaande wordt professionele ontwikkeling omschreven als een aan de persoon van de 

leraar gekoppeld verschijnsel; het is een individuele ontwikkeling. Dit persoonlijke aspect is 

zeker aanwezig. Maar er is meer. Professionele ontwikkeling vindt plaats in voortdurende 

interactie met de werkomgeving van de leraar. De leraar maakt actief deel uit van en geeft actief 

mede vorm aan deze werkomgeving. De werkomgeving is dus niet een buiten de leraar 

bestaande, constante factor. De werkomgeving geeft richting aan en ontwikkelt mee met de 

professionele ontwikkeling van de leraar (Hoekstra et al, 2009; Imants & Van Veen, 2010). 

Betekent voorgaande nu dat de leraar over een enorme vrijheid beschikt om de eigen 

professionele ontwikkeling in te richten en te sturen? Nee, dat is niet het geval. De realiteit is dat 

de werkomgeving van de school en de opvattingen en waarden van de leraar over het eigen werk 

sterk ingekleurd zijn door maatschappelijke structuren die heersende opvattingen weerspiegelen 

over wat kennis is, wat leren en onderwijzen inhouden en hoe het schoolleven er in de school en 

de klas aan toe moet gaan. Alle leraren hebben vanaf hun eerste schooldag als leerling met dit 

beeld leren leven en leren, lang voor de eerste dag aanbrak waarop zij de lerarenopleiding 

betraden en leerden om te werken in het onderwijs en in de school.  

De Amerikaanse onderzoekers Tyack & Tobin (1994) spreken van de ‘grammar of schooling’ en 

van ‘the real school’ om dit sterk geïnstitutionaliseerd beeld aan te duiden. Als individu kun je 

je hier niet zomaar aan onttrekken, zelfs niet wanneer je als individu beantwoordt aan het 

beeld van de eigenwijze, zo niet eigengereide, leraar. Misschien is dat beeld van de eigenwijze 

leraar, naast vele andere beelden, wel onderdeel van de bestaande instituties en conformeert 

de leraar zich gedurende zijn of haar professionele ontwikkeling door diens eigengereidheid 

juist aan een bestaand beeld.  



In de eigen, persoonlijke professionele ontwikkeling heeft de leraar tot op zekere hoogte kansen 

om aan deze beelden en waarden een eigen invulling te geven. Tegelijk zal de leraar de heersende 

beelden en waarden voor een deel reproduceren. Dit geldt overigens niet alleen voor leraren en 

voor werken in het onderwijs, het geldt voor alle beroepen (Billett, 2010). Met de professionele 

ontwikkeling van de individuele leraar krijgt het onderwijs en de school aan de ene kant een 

nieuwe impuls van deze unieke leraar. Tegelijk bevestigt deze leraar als deel van het grote 

systeem de bestaande structurele kenmerken door deze in de eigen professionele ontwikkeling te 

reproduceren. Professionele ontwikkeling is dus niet de ontwikkeling van een individuele leraar los 

van de bestaande onderwijsstructuur, waarbij die structuur daar als externe conditie - van buiten 

de leraar - op van invloed is. Individu en systeem ontwikkelen in interactie, waarbij zowel 

innovatie en verbetering als efficiëntie en reproductie van routines aan de orde zijn (Hammerness 

et al., 2007). 

De werkomgeving van leraren 

Het leren van de leraar in de werkomgeving van de school doet zich voor op drie niveaus. 

Deze drie niveaus zijn: 

• individueel of persoonlijk leren (bijvoorbeeld veranderingen in het didactisch handelen van 

een leraar); 

• sociaal leren in een team (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een PTA met de vaksectie en de 

doorwerking daarvan in het handelen en denken van de teamleden); 

• collectief leren in en van de organisatie (de ontwikkeling van een identiteit als school en de 

uitwerking daarvan in concreet beleid, zoals regels voor het omgaan met mobiele telefoons 

en de socialisatie van het individu in de waarden en normen van de school). 

Daarnaast doet het leren zich voor binnen verschillende contexten. Om de context van de 

werkomgeving te bepalen is het onderscheid tussen de formele en de informele organisatie van 

belang. Formeel bestaat de school uit een structuur in de zin van een hiërarchie, 

regels/procedures  en afdelingen of secties die belast zijn met uiteenlopende 

verantwoordelijkheden en taken. Een voorbeeld daarvan is het functiebouwwerk binnen een 

schoolbestuur en binnen de school. OMO brengt met het instellen van een schaal 13-functie voor 

excellente leraren met bijbehorende functieomschrijving en –eisen een wijziging aan in de formele 

structuur van haar scholen. Deze verandering in de formele structuur heeft niet als vanzelf 

identieke veranderingen in de informele organisatie tot gevolg. 

Informeel omvat de school uiteenlopende domeinen van invloed en interactie. In het nu volgende 

wordt vooral naar dit informele domein gekeken. Voor leraren maakt het werk met leerlingen, 

binnen en buiten de klas, de kern uit van het werk. Voor een groot deel van de dag werken 

leraren individueel met een groep of met groepen van leerlingen, tamelijk geïsoleerd van 

collega’s. Een drijvende kracht voor leraren om deel te nemen aan activiteiten voor professionele 

ontwikkeling is gelegen in de mogelijkheid om het leren van leerlingen te verbeteren, hetzij door 

vernieuwingen aan te brengen, hetzij door de efficiëntie te verhogen. De meeste ervaringen van 

leraren die professionele ontwikkeling stimuleren worden opgedaan in het werk met leerlingen, in 

de direct aan het werk met leerlingen gerelateerde interacties met collega’s en in de interactie 

met schoolcondities die direct gerelateerd zijn aan het eigen werk met leerlingen en collega’s. Bij 

elkaar is dit het informele domein van het werk van de leraar. Dit domein is op een voor de leraar 

en de school typerende manier ingebed in de formele organisatie van de school. Binnen dit 

informele domein doen zich de belangrijke stappen in de professionele ontwikkeling van de leraar 

voor. 

Naast de domeinen van de leraren is er het domein van de schoolleiding. In het domein van de 

schoolleiding krijgen schoolcondities en processen op schoolniveau een plaats. Deze 



schoolcondities en organisatieprocessen zijn indirect van invloed op de professionele ontwikkeling 

van de leraar. De invloed van deze schoolcondities en –processen wordt gemedieerd door de 

processen van ‘reinvention’ en ‘reinterpretation’ door de leraar in hun eigen domein (Luttenberg et 

al. 2011; Weick, 1995). Bijvoorbeeld: een schoolplan is niet direct van invloed op de professionele 

ontwikkeling van een leraar. Dit document kan de professionele ontwikkeling van de leraar wel in 

verwachte of onverwachte richting beïnvloeden, maar deze invloed zal plaatsvinden binnen de 

interpretaties door de leraar van het schoolbeleid. Dus als de leraar al een grote argwaan tegen 

management in het algemeen en tegen het management en beleid van de eigen school in het 

bijzonder heeft opgebouwd, is de kans groot dat deze in eerste instantie defensief zal reageren op 

het schoolplan, zelfs tegen elementen uit het plan waar deze leraar het in tweede instantie best 

wel mee eens is of zijn voordeel mee kan doen. 

Zes groepen van factoren die de professionele ontwikkeling van leraren binnen de werkplaats in 

uiteenlopende richtingen (gewenst en ongewenst, stimuleren en remmend, bedoeld en averechts) 

kunnen beïnvloeden zijn (Ellström, 2001; Imants & Van Veen, 2010): 

• het leerpotentieel van de inhoud en methode van het werk; de complexiteit van de taken, 

variatie in het werk, autonomie in en controle over het eigen werk (deze factor heeft veel 

te maken met de professionele ruimte van de leraar en ook met het isolement van de 

leraar en vastgeroeste routines in het werk), 

• gelegenheid voor feedback, evaluatie, en reflectie op de opbrengsten van het werk; het 

ervaren van het succes van de eigen inspanning bij de uitvoering van taken, op data 

gebaseerd inzicht in zaken die goed en minder gaan in het eigen werk en in de school, de 

stimulans om systematisch na te denken over zaken die goed en minder goed gaan en om 

verbeteringen te ontwikkelen (deze factor heeft veel te maken met opbrengstgericht 

werken en gebruik van data en ook met de vaak beperkte mogelijkheden om samen met 

collega’s diepgaand stil te staan bij de kwaliteit van het werk), 

• formalisatie van werkprocessen; de in methodes ingebouwde ordening van de stof en van 

didactische werkwijzen, het PTA, het rooster, afspraken in sectie en afdeling/team over 

onderwijs en begeleiding van de leerlingen, normen en procedures voor determinatie en 

overgang (deze factor heeft veel te maken met passend onderwijs, taalbeleidsplan en 

kritisch doordenken van plannen en regels, en ook met grenzen voor differentiatie door 

vaste afspraken en regels en slaafs volgen van methode en toetsplan), 

• actieve deelname aan probleemoplossing en verbetering van het werk; de actieve rol van 

de leraar bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van effectieve en inspirerende 

onderwijsvormen en inhouden, de gerespecteerde inbreng van leraren bij de ontwikkeling 

van de inhoudelijke kanten van onderwijsbeleid in de school (deze factor raakt sterk aan 

de professionele ruimte van de leraar en inspirerende en niet-vrijblijvende vormen van 

samenwerking, aan de leraar als uitvoeder van een door anderen bedacht curriculum en 

aan het verloren gaan van de stem van de leraar bij de uitvoering van het schoolbeleid 

waarin leraren wel hebben meegedacht), 

• hulpbronnen voor leren; aanwezige voorkennis bij leraren, beschikbaarheid van 

curriculum- en instructiematerialen en tijd en ruimte,resp. rust (deze factor betreft de 

randvoorwaarden in de ruime zin van het woord, aanwezigheid daarvan is als op zichzelf 

staand gegeven niet genoeg voor sterke motivatie en inspiratie, maar afwezigheid maakt 

ontevreden en leidt tot verlies van motivatie, denk ook aan het weglekken van in eerste 

instantie wel gecreëerde tijd en ruimte voor structurele samenwerking door het onvoorzien 

opvangen van lesuitval vanwege een zieke collega, deelname aan een werkweek van de 

brugklas of een studiereis van 5 vwo, etc.),   

• gedeelde normen en waarden; normen en waarden aangaande het leren en de 

ontwikkeling van leerlingen, normen en waarden aangaande de samenwerking en 

onderlinge verhoudingen tussen leraren onderling, en leraren en schoolleiding (deze factor 

heeft veel te maken met de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerresultaten van 

de leerlingen, de school als een veilige en stimulerende leeromgeving voor alle leerlingen 

en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal om over het leren van de leerlingen 

te praten, maar ook met de soms verstikkende norm van ‘gelijke monniken, gelijke 



kappen’, en binnen de school zo snel mogelijk vergeten wat je als leraar buiten de school 

aan nieuws geleerd hebt). 

Deze zes onderdelen van de werkomgeving van de leraar in de school worden doorgaans 

beschouwd als min of meer objectieve kenmerken van de school. Echter, de invloed van deze 

onderdelen op de professionele ontwikkeling van leraren loopt vooral via hoe zij door de leraren 

zelf wordt waargenomen en ingevuld in het dagelijks werk. Er is geen lijnrecht verband tussen de 

aan- of afwezigheid van deze onderdelen en de mate van professionele ontwikkeling (Imants et 

al., 2013). De wijze waarop leraren aan deze onderdelen invulling en betekenis geven bepaalt 

mede de richting van het leren door de leraren (versterken van routines of stimuleren van 

vernieuwing) en andere belangrijke effecten (betrokkenheid of isolement, actieve deelname of 

vervreemding). 

Het werk van leraren 

Onder instituties in het onderwijs verstaan we het geheel van maatschappelijke beelden en 

waarden over kennis, leren en onderwijzen, zoals die in de heersende onderwijsstructuren hun 

neerslag krijgen. De kracht van deze instituties moet niet worden onderschat. Onderwijs is een 

maatschappelijke functie met een eeuwenoude geschiedenis. De huidige geïnstitutionaliseerde 

structuren nemen deze geschiedenis mee, bouwen erop voort en herbevestigen deze van dag tot 

dag (Imants, 2012; Imants & Van der Velde, 2012). Dit geldt ook voor het werk van leraar als 

onderdeel van deze maatschappelijke beelden en waarden rond het onderwijs. In deze tijd spelen 

deze maatschappelijke beelden en waarden een rol in de discussie over het werk van leraar als 

een professioneel beroep en de gewenste versterking van de professionaliteit in het werk van 

leraar. 

Het professiebegrip leidt voortdurend tot verhitte debatten binnen de wetenschap en in de 

maatschappij. Het is een ideologisch zwaar beladen begrip. Een min of meer gangbare opvatting is 

dat een professioneel beroep staat voor een beroep met een wetenschappelijke kennisbasis, 

waarvoor een wetenschappelijke opleiding/training vereist is en waarvan de toelating, 

beroepsregels inclusief handhaving, uitsluiting uit het beroep, etc. door de beroepsgroep zelf 

geregeld wordt, met inbreng van een autonome beroepsvereniging (beroepsregister). In deze 

betekenis heeft het begrip gestalte gekregen in de 19e eeuw, toen beroepen als arts, notaris, etc. 

in hun moderne vorm gestalte kregen. Het zal duidelijk zijn dat deze betekenis van professioneel 

beroep alles te maken heeft met de bescherming en afscherming van het beroep en met 

maatschappelijke machtsaanspraken van de beroepsgroep. Een belangrijk deel van de 

ideologische geladenheid is in die machtsaanspraak gelegen. Een professioneel beroep kent een 

groot aantal maatschappelijke privileges, zowel materieel als immaterieel, waar andere 

beroepsgroepen niet over beschikken. Vergelijk in dit verband artsen met verpleegkundigen en 

plaats de leraar daarnaast. Het is duidelijk wie het meest verdient en wie het meest 

onaantastbaar is in het beroep. De positie van de leraar komt eerder overeen met de positie van 

verpleegkundigen dan met de positie van artsen. In het verleden heeft men beroepen als 

verpleegkundige en leraar wel aangeduide als semi-professies. 1.  

1. Illustratief in dit verband is dat veel leraren niet in een beroepsvereniging, maar wel in een vakbond 

georganiseerd zijn. Illustratief is ook dat vo-leraren ook georganiseerd zijn in beroepsverenigingen per 

schoolvak. Dat lijkt niet toevallig, omdat de categorale gymnasia en de bovenbouw havo/vwo het sterkst 

hangen tegen academisch onderwijs waar de professies gevormd worden, en omdat de indeling in 

schoolvakken in het vo een afspiegeling is van de academische vakken. Zo is de beroepsvereniging voor 

geschiedenisleraren (VGN) een machtige vereniging met een sterke lobby in de politiek. 

Eerder dan de 19e eeuw had professie al te maken met ‘roep’ en roeping. Kenmerkend voor 

professionele beroepen is de gedachte van altruïsme, waarmee invulling gegeven wordt aan het 



beroep als roeping (de beroepseed van de arts). Dit al dan niet vermeende altruïsme vormt 

vervolgens weer een rechtvaardiging voor de eerder genoemde machtsaanspraken en privileges. 

Ook dit is een sterk ideologisch ingekleurd beeld. Zo zijn in het werk van leraar, het werken 

vanuit het belang van de leerling en het werken vanuit het eigen belang doorgaans moeilijk uit 

elkaar te halen. De uitspraak “Dat is niet goed voor mijn leerlingen” staat regelmatig voor een 

defensieve reactie waarmee de leraar zelf bepaalde zaken niet op wil pakken (Hanson, 2002).  

In de moderne tijd is het professiebegrip flink aan het schuiven geraakt. Ook de traditioneel 

professionele beroepen komen meer onder maatschappelijke druk en institutionele invloed te 

staan. Een arts moet zich voegen naar de regels van het ziekenhuis waarin hij of zij praktijk voert 

en een arts en de organisaties waarin artsen werken moeten meer dan vroeger verantwoording 

afleggen naar de maatschappij. In moderne, professionele organisaties worden hoge eisen gesteld 

aan de kwaliteit van samenwerking, planning en verantwoording en veiligheid en bedrijfsvoering. 

De traditionele individuele autonomie van de professional staat overal onder druk. Dit laat 

onverlet dat van het ideologisch geladen beeld van de professie nog altijd een grote 

aantrekkingskracht uitgaat. Dit blijkt uit recente initiatieven om het professioneel karakter van het 

beroep van leraar te versterken. Tegelijkertijd wordt binnen het onderwijs gesproken over ‘new 

professionalism’, waarin de bovengenoemde eisen en druk van modernisering terugkomen, samen 

te vatten in drie steekwoorden: verbetering, verantwoording en samenwerking (Hargreaves, 

1994; Sykes, 1999). 

Er zijn meer betekenissen gekoppeld aan 

professioneel. Zo is een sporter of 

kunstenaar die van de sport of kunst een 

beroep maakt een professional, in 

tegenstelling tot een amateur. Je werk 

op een professionele manier doen, staat 

dan voor hoge kwaliteit, terwijl een taak 

amateuristisch uitvoeren staat voor 

broddelwerk. Professioneel staat ook 

voor een houding. Dat wil zeggen: een 

houding waarin de professional van 

zichzelf en van de omgeving een 

hoogwaardige taakuitvoering eist. 

Binnen deze betekenissen is veel sterker 

dan in de traditionele 19e-eeuwse  

betekenis ruimte voor nieuwe ontwikkelingen binnen de beroepen, zoals samenwerking, 

planmatigheid, innovatie en verantwoording. Tegelijk wordt hiermee het professiebegrip wel 

uitgehold en wellicht ook voor eigen doelen misbruikt. Hoe goed is dit vol te houden? En wordt 

daarmee het aloude ambacht niet vreselijk tekort gedaan? 

Kenmerk beroep  Typering als professioneel werk 

Kennisbron voor het werk  Wetenschappelijke kennis 

  

Aanleren van het werk  Studie / training 

  

Basis voor competent gedrag  Onderzoek 

  

Aansturing van het werk  Rationele beslissing 

  

Drijfveer voor het werk  Optimale dienst 

  

Gerichtheid van het werk  Verbetering 



  

Criterium voor opbrengst van het werk  Effectiviteit 

  

Referentiepunt voor competent gedrag  Normen beroepsgroep 

Figuur 1.2 Het werk van leraar op acht kenmerken getypeerd als professioneel werk 

Als de werkomgeving van de leraar nu getypeerd wordt vanuit het beeld van een professioneel 

beroep, hoe ziet die werkomgeving er dan uit? Deze typering is in figuur 1.2 weergegeven in acht 

kenmerken, verdeeld in drie groepen. Drie kenmerken gaan over de onderbouwing van het werk, 

te weten de gerichtheid of oriëntatie van het werk, de aansturing van het werk en de basis voor 

competent werk. De tweede groep kenmerken betreft de kennis en vaardigheden voor het werk, 

te weten de bron van kennis voor het werk en de verwerving van aan het werk gerelateerde 

kennis en vaardigheden. De derde groep gaat over de kwaliteit van het werk, te weten de 

motivatie voor het werk, het referentiepunt voor competent gedrag en het criterium voor 

opbrengst van het werk. 

Zijn er naast het beroep als professie nu ook alternatieve perspectieven op het werk van leraar?  

Twee alternatieven zijn het werk als ambacht en het werk als massaproductie (figuur 1.3). 

Ambacht, massaproductie en professie hebben een bijdrage geleverd aan de wortels van het werk 

van leraar in de school. Verondersteld kan worden dat in het huidige werk van leraar elementen 

van deze drie ideaaltypen terugkeren. 

 

Figuur 1.3 Het werk van leraar tussen ambacht, massaproductie en professie 

Kenmerk beroep Ambachtelijk werk Massaproductie  Professioneel werk 

Kennisbron voor het  Kennis ervaren collega Kennis in methode Wetenschappelijke  

werk 

  

kennis 

  

Aanleren van het werk Overdracht tijdens  Voorbeeldgedrag  Studie / training 

 

werk 

  
 

Basis voor competent  Ervaring  Routine  Onderzoek 

gedrag 

   
 

Professie 

Massaproductie 

Ambacht 



Aansturing van werk Intuïtie  Volgen van methode Rationele beslissing 

    

Drijfveer voor werk Tevredenheid  Rendement  Optimale dienst 

    

Gerichtheid van werk Traditie  Uitvoering  Verbetering 

    

Criterium voor  Deugdelijkheid  Efficiëntie  Effectiviteit 

opbrengst van werk 

   
 

Referentiepunt voor  Waardering klant Oordeel directie Normen beroepsgroep 

competent gedrag    

Figuur 1.4 De drie ideaaltypen ambacht, massaproductie en professie uitgewerkt op acht 

kenmerken 

Eerder is het werk of beroep als professie uitgewerkt in een ideaaltype, ofwel in de meest zuivere 

vorm die in werkelijkheid niet bestaat. Figuur 1.2 geeft de invulling van het werk van leraar weer 

vanuit het ideaaltype van de professie. Op vergelijkbare wijze kunnen ambacht en massaproductie 

beschouwd worden als twee ideaaltypen, waarbij dezelfde acht kenmerken een andere invulling 

krijgen (figuur 1.4). De relatie tussen de niet bestaande ideaaltypen en de werkelijkheid is dan dat 

de werkelijkheid zich altijd ergens tussen deze ideaaltypen in bevindt (figuur 1.3). De 

werkelijkheid omvat meer of minder elementen van alle drie de ideaaltypen. De drie ideaaltypen 

vormen de hoekpunten van een driehoek. Deze driehoek definieert de grenzen van het veld 

waarbinnen de werkelijkheid van het beroep zich bevindt. 

De moderne school voor voortgezet onderwijs is een meervoudige en gelaagde organisatie. 

Meervoudig in de zin dat elementen van alle drie de ideaaltypen terugkeren in de organisatie van 

de school, in de werkomgeving van de leraar en in het werk van leraar als zodanig. Alle drie de 

ideaaltypen hebben binnen het onderwijs een lange geschiedenis en zijn op hun eigen wijze sterk 

geïnstitutionaliseerd binnen de structuur van de school. Gelaagd in de zin dat verschillende 

substructuren door uiteenlopende ideaaltypen gedomineerd worden en door en over elkaar heen 

schuiven. Zo zijn in vo-scholen de instructie en leerlingbegeleiding doorgaans afzonderlijk 

georganiseerd. De substructuur van instructie heeft wel wat professionele trekjes (het 

functioneren van vaksecties), terwijl de substructuur van begeleiding ook kenmerken van 

massaproductie heeft (het functioneren van afdelingen). Kenmerkend voor professioneel werk is 

dat er binnen het werk een zekere mate van eenheid is van planning, ontwikkeling, uitvoering en 

evaluatie. Binnen het Nederlandse onderwijs, maar ook in het buitenland, heeft de scheiding van 

uitvoering in het werk van leraren van planning, ontwikkeling en evaluatie breed gestalte 

gekregen. Deze is geïnstitutionaliseerd in de opkomst van adviesdiensten, onderzoeksbureaus, 

begeleidingsinstellingen en uitgeverijen, die voor scholen, schoolbesturen en het onderwijsveld 

opdrachten uitvoeren of diensten/producten aanleveren2. Naast gelaagdheid binnen de school is er 

daarom ook sprake van gelaagdheid in het onderwijswerk als het gaat om de plaats van de school 

en het werk van leraren binnen de bredere onderwijsomgeving. 

2 In die zin is de weerstand van veel leraren tegen de deskundigen en onderzoekers van buiten wel te 

begrijpen. Ze vormen in potentie een structurele rem op de mogelijkheid om zelf in professionele richting te 

ontwikkelen binnen de school. Veel ambitieuze leraren worden na verloop van tijd zelf opleider, adviseur, 

ontwikkelaar of onderzoeker buiten de school. Daarmee verdwijnt voortdurend talent dat binnen de school 

zelf hard nodig is.   

Aanwijzingen voor de meervoudigheid en gelaagdheid van scholen en het werk van leraren zijn te 

vinden in de resultaten van een vragenlijst over de werkomgeving van leraren die gebaseerd is op 

de bovenstaande figuur 1.4, te weten de vragenlijst ‘Leraar als beroep’. Aan drie verschillende 

proefgroepen is gevraagd om het werk van leraren te typeren door elke keer een keuze te maken 

uit de drie alternatieven (professioneel, ambachtelijk of massaproductie; op het moment van 



invullen waren de respondenten nog niet met dit onderscheid bekend). Hen werd gevraagd om de 

acht keuzes tweemaal te maken, eenmaal voor het ideaal van het werk van leraar en eenmaal 

voor de dagelijkse praktijk van het werk van leraar. De uitkomsten zijn weergegeven in figuur 1.5. 

Deze gegevens laten zien dat alle drie de proefgroepen bij het ideaal van het werk van leraar het 

meest kiezen voor professionele kenmerken, terwijl bij de dagelijkse praktijk de professionele 

kenmerken het minst gekozen worden. Omgekeerd kiezen de drie proefgroepen de 

massaproductie-kenmerken het minst bij het ideaal van het werk van leraar. Bij de dagelijkse 

praktijk wordt beduidend meer voor massaproductiekenmerken gekozen; de deelnemers aan de 

Masteropleiding Leren & Innoveren zijn daarin het meest stellig (reeks 5). In beide gevallen 

(ideaal en praktijk) neemt de keuze voor ambachtelijke kenmerken een middenpositie in, zij het 

dat de lerarenopleiders de ambachtelijke kenmerken het vaakst kiezen om de dagelijkse praktijk 

te typeren (reeks 6).  

Categorie 1  prof essioneel 

Categorie 2  am bachtelijk 

Categorie 3  ma ssaproductie 

  

Reeks 1 t/m 3  ide aal 

Reeks 4 t/m 6  dag elijkse praktijk 

  

Reeksen 1 en 4  1e- graads studenten lerarenopleiding ILS-RU (n = 47) 

Reeksen 2 en 5  erv aren leraren; studenten Master Leren & Innoveren HES (n = 22) 

Reeksen 4 en 6  lera renopleiders po en vo Velon congres (n = 17) 

Figuur 1.5 De resultaten van drie onafhankelijke proefgroepen op de vragenlijst  

‘Leraar als beroep’ 

 
In vier van de zeven onderzoeken uit het project Krachtig Meesterschap worden met deze 

vragenlijst of een variant daarvan gegevens verzameld bij de leraren in de eigen school. 
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Conclusies  

Professionele ontwikkeling is een grillig proces met uiteenlopende uitkomsten die zowel positief als 

negatief kunnen uitpakken. Professionele ontwikkeling en ontwikkeling van de werkomgeving 

staan in een voortdurende wisselwerking. Professie is een ideologisch geladen begrip dat als 

ideaaltype beperkt op het werk van leraren van toepassing is. Naast professie zijn ambacht en 

massaproductie twee geldige ideaaltypen om het werk van leraren en het beroep te typeren. In de 

zienswijze van leraren (ideaal en dagelijkse praktijk) bevindt het werk van leraren zich in het veld 

dat door de drie voorgenoemde punten gedefinieerd wordt. 

Voorgaande betekent dat de schoolorganisatie en meer in het bijzonder de dagelijkse 

werkomgeving van invloed is op de professionele ontwikkeling van de individuele leraar in de zin 

van: 

• wat wordt geleerd (praktijken die respectievelijk als professioneel, ambachtelijk of 

massaproductie getypeerd kunnen worden); 

• hoe wordt geleerd (modelleren, ervaringsleren, onderzoekend leren); 

• vanuit welk perspectief wordt geleerd (efficiëntie, innovatie, traditie); 

• de mogelijkheid tot transfer en daarmee verduurzaming van de leerervaring (accent op 

individuele ontwikkeling of koppeling aan schoolontwikkeling). 

Dit betekent dat het bij het onderzoeken van professionele ontwikkeling van de leraar zinvol is 

om (a) de stimulansen en beperkingen, (b) de richting en (c) de wijze van verduurzaming 

binnen de werkomgeving en de organisatie mee te analyseren. Zes onderdelen van de 

werkomgeving die hierbij een rol spelen zijn in dit hoofdstuk besproken. De wijze waarop 

leraren hun werk en hun werkomgeving waarnemen vormt een context waarbinnen concrete 

initiatieven, processen en uitkomsten van professionele ontwikkeling moeten worden 

geïnterpreteerd. De in de komende zeven hoofdstukken besproken onderzoeken zullen elk 

vanuit een eigen vraagstelling en benadering een concrete invulling geven aan dit inzicht. 
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