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Project ‘Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren en 
de inzet van ICT bij zelfregulatie van leerlingen en coaching door de 
leraar’  

    

  

1. Inleiding   

In het partnerschap zijn twee belangrijke prioriteiten: het ontwikkelen van 
onderzoekend vermogen van (aanstaande) professionals en het stimuleren van een 

onderzoekscultuur in de scholen. Dit heeft onder meer geleid tot het gezamenlijk 

vormgeven van heterogene leerwerkgemeenschappen en Research & 
Designgroepen. Daarnaast is er de afgelopen twee jaar enige ervaring opgedaan 

met het uitvoeren van onderzoek in een zogenaamde onderwijswerkplaats 

(Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht). In deze onderwijswerkplaats verrichtten 

leraren van basisscholen, pabostudenten en onderzoekers van onder meer de 

Marnix Academie en Universiteit Utrecht op basis van een ontwikkelvraag van de 
participerende scholen samen onderzoek. Het onderzoek moest leiden tot 

praktisch relevante uitkomsten voor de scholen zelf en daarnaast voor andere 

scholen bruikbare kennis en/of producten opleveren. De eerste ervaringen met 

deze werkplaats zijn veelbelovend; we willen het concept dan ook graag verder 

ontwikkelen en verspreiden.   

  

In tegenstelling tot in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht richten alle 
scholen in de nieuw in te richten werkplaats zich op hetzelfde onderzoeksthema, 

namelijk ‘gepersonaliseerd leren’. Scholen die betrokken zullen zijn bij de nieuw in 
te richten werkplaats willen allen onderzoekend een innovatie bewerkstelligen op 

het gebied van gepersonaliseerd leren en de inzet van ICT. Het onderzoek zal zich 

toespitsen op de vragen hoe zelfregulerend leren door leerlingen en het vormgeven 
van de coachende rol door de leraar ondersteund kunnen worden door de inzet van 

ICT. Het thema van de werkplaats, ‘gepersonaliseerd leren’, is ook binnen het 

partnerschap een actueel thema.   

  

Binnen de onderwijswerkplaats zullen schoolgebonden vragen het vertrekpunt 

vormen van onderzoek. Uitkomsten moeten zowel de afzonderlijke scholen als het 
partnerschap als geheel ten goede komen. De projectopbrengsten zijn tweeledig: a. 

verdieping van kennis van en ervaring met het werken in een onderwijswerkplaats; 

b. kennis van en ervaring met het vormgeven van gepersonaliseerd leren en de 

inzet van ICT hierbij.  

    

2. Looptijd van het project  

Het project is een driejarig project.  

Geplande startdatum: 15-03-2018; geplande einddatum: 15-10-2021.  

  

3. Consortium   

Het inrichten van een werkplaats onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd leren en 
de inzet van ICT bij zelfregulatie van leerlingen en coaching door de leraar’ is 

voorbereid door een consortium bestaande uit de schoolbesturen De Vier 
Windstreken (Gouda en omstreken) en Onderwijsgroep Amstelland (Amstelveen), 

hogeschool Marnix Academie en Universiteit Utrecht. De Universiteit  
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Utrecht maakt deel uit van het consortium omdat in eerdere samenwerking (o.a. in 

het project ‘Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht’) de inbreng van universitaire 
onderzoekers van toegevoegde waarde bleek. Van Onderwijsgroep Amstelland 

zullen drie basisscholen participeren en van De Vier Windstreken zullen twee 

basisscholen participeren in de onderwijswerkplaats.  

Het voorliggende voorstel kwam tot stand in een intensieve samenwerking tussen 

bestuurders en beleidsmedewerkers van beide schoolbesturen, de bestuurder en 

een lector van de Marnix Academie en een onderzoeker van de Universiteit 
Utrecht.  

4. Samenvatting van het plan van aanpak   

Voortbordurend op uitkomsten van eerder onderzoek (waaronder het Doorbraak 

project) en aansluitend bij de vragen die leven binnen de schoolbesturen staan in 

deze werkplaats de volgende vragen centraal:  

  

‐  Hoe kan bij gepersonaliseerd leren de zelfregulatie door leerlingen optimaal 

worden ondersteund met ICT?  

‐  Hoe kan bij gepersonaliseerd leren de coachende rol van de leraar vorm 

krijgen en hoe kan ICT daarbij een hulpmiddel zijn?  

- Wat zijn succesfactoren en valkuilen bij het inzetten van ICT bij 

gepersonaliseerd leren?  

  

In dit project vindt zowel schoolgebonden als schooloverstijgend onderzoek plaats.   

  

Schoolgebonden onderzoek wordt uitgevoerd door schoolgebonden 

onderzoekteams (zie ook punt 10). In deze teams wordt met inbreng van de eigen 

expertise en op basis van gelijkwaardigheid samen het onderzoek voorbereid en 
uitgevoerd. Het eerste jaar is met name gereserveerd om vragen die in de eigen 

onderwijspraktijk leven te vertalen naar onderzoeksvragen en -plannen. Het 

tweede en derde jaar staan het uitvoeren van de onderzoeken en kennisdeling 
binnen het partnerschap centraal.   

Ieder jaar zijn er vijf schooloverstijgende werkplaatsbijeenkomsten. In de 

bijeenkomsten is er ruimte voor het geven en ontvangen van feedback en daar 
waar mogelijk worden vormen van samenwerking tussen de verschillende 

schoolgebonden onderzoeksteams gezocht en gefaciliteerd. In de 

werkplaatsbijeenkomsten vindt ook professionalisering plaats. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het uitbreiden van onderzoeksvaardigheden, maar ook om het 

verbreden en verdiepen van inhoudelijke en technologische kennis. Tot slot worden 

in deze bijeenkomsten de onderzoeksvragen en -plannen van de afzonderlijke 

scholen geijkt aan de centrale onderzoeksvragen van de werkplaats en vinden er 

voorbereidende activiteiten plaats voor kennisdeling in het partnerschap.  

  

In een schooloverstijgend onderzoek wordt gekeken naar de effecten van de 

verschillende interventies op de zelfregulatie ten aanzien van cognitie, 

metacognitie en motivatie en de kwaliteit van coaching van leerkrachten.   
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5. Theoretische inbedding van het project  

Gepersonaliseerd leren - leren waarbij tegemoet gekomen wordt aan de individuele 
verschillen tussen leerlingen (Doorbraakproject Onderwijs & ICT, 2017) - doet een 

beroep op zelfregulerend vermogen van leerlingen en vraagt een coachende rol van 

de leerkracht (Kester et al., 2018; Lockhorst et al., 2018).   

Binnen gepersonaliseerd leren is er nog veel onduidelijk over de (ideale) balans 
tussen leerkracht en leerling-gestuurde leeractiviteiten en taken (Kester et al., 

2018; McLoughlin & Lee, 2010). Wel blijkt uit onderzoek dat als de leerling en de 
leraar het leerproces samen aansturen, er vaker positieve effecten gezien worden 

op leerprestaties, motivatie en zelfregulatie (Kester et al., 2018; Lockhorst et al., 

2018).  

Het inzetten van digitale leermiddelen biedt nieuwe mogelijkheden voor het 
realiseren van gepersonaliseerd leren. Er liggen nog veel vragen met betrekking tot 

de inzet van die middelen. Onderzoek van Lockhorst et al. (2018) laat al wel zien 

dat oefenen met behulp van digitale programma’s nauwelijks invloed heeft op het 

zelfregulerend vermogen en de motivatie van leerlingen; een onderzoek van 

Kennisnet in samenwerking met het Kohnstamm Instituut heeft aangetoond dat 
leerlingen uit het vo die de methode ‘Wiskunde zonder boek’ gevolgd hebben 

hoger scoren op motivatie dan leerlingen die traditioneel onderwijs hebben gehad 

(https://issuu.com/kennisnet/docs/leren_met_meer_effect).   

  

  

6. Expertise  

In beide besturen zijn de scholen die betrokken zijn bij deze werkplaats al bezig met 
gepersonaliseerd leren en het inzetten van technologie hierbij. De scholen van De 

Vier Windstreken hebben hun onderwijs als unitonderwijs georganiseerd en 

implementeren (aspecten van) gepersonaliseerd onderwijs, of hebben het 
voornemen dit te gaan doen. Op leraar24 beschrijft één van de scholen hun 

ontwikkeling: https://www.leraar24.nl/gepersonaliseerd-leren-in-ons-onderwijs/.   

De Onderwijsgroep Amstelland is bezig is met het ontwikkelen van een nieuwe 

strategische koers. Er wordt vol ingezet op onderwijsinnovatie; het benutten van 

technologische mogelijkheden is een van de speerpunten en de behoefte aan 

maatwerk binnen scholen is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Het voorliggende 
project biedt een mogelijkheid om gepersonaliseerd leren met behulp van ICT in de 

scholen op een onderbouwde manier in te bedden.   

  

Onderzoekers die vanuit de Universiteit Utrecht participeren brengen academische 
kennis met betrekking tot het gepersonaliseerd leren en ICT in; enkelen van hen 

hebben ook meegewerkt aan het project ‘Slimmer leren met ICT’. Vanuit de Marnix 

Academie draagt het lectoraat Toekomstgericht Onderwijs zorg voor kennis van 
actuele onderzoeksresultaten met betrekking tot gepersonaliseerd leren en de 

inzet van ICT. Samen met nieuwe technologische ontwikkelingen zijn dit de twee 
belangrijke thema’s van een masteropleiding die momenteel in dit lectoraat wordt 

ontwikkeld.   

  

Er is bewust gekozen voor een medewerker van een van beide schoolbesturen als 
projectcoördinator. Deze persoon heeft een sociaal wetenschappelijke 

achtergrond, heeft verschillende grootschalige onderzoeksprojecten voor de 

overheid geleid en werkt nu Amstelland als beleidsadviseur. Op deze wijze wordt 
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de balans tussen onderzoek en praktijk benadrukt in de persoon van de 

coördinator.   

  

  

7. Participerende basisscholen  

  

Naam school en plaats van 

vestiging:  

Brinnummer:  Naam PO bestuur:   

Brede school Rembrandt, 

Amstelveen  

 31AW  

  

Onderwijsgroep Amstelland  

De Cirkel, Amstelveen  10WT  Onderwijsgroep Amstelland  

Willem Alexanderschool, 

Amstelveen  

 13DK  

  

Onderwijsgroep Amstelland  

Kindcentrum Goejanverwelle, 

Gouda  

22KE  De Vier Windstreken  

Eendragt, Zevenhuizen  04RV  De Vier Windstreken  

 

  

8. Participerende hoger onderwijsinstellingen en onderzoekers  

  

Naam hogeschool   Namen van betrokken lectoren/(docent-) onderzoekers   

Hogeschool Marnix 

Academie  

dr. Stella van der Wal-Maris  

dr. Karly van Gorp 

  

Naam universiteit en 

faculteit  

Faculteiten  Namen van betrokken 

onderzoekers:   

Universiteit Utrecht  Faculteit sociale  

wetenschappen: Educatie & 

Pedagogiek  

prof. dr. Jan van Tartwijk  

  Faculteit sociale 
wetenschappen:  
Onderwijsadvies en Training  

dr. Mario de Jonge  

    In gesprek met verschillende 

onderzoekers om deel te 

nemen aan het project  

Bestuur  

Onderwijsgroep 

Amstelland  

Onderwijskundig beleid   dr. Natacha Borgers   

  

  

9. Projectorganisatie  

Binnen de werkplaats kennen we een stuurgroep, werkgroep, projectcoördinator,  

schoolgebonden onderzoekteams en een schooloverstijgend onderzoeksteam. De 



 

 

Pagina 5 van 11  

taakverdeling is gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan in de Werkplaats 

Onderwijsonderzoek Utrecht en in de R&D-groepen van de Marnix Academie.  

  

De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van de betrokken schoolbesturen, de 

Marnix Academie en Universiteit Utrecht. Ze is opdrachtgever, budgethouder en 

eindverantwoordelijk voor het resultaat. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan de werkgroep.   

  

De werkgroep bestaat uit beleidsadviseurs van de schoolbesturen, een onderzoeker 

van de Universiteit Utrecht en een lector van de Marnix Academie. Ieder lid draagt 

vanuit de eigen organisatie en expertise bij aan de realisatie van de doelstellingen 

van het project en draagt in de eigen organisatie zorg voor communicatie met 
betrekking tot het project. De werkgroep is verantwoordelijk voor de 

projectorganisatie en de voortgang.   

  

De projectcoördinator is voorzitter van de werkgroep, verantwoordelijk voor visie, 
strategie, doelstellingen en bedrijfsvoering van het project. De projectleider 

informeert en consulteert de stuurgroep.   

  

Een schoolgebonden onderzoeksteam is een zelfsturend team rondom de 

onderzoeksvraag van een school. In een schoolgebonden onderzoeksteam zitten 

een/twee leerkracht-onderzoeker(s), een onderzoeker van de universiteit of 

hogeschool (senioronderzoeker) en een/twee studentonderzoeker(s). Mensen met 

verschillende rollen en expertisegebieden voeren binnen het team, en in 

samenwerking met de gehele werkplaats, praktijkgericht (ontwerp)onderzoek uit. 
Het onderzoeksteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces en het 

resultaat. Leerkrachtonderzoekers hebben affiniteit met onderzoek en bij voorkeur 

een (afgeronde) masteropleiding. Een van de leerkrachtonderzoekers is 

projectleider. De docentonderzoeker bewaakt de onderzoekskwaliteit en de 

aansluiting op de centrale onderzoeksvragen.   

  

Een deel van de senioronderzoekers vormt een schooloverstijgend onderzoeksteam 

dat verantwoordelijk is voor het schooloverstijgende onderzoek. Samen 

coördineren zij de afname van vragenlijsten over motivatie en zelfregulatie bij 
leerlingen en de houding van leerkrachten, de data-analyse en de rapportage.   

  

  

10. Kennisdeling  

Doorwerking binnen schoolbesturen  

• Door middel van gerichte professionaliseringsactiviteiten wordt vergaarde 

kennis gedeeld binnen alle scholen van de besturen en wordt evidence 
informed handelen gestimuleerd.   

• Het gezamenlijk optrekken in de werkplaatsbijeenkomsten maakt een 

‘crossing borders’ mogelijk; de samenwerking tussen scholen binnen 
besturen en tussen scholen van verschillende besturen wordt gefaciliteerd.  
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Doorwerking in curriculum van hogeschool  

• Op de hogeschool vindt een curriculumherziening plaats. De verworven 
kennis en ervaringen zullen worden gedeeld met het projectteam 

Curriculumvernieuwing, samen met suggesties hoe deze een plaats in het 

curriculum kunnen krijgen.  

  

Doorwerking binnen partnerschap  

• Op studiedagen van het partnerschap worden zowel inhoudelijke als 
procesmatige kennis en ervaringen gedeeld met alle partnerscholen.   

• Op de hogeschool wordt een symposium ‘Gepersonaliseerd leren en ICT’ 
georganiseerd voor zowel partnerscholen, studenten en lerarenopleiders.  

• Rapportages over het inrichten van een onderwijswerkplaats en over de 
uitkomsten van het onderzoek worden binnen het partnerschap verspreid.  

• Mogelijk richten we een website in om de resultaten en ervaringen die in 
de werkplaats worden opgedaan ook buiten het consortium te delen.  

  

  

11. Planning van activiteiten   

  

Ieder jaar:   

- vijf werkgroepbijeenkomsten (met uitzondering van het eerste jaar 
waarin drie bijeenkomsten zijn gepland) waarin ruimte is voor:   

o kennisuitwisseling  

o scholing m.b.t. gepersonaliseerd leren, technologische 

ontwikkelingen en onderzoeksvaardigheden (o.a. door externe 
experts uit te nodigen)  

o het ondersteunen van de ontwikkeling van benodigde digitale 

competenties  

o ondersteuning van schoolgebonden onderzoekteams o het 
verkennen van ICT-tools (o.a. door ontwikkelaars uit te nodigen) 

o collegiale consultatie   

- uitvoeren van onderzoeksactiviteiten op de basisscholen   

- uitvoeren van schooloverstijgend onderzoek   

- kennisdeling m.b.t. inhoud en proces op partnerschapsbijeenkomsten   

- kennisdeling met projectgroep curriculumvernieuwing van de Marnix 

Academie  

  

In eerste jaar:  

- uitvoeren van vooronderzoeken en nulmetingen op de scholen   

o  op basis van vooronderzoek bepalen of onderzoeksvraag zich 
gaat richten op het met technologische middelen ondersteunen 

van het zelfregulerend vermogen van leerlingen of de inzet van 

ICT door de leraar bij het vervullen van een coachende rol  

o nulmetingen voor schooloverstijgend onderzoek ten aanzien van 
o.a. motivatie, zelfregulatie en houding   

- verkennen van vormen van mogelijke samenwerking tussen 
verschillende onderzoekteams  
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- in co-creatie formuleren van onderzoeksvragen en schrijven van 

onderzoeksplannen 

o  tussenrapportage; waar staan we nu en wat gaan we 
doen?  

- Tussenrapportage over het werken als onderwijswerkplaats  

  

In tweede/derde jaar:  

- uitvoeren van onderzoeken op de scholen  

o voormeting voor schooloverstijgend onderzoek op overige 
scholen  

o implementeren van interventie zoals opgenomen in het 

schoolgebonden onderzoeksplan  

o tussenmeting voor schooloverstijgend onderzoek  

- analyseren gegevens  

- schrijven van onderzoeksverslagen 

o tussenrapportage 

o eindrapportage  

- bijstellen interventie op basis van analyse van resultaten  

- bijgestelde interventie uitvoeren  

- congresdeelname  

- schrijven van professionele en wetenschappelijke artikelen   

- kennisdelen op een symposium ‘Gerpersonaliseerd leren en ICT’ voor 
partnerscholen,studenten en lerarenopleiders van de Marnix Academie  

  

aanvullend in tweede jaar:  

- oriënteren op het inrichten van onderwijswerkplaatsen (met nieuw 

thema) met andere besturen in het partnerschap  

- concept draaiboek en  beschrijving van ‘lessons learned’ met betrekking 
tot onderzoekend innoveren in een onderwijswerkplaats  

  

aanvullend in derde jaar:  

- draaiboek en  beschrijving van ‘lessons learned’ met betrekking tot 

onderzoekend innoveren in een onderwijswerkplaats  

- adviserende rol bij inrichten nieuwe onderwijswerkplaatsen  
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12. Gevraagde financiële ondersteuning  

Vooraf: De gevraagde financiële ondersteuning geldt voor hele duur van het project 
(drie jaar).   

  

Personeel      

Beschrijving  Dagtarief  
 Aangevraagde 

subsidie in €  

       

Lector   880  5.060  

(Docent) onderzoekers (UU & Marnix)   760  102.388  

Beleidsadviseurs   696  21.752  

Leerkrachten (onderzoekers)   480  138.800  

Secretariële ondersteuner   424  4.240  

       

Totaal personeel     €272.240  

  

  

Materiële kosten   

Beschrijving  Bedrag in €  

    

Dataopslag gedurende het project mbv, YODA  €4 per maand per TB. 

Voor 24 maanden  

96  

Mogelijke kosten online platform  3.000  

Gastdocenten, sprekers/trainers uitnodigen die tool hebben ontwikkeld 

of mee kunnen denken in mogelijkheden  

12.500  

Symposium voor partnerschap (organisatie, locatie, catering etc.)  10.000  

    

Totaalbedrag materiële kosten  €25.596  

  

Totaalbedrag personeel   €272.240  

Totaal materieel  € 25.596  

Totaal aangevraagde financiering   €297.836 
  

Uitleg, motivatie en specificatie van de aangevraagde personele kosten   

Voor dit project wordt de nadruk gelegd op het creëren van randvoorwaarden voor 

de leerkracht-onderzoekers van de deelnemende scholen. Het grootste deel van de 

personele kosten worden dan ook aan die groep toegekend.   
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Daarnaast is een behoorlijk deel van het budget ‘personele kosten’ gereserveerd 

voor de deelname van onderzoekers van de universiteit en hogeschool aan de 
schoolgebonden onderzoeksteams. Studenten krijgen studiepunten voor het 

participeren in een schoolgebonden onderzoeksteam; hier zijn geen kosten mee 

gemoeid.   

Bij de personele kosten is een post ‘secretariaat’ toegevoegd voor secretariële 

ondersteuning. Het beheer van een eventueel online platform zou daar deels 

belegd kunnen worden. Voor alle leden uit de stuurgroep geldt dat zij op eigen 
kosten tijd zullen maken voor dit project. De kosten voor participeren in de 

werkgroep zijn voor alle leden van de werkgroep opgenomen in de begroting.  

Het meegestuurde Excel-sheet geeft een uitgebreid overzicht van de opbouw en de 
verdeling van personele kosten; in dit overzicht is ook de bijdrage die de 

consortiumdeelnemers zelf leveren opgenomen.   

  

Uitleg, motivatie en specificatie van de aangevraagde materiële kosten   

In werkplaatsbijeenkomsten zullen experts worden uitgenodigd die vanuit 
verschillende perspectieven kennis zullen delen, kunnen bijdragen aan 

professionalisering en aan zullen zetten tot reflectie. Om de onderzoeksdata goed 

en veilig op te kunnen slaan maken we gebruik van YODA. Hier zijn maandelijkse 
kosten aan verbonden. Voor het bezoeken van relevante congressen spreken de 

leden van onderzoeksteam hun professionaliseringsbudget aan.   

  

  

13. Datamanagement   

Binnen het project zullen er data worden verzameld die later voor hergebruik 

geschikt zijn. Gedurende en na het onderzoek worden de data gearchiveerd in 

overeenstemming met de richtlijnen van NWO en de UU.   

Voor dataopslag gedurende het project zal gebruik worden gemaakt van YODA  

(https://www.uu.nl/en/research/research-data-management/tools-services/tools-

for-storingand-managing-data/data-management-solutions). Data worden op YODA 
versleuteld opgeslagen en deze server is dus geschikt voor het archiveren van 

vertrouwelijke privacygevoelige data. Van de data op YODA worden er op een 

andere server buiten het instituut (EUDAT) automatisch versleutelde backups 
gemaakt. Mocht het gedurende het project noodzakelijk zijn om vertrouwelijke 

privacygevoelige data versleuteld uit te wisselen buiten de server om  

(bijvoorbeeld van een betrokken school naar een onderzoeker) dan zal hiervoor 
gebruik worden gemaakt van SURFfilesender als ad hoc oplossing 

(https://www.surffilesender.nl/). Verzamelde onbewerkte data die vertrouwelijke 

privacygevoelige gegevens bevat zal voor data-analyse eerst geanonimiseerd 

worden. Conform de richtlijnen van de UU zullen van alle databewerkingen en 

statistische analyses syntaxbestanden worden aangemaakt en samen met 

beschrijvende metadata worden opgeslagen om de herleidbaarheid en 
repliceerbaarheid van de resultaten die voortkomen uit het project te garanderen.  

Na afloop van het project zullen geanonimiseerde data, metadata, en 

syntaxbestanden beschikbaar worden gesteld via de online data repository van 
DANS (https://easy.dans.knaw.nl/ui/home).  
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