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Summary 

 

In the Netherlands, some major educational reforms in secondary education were 

implemented during the last twenty years. All these innovations aimed at enhancing the 

efficiency and quality of secondary education. Among the most recent innovations are the 

introduction of the Basisvorming in lower secondary education and the Tweede Fase in upper 

secondary education. In my study, I am particularly interested in the challenges these kinds of 

reforms pose to teacher professionalization.  

An important principle of the Basisvorming is the emphasis on the application of knowledge, 

on the development of cognitive and social skills and on coherence between subjects, known 

as ‘Application, Skills and Coherence’ (in Dutch: Toepassing, Vaardigheden, Samenhang). 

This principle emphasizes that not only knowledge, but also practice and skills, including 

research skills, are considered important. 

The reform plans for secondary education obviously affected the mathematics curriculum and 

the renewal of mathematics education in the Basisvorming was shaped with the W12-16 

project. With the introduction of the new mathematics curriculum applications got a bigger 

place in the program, for instance as ‘Integrated Mathematical Activities’ (In Dutch: 

Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten), at the expense of formal mathematics and algebraic 

techniques and algorithms. One of the core objectives of the new mathematics in the domain 

‘Organizing data’ is that ‘the pupil learns to systematically describe, organize, and visualize 

data and he learns to critically evaluate data, representations and conclusions’. This 

objective is considered as a component of statistical literacy. When pupils are statistical 

literate, they understand the statistical research process and statistical concepts and they 

master skills in collecting and processing data, in interpreting and critically assessing results 

and in reasoning on the basis of statistical concepts. In my study the choice for statistical 

literacy was not arbitrary. Statistics is the most widely applied subfield in mathematics. 

Research has shown that an effective way to teach statistical literacy is that pupils do research 

with data collection, applying statistical concepts and drawing conclusions.  

For mathematics teachers, the new curriculum marked a new effort because they were faced 

with new types of assignments for pupils, new classroom activities, teaching of new skills 

and applying new pedagogies like inquiry-based and collaborative learning. When switching 

to new teaching pedagogies, teachers may encounter several difficulties that may raise 

concerns.  
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To investigate the way teachers and pupils need to operate in the new context of teaching and 

learning statistical literacy, I investigated a classroom with 9th graders when working on a 

statistical research project (see chapter 2). This exploratory research showed that pupils 

acquired sufficient knowledge of statistical concepts and graphical representations. They 

were able to calculate measures of central tendency (like mean and mode) and they were able 

to draw various different graphical representations, such as pie and bar charts with or without 

the help of a statistical computer program. An investigative cycle, introduced in an 

introductory lesson, served as guidance for pupils’ activities. They were able to set up their 

own statistical research, starting by choosing a topic, formulating research questions, using 

data collection methods, and reporting of results. However, pupils could not decide when to 

use which measure of central tendency. Teachers, on the other hand, had difficulties with 

how to monitor and regulate pupils’ learning, which involved guiding pupils in choosing a 

topic, formulating research questions, filling in a log form, evaluate the results, and reflect on 

their own actions. This was due to the fact that most teachers had no experience in 

supervising open research projects.  

The exploratory study showed that teachers have to learn competencies and acquire novel 

practical knowledge in order to guide pupils through research assignments. They may benefit 

from a professional development trajectory with special emphasis on encouraging pupils to 

work together, teaching pupils statistical literacy and explicitly paying attention to 

metacognitive skills.  

 

Professional development can be provided in many ways, such as (one-day) courses, 

conferences or workshops, visits to other schools or participation in a network of teachers. 

The traditional ways of teacher development with courses to provide teachers with 

knowledge about novel teaching methods have proven to be ineffective. My study focuses on 

the use of a teacher network for professional development, as this allows teachers to reflect 

collaboratively on feasible activities within the school context. Following the results of the 

exploratory study, I started a network of teachers who were willing to engage in the design of 

a series of lessons aimed at statistical investigations following an inquiry-based approach. I 

aimed to explore mathematics teachers’ development of practical knowledge, during the 

process of the introduction to inquiry-based teaching, by letting them collaboratively design a 

teaching strategy in a network. I defined practical knowledge as the knowledge, skills and 

beliefs teachers need to practice their profession. The main research question of my study is 

how mathematics teachers develop their practical knowledge when collaborating in a network 
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on the design and implementation of an inquiry-based teaching strategy on statistics for lower 

secondary pupils. I answered the research question by combining the findings from the 

chapters 3, 4 and 5.  

 

The facilitator planned network meetings in a way that teachers met about every four weeks 

over a period of seven months during the first year. In the second year, the trajectory was 

repeated with a slightly different group of teachers. During network meetings, teachers 

discussed the teaching design and evaluated the design, after it had been implemented in their 

classrooms. The network consisted of four mathematics teachers from the same school, which 

was a large comprehensive school in a small town in the north of the Netherlands. In general, 

the teachers did not have much experience with inquiry-based teaching, although they were 

all experienced teachers, with an educational experience varying from 6 to 23 years. 

Furthermore, experiences in collaborative working with colleagues were also limited. 

The study described in chapter 3 had a number of objectives. Firstly, I tried to describe 

teachers’ practical knowledge and, more particularly, changes in teachers’ practical 

knowledge after the trajectory. Secondly, I tried to identify the factors that influence teachers’ 

practical knowledge during the trajectory. 

In order to explore teachers’ practical knowledge, concept maps and semi-structured 

interviews were used. The combination of concept maps and discussions on the concept maps 

gave insights into teachers’ practical knowledge. Additionally, interviews were used to 

collect facts about teachers and their ways of teaching. Lesson observations revealed 

teachers’ actions in the classroom, providing more details on teachers’ practical knowledge.

I found that the network strategy in my study was successful to some extent. Teachers 

became more pupil-centered, which means that they turned their focus more to the learning of 

pupils during the trajectory, rather than focusing on their own role. Teachers differed in the 

concerns they raised and sometimes these concerns hindered them from further 

experimenting in the classroom. Some teachers saw their concerns confirmed and used them 

as an argument to return to traditional methods of teaching, while for other teachers concerns 

were a challenge to improve the teaching design and its implementation. It also appeared that 

teachers develop at different speed: some teachers needed more time to adopt novel teaching 

strategies than others.  

 

Chapter 4 shows how the network approach can be effective in promoting change. We 

selected one specific teacher, Annet, to show how change occurred. She was very intensely 
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involved in the network meetings and had a prominent role in taking decisions. During the 

network meetings she acted as a progressive professional. Progressive professionals have 

control over their work and they have no difficulty to account for their work in the classroom 

as well as for their functioning at school level, within the team. Progressive professionals 

invest a lot in working with colleagues and function well in teams.  

I used the Interconnected Model of Teacher Professional Growth (ICMTPG) of Clarke and 

Hollingsworth (2002) for describing Annet’s professional growth. Her development may well 

be described by a number of ‘cycles of change’, derived from the ICMTPG. The cycles 

showed that, thanks to the growth of Annet’s practical knowledge, she was able to use her 

newly acquired knowledge and to tailor her teaching and the design to the requirement of her 

pupils, and to adapt her actions more to the classroom context. For example, Annet 

retrospectively noticed that the design process has been a learning process for her and that 

she made a mistake by leaving out the use of the computer for representing data. She 

mentioned: “I instantly used the computer, we cannot work without it”. I found that the 

interaction during network meetings, experimentation in the classroom with the new teaching 

strategy and reflection on what happened in the classroom are fruitful conditions to develop 

new practical knowledge.  

  

In chapter 5, I compared teachers’ statements during the six network meetings in the design 

phase with the seventh network meeting in the evaluation phase. I investigated how teachers 

engaged in discourse and reached consensus, and the discourse showed teachers’ 

development of knowledge and beliefs. One of the decisions made during the network 

meetings is that teachers concluded that pupils do not need to understand all statistical 

concepts when they start a project. This is a remarkable shift in thinking and an important 

change in pedagogical content knowledge, because teachers changed their conception of 

inquiry as an application of statistical concepts to a conception that they value the research 

project as a way to develop students’ statistical knowledge. Development of teachers’ 

knowledge and beliefs on the organization of group work and assessment is less visible. 

During the evaluation meeting teachers realized that pupils learned a lot, especially skills, but 

it was difficult for them to identify exactly what pupils have learned. In general, teachers 

were reserved to relinquish their autonomy in the classroom, which is inevitable for group 

work and also for inquiry-based teaching. Chapter 5 also reveals that teachers had their own 

ways to participate in discussions, depending on the nature of their concerns. Teachers who 

were initially concerned about the effectiveness and workload of group work gradually came 
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to see the merits of it. In dealing with educational reforms progressive professionals can give 

conservative professionals confidence and a push to cross the line of a new pedagogy, like 

inquiry-based teaching, even if they did not have an intrinsic drive to change. 

Summarizing, teachers develop their knowledge and beliefs, because working together in a 

network ensures that there is a large commitment during the design process and during the 

implementation of the teaching design. 

 

The chapters 3, 4 and 5 show that my research indicates how teachers’ practical knowledge 

develops during a professional development trajectory in which teachers collaboratively 

design and implement a series of statistics lessons. The most important changes in teachers’ 

practical knowledge originated from the implementation of the developed statistical teaching 

design in the classroom, by means of discrepancies between the formulated expectations 

during network meetings and experiences during the implementation of the teaching design. 

For teachers who are not open to educational change, innovation can only be successful if 

they change their belief system. Concerns, which originate from their beliefs, determine the 

extent to which teachers are open to change. Concerns arise with a more or less emotional 

undertone and thereby signal uncertainty and possible resistance to new situations. For an 

educational change, the teacher should experiment in the classroom. The teacher must weigh 

what he finds important and must abandon the secure environment. If the change leads to 

uncertainty or negative experiences, the teacher is likely to revert to his ‘old’ practical 

knowledge, including his ‘old’ concerns. If the change leads to positive experiences, the 

teacher is likely to extend his practical knowledge and adopt new teaching approaches.  

Using a new teaching strategy had a positive outcome for one teacher, but a feeling of loss of 

control for another teacher. Drawing new conclusions is therefore coloured by teacher’s 

expectations and their perception of outcomes. During network meetings, colleagues bring in 

their interpretation of their classroom experiences and these influence the interpretations by 

individual teachers. Thus, the network might compensate for individual negative experiences 

and concerns and may result in changes of teachers’ beliefs. In a network environment 

individual beliefs become part of an interpersonal belief system. 

  

It appeared that the commitment of the participants to the group and consequently to the 

teaching design was strong. Teachers participated in network meetings, sometimes because of 

solidarity with colleagues, and they subsequently got caught up in the development process. 

Collegiality and commitment to the teaching design and to the group are factors to continue 
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experimenting and to take away concerns. The network meetings were an environment where 

the teachers felt free to discuss their ideas and did not have reservations to put forward 

suggestions. Positive collegial relations made teachers re-examine their beliefs and 

experiment with a teaching focus they otherwise would not consider. The regularity of the 

network meetings and the planned events were important factors in the progress of teachers’ 

professional development. As facilitator of the network meetings, I explicitly did not interfere 

with content, form and implementation of the teaching design. Teachers had to reach 

consensus about these parts in order to increase their motivation and dedication to the 

developed statistical teaching design. 

The professional development trajectory was successfully grounded in teachers’ classroom 

practice, as the jointly developed teaching design was also implemented. Teachers could 

immediately see that their statistical teaching design caused motivation and enthusiasm by 

their pupils. Although networks are considered as effective in influencing teachers’ efficacy 

beliefs, I was not successful in realizing this with all teachers participating in our network. 

Teacher development proceeds very individual, and attention should be paid to these 

differences during professional development trajectories. It is my impression that two of the 

teachers needed more time to adopt novel teaching strategies. It seems likely that both 

teachers needed support during the implementation of the teaching design. 

 

In arranging network meetings for teachers, I recommend that teachers collaborate on a 

concrete product, such as a teaching design, which is also implemented and evaluated. In this 

way, the trajectory is linked to teachers’ daily teaching practice. The teachers design teaching 

materials by exchanging experiences and knowledge. For this purpose it is important that 

teachers feel free to put forward and discuss their ideas. Teachers should use resources, like 

research literature, in the process of developing the teaching design in order to get knowledge 

of the subject matter content and domain-specific pedagogies. Teachers should articulate their 

personal development goals at the start of a professional development trajectory. If clear 

learning objectives have been formulated, it can be determined whether they are met at 

different stages in the trajectory.  

The facilitator gives structure to the network meetings and has an organizational 

responsibility, by ensuring the continuity of the network meetings, a substantive 

responsibility by sharing literature on statistics education and a responsibility to moderate and 

streamline the group process and the developmental process. The facilitator, however, should 

not interfere with content, form and implementation of the teaching design in order to 



Summary 
 

 200 

increase teachers’ motivation and dedication to the teaching design. The facilitator can give 

conservative professionals more self-confidence by giving them examples of good practice, 

in order to remove concerns. The facilitator can take away unpleasant emotions, such as 

disappointment and frustration perceived by the teachers as roadblocks on the path to 

achieving their goals.  

The school administration has a responsibility in supporting this kind of professional 

development and should stimulate teacher collaboration, for example by stimulating ‘joint 

work’ in departments. These teams of teachers should be composed in such a way that 

participating teachers contribute to the design of teaching activities.  

 

My study presents a strategy to support teachers in educational innovations and gives detailed 

information about the development of teachers’ practical knowledge. Teachers do not always 

know how to deal with educational innovations and how to deal with pupils in new situations. 

It is, therefore, important to listen to teachers in their need for professional development. 

Educational innovations can only be successful when teachers make it work. 



 

 

Samenvatting 

 

In de afgelopen twintig jaar zijn er in Nederland een aantal onderwijshervormingen in het 

voortgezet onderwijs ingevoerd. Deze hervormingen hadden als doel om de effectiviteit en de 

kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Voorbeelden van hervormingen in het voortgezet 

onderwijs zijn de introductie van de Basisvorming in de onderbouw en de Tweede Fase in de 

bovenbouw. In mijn onderzoek ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in de uitdagingen die 

hervormingen met zich meebrengen voor de professionalisering van docenten. 

Belangrijk uitgangspunten van de Basisvorming waren de nadruk op de toepassing van 

kennis, op de ontwikkeling van cognitieve en sociale vaardigheden en op de samenhang 

tussen vakken. Naast de verwerving van kennis gaat het ook om de verwerving van 

vaardigheden, inclusief onderzoeksvaardigheden. 

Uiteraard waren de hervormingen van invloed op het wiskundeonderwijs in de onderbouw. 

Toepassingen van de wiskunde in realistische contexten werden belangrijker, zoals 

bijvoorbeeld bij de Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten, ten koste van formele wiskunde 

en algebraïsche technieken en algoritmes. Eén van de kerndoelen in het nieuwe domein 

‘Ordenen van gegevens’ is: ‘De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen 

en visualiseren, en leert gegevens, representaties en conclusies kritisch te beoordelen’. Dit 

kerndoel kan beschouwd worden als een onderdeel van statistische geletterdheid, ook wel 

statistical literacy genoemd. In mijn studie was de keuze voor statistische geletterdheid niet 

willekeurig, omdat statistiek een van de meest toegepaste onderdelen van de wiskunde is, 

zeker in niet-wiskundige contexten. 

Als leerlingen statistisch geletterd zijn dan begrijpen ze het statistische onderzoeksproces en 

de statistische begrippen en ze beheersen vaardigheden in het verzamelen en verwerken van 

data, het interpreteren en kritisch evalueren van resultaten en het redeneren op basis van 

statistische begrippen. Onderzoek laat zien dat een effectieve manier voor het onderwijzen 

van statistische geletterdheid het uitvoeren van eigen onderzoek is door leerlingen. 

Leerlingen moeten dan hun eigen data verzamelen, statistische begrippen toepassen en uit de 

data conclusies trekken.  

Voor wiskundedocenten markeerde het nieuwe curriculum een nieuwe inspanning, omdat zij 

werden geconfronteerd met nieuwe soorten opdrachten voor leerlingen, nieuwe activiteiten in 

de klas, het onderwijzen van nieuwe vaardigheden en het toepassen van nieuwe didactische 

methoden, zoals onderzoeksgericht en samenwerkend leren. Bij het omschakelen naar nieuwe 
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didactische methoden kunnen docenten verschillende moeilijkheden tegenkomen, waardoor 

twijfels (concerns) ontstaan over de geschiktheid van die methoden. Deze twijfels kunnen er 

toe leiden dat docenten een vernieuwing afwijzen en niet uitvoeren. 

Om te onderzoeken hoe docenten en leerlingen functioneren bij het onderwijs van statistische 

geletterdheid heb ik in een onderbouwklas (klas 3 havo) bestudeerd hoe het onderwijs 

verloopt bij een statistisch onderzoeksproject (zie hoofdstuk 2). Dit exploratieve onderzoek 

liet zien dat leerlingen voldoende kennis van statistische begrippen en grafische 

representaties verwierven. Ze konden centrummaten (zoals het gemiddelde en de modus) 

berekenen en ze konden verschillende grafische representaties tekenen, zoals cirkel- en 

staafdiagrammen, zowel met als zonder het gebruik van een statistisch computerprogramma. 

Een onderzoekscyclus, gepresenteerd tijdens een introductieles, diende als ondersteuning 

tijdens de leerlingenactiviteiten. Leerlingen konden hun eigen statistische onderzoek 

opzetten, te beginnen bij het kiezen van een onderwerp, vervolgens het formuleren van 

onderzoeksvragen, data verzamelen en tenslotte het rapporteren van de resultaten. Echter, 

leerlingen konden niet kiezen wanneer ze welke centrummaat moesten gebruiken. Docenten 

vonden het lastig om het leren van leerlingen te monitoren en te reguleren, wat betekende dat 

ze het lastig vonden om leerlingen te begeleiden in het kiezen van een onderwerp, het 

formuleren van onderzoeksvragen, het invullen van het logboek, het evalueren van resultaten 

en het achteraf met leerlingen reflecteren op leerlingenactiviteiten. Dit werd veroorzaakt 

doordat de meeste docenten geen ervaring hadden in het organiseren en begeleiden van open 

onderzoeksprojecten. Deze exploratieve studie liet zien dat docenten nieuwe competenties en 

praktijkkennis moeten verwerven om leerlingen goed te kunnen begeleiden bij 

onderzoeksprojecten. Ze kunnen baat hebben bij een professioneel ontwikkeltraject met 

speciale nadruk op het bevorderen van samenwerking tussen leerlingen, het onderwijzen van 

statistische geletterdheid aan leerlingen en het expliciet aandacht besteden aan 

metacognitieve vaardigheden.  

 

Professionele ontwikkeling kan op verschillende manieren worden aangeboden, zoals 

eendaagse of meerdaagse cursussen, conferenties en workshops, het bezoeken van andere 

scholen en deelname aan docentennetwerken. Uit de onderzoeksliteratuur blijkt dat de 

traditionele manier van professionele ontwikkeling bij docenten met cursussen waarin 

docenten kennis opdoen over nieuwe manieren van lesgeven niet effectief is. Mijn onderzoek 

richt zich op een docentennetwerk, waar docenten gezamenlijk kunnen reflecteren op 

activiteiten binnen hun schoolcontext. In het netwerk werkten docenten mee aan het 
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ontwikkelen en evalueren van een lessenserie rond statistisch onderzoek, gebaseerd op 

onderzoeksgericht leren. Het netwerk was de omgeving om de ontwikkeling van de 

praktijkkennis van de wiskundedocenten te onderzoeken. Ik definieer praktijkkennis in dit 

onderzoek als de kennis, vaardigheden en opvattingen die docenten hebben over het leren en 

onderwijzen van statistiek, statistische geletterdheid en het statistiekcurriculum. Deze kennis 

hebben zij nodig om lessen waarin leerlingen aan statistische onderzoeksopdrachten werken 

te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. De hoofdvraag van mijn onderzoek is hoe de 

praktijkkennis van wiskundedocenten zich ontwikkelt gedurende het samenwerken in de 

netwerkbijeenkomsten 

De netwerkbegeleider plande eens in de vier weken de bijeenkomsten, gedurende een periode 

van zeven maanden in het eerste onderzoeksjaar. In het tweede onderzoeksjaar werd dit 

traject herhaald, maar met een iets andere groep docenten. Gedurende de 

netwerkbijeenkomsten discussieerden de docenten over het onderwijsontwerp en ze 

evalueerden het ontwerp nadat ze het geïmplementeerd hadden in hun klassen. Het netwerk 

bestond uit vier wiskundedocenten van dezelfde school, een grote school in een kleine stad in 

het noorden van Nederland. In het algemeen hadden de docenten weinig ervaring met 

onderzoeksgericht onderwijs, hoewel ze allen ervaren docenten waren met 6 tot 23 jaar 

ervaring in het onderwijs. Verder hadden de docenten ook weinig ervaring in het op deze 

wijze samenwerken met collega’s. 

 

De studie die in hoofdstuk 3 wordt beschreven had een aantal doelen. Ten eerste heb ik 

geprobeerd om de praktijkkennis van docenten te beschrijven en, meer in het bijzonder, 

veranderingen in hun praktijkkennis na het professioneel ontwikkeltraject. Ten tweede heb ik 

geprobeerd om factoren te identificeren die de praktijkkennis van docenten beïnvloeden 

gedurende het professioneel ontwikkeltraject. 

Om de praktijkkennis van docenten te bepalen heb ik gebruik gemaakt van concept maps en 

semigestructureerde interviews. De combinatie van concept maps en aansluitende interviews 

gaf inzicht in de praktijkkennis van docenten. Tevens werden de interviews gebruikt om 

gegevens over docenten en hun manieren van lesgeven te verzamelen. Lesobservaties 

toonden het handelen van de docenten in de klas, wat zorgde voor extra gegevens over de 

praktijkkennis van docenten. 

Ik ontdekte dat de netwerkstrategie tot op zekere hoogte succesvol was. Het bleek dat 

docenten gedurende het traject steeds meer gingen nadenken over hoe ze hun lessen konden 

aanpassen om de leeropbrengsten bij leerlingen te verbeteren. Docenten verschilden in de 
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twijfels die ze uitten en soms weerhielden deze twijfels hen ervan om verder te 

experimenteren in de klas. Sommige docenten zagen hun twijfels bevestigd en gebruikten ze 

als een argument om weer volgens traditionele methoden les te gaan geven. Anderen 

gebruikten hun twijfels juist als een uitdaging om het onderwijsontwerp en de implementatie 

daarvan te verbeteren. Verder bleek dat docenten zich in een verschillend tempo ontwikkelen, 

sommige docenten hebben meer tijd nodig om zich nieuwe didactische methoden eigen te 

maken dan anderen.  

 

Hoofdstuk 4 laat zien hoe een netwerkstrategie veranderingen in praktijkkennis bij docenten 

bevordert. We selecteerden één specifieke docent, Annet, om te laten zien hoe verandering 

optreedt. Zij was intensief betrokken bij de netwerkbijeenkomsten en ze had een belangrijke 

rol bij het nemen van beslissingen. Gedurende de netwerkbijeenkomsten trad ze op als een 

progressieve professional. Progressieve professionals hebben controle over hun werk en 

functioneren goed in de klas, in de school en in het team. Progressieve professionals 

investeren veel in het samenwerken met collega’s. 

Ik heb gebruik gemaakt van het Interconnected Model of Professional Growth (ICMPG) van 

Clarke and Hollingsworth (2002) om Annets professionele ontwikkeling te beschrijven. Haar 

ontwikkeling is beschreven met een aantal cycli, ontleend aan het ICMPG. Deze cycli laten 

zien dat Annet, dankzij de groei van haar praktijkkennis, haar onderwijs, het 

onderwijsontwerp en haar acties in de klas aan kon passen op de behoeftes van haar 

leerlingen. Bijvoorbeeld, terugkijkend merkte Annet op dat het ontwerpproces een leerproces 

was voor haar en dat ze een fout had gemaakt door in het lesontwerp de computer niet te laten 

gebruiken bij het weergeven van data. Ze noemde: “Ik besloot ter plekke om de computer te 

gaan gebruiken, we kunnen er niet zonder”. De interactie gedurende de 

netwerkbijeenkomsten, het experimenteren in de klas met de nieuwe onderwijsstrategie en 

reflectie op wat er gebeurde in de klas waren nuttige voorwaarden om nieuwe praktijkkennis 

te ontwikkelen. 

 

In hoofdstuk 5 vergeleek ik de uitspraken van docenten tijdens de zes netwerkbijeenkomsten 

in de ontwerpfase met de zevende netwerkbijeenkomst tijdens de evaluatiefase. Ik onderzocht 

de inbreng van docenten tijdens discussies en gesprekken (discourse) en hoe ze tot consensus 

kwamen. De aard en de mate van de inbreng was een maat voor de ontwikkeling van de 

praktijkkennis van docenten. Eén van de genomen beslissingen tijdens de 

netwerkbijeenkomsten was dat de docenten concludeerden dat leerlingen niet alle statistische 
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begrippen hoeven te begrijpen als ze met een statistiekproject starten. Dit is een opmerkelijke 

verschuiving in het denken van de docenten en een belangrijke verandering in praktijkkennis, 

omdat docenten hun opvatting over de rol van onderzoek veranderen van een toepassing van 

statistische concepten naar een mogelijkheid om het leerlingenonderzoek te gebruiken om 

hun statistische kennis te ontwikkelen. 

 

De ontwikkeling van de kennis en opvattingen van docenten over de organisatie van 

groepswerk en toetsing is minder zichtbaar. Gedurende de evaluatieve netwerkbijeenkomst 

realiseerden docenten zich dat leerlingen veel geleerd hebben, vooral vaardigheden, maar dat 

het moeilijk voor hen was om te benoemen wat leerlingen precies hebben geleerd. In het 

algemeen waren docenten terughoudend met het opgeven van hun autonomie in de klas, wat 

onvermijdelijk is bij groepswerk en ook bij onderzoeksgericht lesgeven. Hoofdstuk 5 laat 

tevens zien dat docenten hun eigen manieren hebben als ze deelnemen aan discussies, 

afhankelijk van de aard van hun twijfels. Docenten die oorspronkelijk bezorgd waren over de 

effectiviteit van groepswerk en hun eigen werkdruk bij groepswerk gingen gaandeweg de 

voordelen ervan zien. Bij het omgaan met hervormingen in het onderwijs kunnen 

progressieve professionals hun collega’s die zelf niet de intrinsieke drive hebben om te 

veranderen zelfvertrouwen en een duwtje in de richting van nieuwe didactische methoden 

geven. 

Samengevat, docenten ontwikkelen hun kennis en opvattingen in een netwerk, omdat het 

samenwerken ervoor zorgt dat docenten zich committeren aan het ontwerpproces en aan het 

onderwijsontwerp.  

 

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 beschrijf ik hoe de netwerkstrategie bijdraagt aan de 

ontwikkeling van de praktijkkennis van docenten gedurende een professioneel 

ontwikkeltraject, waarin docenten gezamenlijk een serie statistieklessen ontwikkelen die ze 

later ook uitvoeren. De belangrijkste veranderingen in de praktijkkennis van docenten 

ontstonden door de implementatie van het ontwikkelde statistische onderwijsontwerp, waarbij 

er verschillen waren tussen de geformuleerde verwachtingen tijdens netwerkbijeenkomsten 

en ervaringen tijdens de implementatie van het onderwijsontwerp. Voor docenten die niet 

open staan voor veranderingen is innovatie alleen succesvol als ze hun persoonlijke 

opvattingen over het lesgeven (beliefs system) veranderen. Twijfels die voortkomen uit hun 

opvattingen bepalen de mate waarin docenten open staan voor veranderingen. Twijfels 

ontstaan vanuit emoties en kunnen daardoor onzekerheid en weerstand tegen nieuwe situaties 
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oproepen. Als er veranderingen zijn in het onderwijs, dan zouden docenten moeten 

experimenteren in de klas. De docent moet bepalen wat hij belangrijk vindt en moet de 

veilige omgeving verlaten. Als de verandering tot onzekerheid of negatieve ervaringen leidt, 

is de kans groot dat de docent terugkeert naar zijn ‘oude’ praktijkkennis, inclusief zijn ‘oude’ 

twijfels en bezorgdheid. Als de verandering tot positieve ervaringen leidt, dan is het 

waarschijnlijk dat de docent zijn praktijkkennis uitbreidt en zich nieuwe manieren van 

lesgeven eigen maakt. 

Het gebruiken van een nieuwe onderwijsstrategie had een positief gevolg voor de ene docent, 

maar een gevoel van het verlies van controle voor een andere docent. Het trekken van nieuwe 

conclusies is daarom gekleurd door de verwachtingen van docenten en hun beleving van de 

uitkomsten. 

Tijdens netwerkbijeenkomsten brengen collega’s opvattingen van hun leservaringen in en 

deze kunnen andere docenten beïnvloeden. Dus, het netwerk kan een compensatie leveren 

voor individuele, negatieve verwachtingen en twijfels en kan resulteren in een verandering 

van opvattingen van docenten. Binnen een netwerkomgeving worden individuele opvattingen 

onderdeel van een gedeeld kader van opvattingen. 

 

De betrokkenheid van de deelnemers met de groep en daarmee met het onderwijsontwerp 

was groot. Docenten participeerden in netwerkbijeenkomsten, soms uit solidariteit met 

collega’s, en vervolgens werden ze gegrepen door het ontwikkelproces. De factoren 

collegialiteit en betrokkenheid bij het onderwijsontwerp en bij de groep dragen ertoe bij dat 

docenten blijven experimenteren en dat twijfels worden weggenomen. In de 

netwerkomgeving voelden de docenten zich vrij om hun ideeën te bespreken en ze voelden 

zich niet geremd om suggesties te geven. Positieve collegiale relaties zorgden ervoor dat de 

docenten kritisch gingen nadenken over hun opvattingen en dat ze experimenteerden met 

onderwijs dat ze anders niet zouden overwegen. 

De regelmaat van de netwerkbijeenkomsten en de geplande activiteiten waren belangrijke 

factoren in de voortgang van de professionele ontwikkeling van docenten. Als begeleider van 

de netwerkbijeenkomsten bemoeide ik me expliciet niet met de inhoud, vorm en 

implementatie van het onderwijsontwerp. Docenten moesten consensus bereiken over deze 

onderdelen om hun motivatie en betrokkenheid bij het ontwikkelde onderwijsontwerp te 

verhogen.  

Het professionele ontwikkeltraject was succesvol verankerd in de lespraktijk van docenten, 

omdat het ontwikkelde onderwijsontwerp ook werd geïmplementeerd. Docenten konden 
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onmiddellijk zien dat leerlingen gemotiveerd en enthousiast werden door hun ontwerp. 

Hoewel netwerken behulpzaam zijn bij het overtuigen van docenten om hun onderwijsgedrag 

te veranderen, was ik niet succesvol in het realiseren hiervan voor alle deelnemende 

docenten. De ontwikkeling van docenten verloopt individueel en er moet aandacht zijn voor 

verschillen tijdens professionele ontwikkeltrajecten. Het is mijn indruk dat twee docenten uit 

het netwerk meer tijd nodig hadden om zich een nieuwe didactiek eigen te maken. Het lijkt 

erop dat beide docenten meer ondersteuning nodig hadden bij de implementatie van het 

onderwijsontwerp. 

 

Voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor docenten adviseer ik dat docenten 

samenwerken aan een concreet product, zoals een onderwijsontwerp, dat ook wordt 

geïmplementeerd en geëvalueerd. Op deze manier is het professioneel ontwikkeltraject 

gekoppeld aan de dagelijkse lespraktijk van de docenten. De docenten kunnen dan 

lesmateriaal ontwerpen en ervaringen en kennis uitwisselen. Hierbij is het belangrijk dat 

docenten hun ideeën vrijuit naar voren kunnen brengen en kunnen bespreken. Docenten 

zouden bronnen moeten gebruiken, zoals onderzoeksliteratuur, in het ontwikkelproces van 

het onderwijsontwerp om vakinhoudelijke en vakdidactische kennis te verkrijgen. Docenten 

zouden hun persoonlijke ontwikkeldoelen aan het begin van het traject moeten verwoorden. 

Als duidelijke leerdoelen zijn geformuleerd, dan kan op verschillende momenten in het 

ontwikkeltraject worden bepaald of de doelen al dan niet gehaald zijn.  

De begeleider structureert de netwerkbijeenkomsten en is verantwoordelijk voor de 

organisatie en continuïteit van de netwerkbijeenkomsten, voor het uitwisselen van literatuur 

over statistiekonderwijs en voor het stroomlijnen van en bemiddelen bij het groeps- en 

ontwikkelproces. De begeleider moet zich echter niet bemoeien met de inhoud, vorm en 

implementatie van het onderwijsontwerp om de motivatie en betrokkenheid van docenten bij 

het onderwijsontwerp te vergroten. De begeleider kan conservatieve professionals meer 

zelfvertrouwen geven door het verschaffen van goede praktijkvoorbeelden. De begeleider kan 

onplezierige emoties wegnemen, zoals teleurstelling en frustratie die docenten tegenkomen 

als obstakels op het pad naar het doel. 

De schoolleiding heeft een verantwoordelijkheid om docenten te ondersteunen tijdens 

dergelijke vormen van professionele ontwikkeling. Zij zou docenten moeten stimuleren om 

samen te werken, bijvoorbeeld door het stimuleren van joint work binnen vaksecties. 

Docententeams zouden zo moeten worden samengesteld dat deelnemende docenten bijdragen 

aan het ontwerpen van leeractiviteiten. 
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Mijn studie presenteert een strategie om docenten te ondersteunen bij 

onderwijsvernieuwingen en geeft gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van de 

praktijkkennis van docenten. Docenten weten niet altijd hoe ze met onderwijsvernieuwingen 

moeten omgaan en hoe ze in nieuwe situaties leerlingen moeten ondersteunen in hun 

leerproces. Het is daarom belangrijk om naar docenten te luisteren in hun behoefte aan 

professionele ontwikkeling. Onderwijsvernieuwingen kunnen alleen succesvol zijn als 

docenten voldoende gelegenheid krijgen om te ervaren dat een nieuwe manier van werken 

een verrijking kan zijn voor zichzelf en hun leerlingen. 
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Dankwoord 

 

In 2003 startte ik met een oriënterend vooronderzoek (pilotonderzoek) op het Ommelander 

College (nu Eemsdeltacollege) in Appingedam, gericht op het ontwerpen van een leerlijn 

statistiek voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Uiteindelijk leidde dit vooronderzoek 

naar het proefschrift dat er nu ligt, ruim 12 jaar later. Hoewel het onderzoek zich in eerste 

instantie richtte op het leren van leerlingen is de focus uiteindelijk meer op het leren van 

docenten komen te liggen. Deze docenten hebben vrijwillig deelgenomen aan mijn 

onderzoek, waarvoor ik ze zeer dankbaar ben. Harrie, Katie, Ton, Dineke, Henny en Reinoud, 

dank jullie wel voor jullie inbreng en deelname aan de netwerkbijeenkomsten op school. Ik 

heb onze samenwerking altijd zeer plezierig gevonden. Juist de verschillen tussen jullie, niet 

alleen voor de klas maar ook buiten de klas, hebben de inhoud van mijn proefschrift in grote 

mate bepaald. 

 

Uiteraard zijn er meer mensen die ik hier graag wil bedanken. Martin, jij bent mijn promotor. 

Ik heb erg veel van je geleerd. Je bent kritisch en nauwgezet en je hebt veel kennis. Als jij 

een artikel goed vond, dan was dat artikel ook goed. Je hebt veel verschillende artikelen van 

mij, en daarmee heel veel verschillende versies, doorgelezen en van commentaar voorzien. 

Dank je wel voor de fijne samenwerking. 

 

Anne, jij bent de initiator van dit onderzoek geweest in de tijd dat je hoogleraar bètadidactiek 

was. En dat niet alleen, daarvoor al mocht ik colleges bij jou volgen en daarna bij je 

afstuderen. Je bent niet alleen voor mij een voorbeeld, ik weet zeker dat je dat ook voor veel 

anderen bent. Het laatste jaar heb jij je iets meer op de achtergrond gehouden, maar als ik je 

nodig had dan was je er. 

 

Cor, door jouw nuchtere blik en je prachtige volzinnen werden manuscripten altijd beter. 

Heel erg bedankt dat je mee wilde denken en dat je altijd bereid was me te helpen. 

 

Bert, bedankt dat je me hebt geholpen met MEPA en dat je wilde meewerken aan het vierde 

artikel. 

Suus, bedankt voor je hulp bij de opmaak van dit proefschrift. 
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In de loop van de jaren heb ik een aantal leidinggevenden gehad bij de universitaire 

lerarenopleiding.  

Jaap, jij was er één van. Je hebt altijd vertrouwen in me gehad, waar ik je voor wil bedanken. 

Je was niet alleen mijn leidinggevende, je was ook mijn opleider, samen met Anne. Bij jullie 

heb ik de leukste studietijd gehad en zeker de leukste colleges gevolgd (al is dat alweer een 

tijdje geleden)! 

 

Wim, jij moest ervoor zorgen dat het onderzoek weer op de rit kwam bij de lerarenopleiding. 

Daarmee zijn we op de goede weg. Het is fijn te weten dat jij en Klaas interesse en 

vertrouwen tonen, dank daarvoor. Je wekelijkse loopje door het gebouw moet je er dan ook 

zeker inhouden.  

 

En dan mijn collega’s. Ik houd ervan om samen te werken en in mijn werk bij de 

lerarenopleiding verloopt de samenwerking uitstekend. In het bijzonder noem ik mijn bèta-

collega’s, Gerrit, Jaap, Enno, Nataša, Jan en Deniz. We moeten echt vaker koffiedrinken! De 

andere collega’s zijn vlakbij, we deelden de gang en nu het gebouw. Fijn dat we geregeld 

kunnen overleggen.  

 

Gerrit, wij delen zelfs een kamer, zodat ik op elk moment van de dag tegen je aan kan 

kletsen. Jouw mening is erg waardevol voor me. Wij vinden altijd een manier om de taken te 

verdelen, zonder dat dit onenigheid oplevert. Ik vind het fijn dat je mijn kamergenoot en 

collega bent. We zien elkaar iets minder vaak nu, vanwege mijn baan als docent wiskunde op 

Het Hogeland College in Warffum. Het is altijd mijn wens geweest om (deels) terug te keren 

in het onderwijs en dat is wat ik nu, met veel plezier, doe.  

 

Greetje en Anita, het transcriberen van alle gesproken teksten was een enorme klus. De 

uitgeschreven teksten zijn zeer belangrijk geweest voor mijn onderzoek. Bedankt dat jullie 

me daarbij geholpen hebben. 

Misschien vergeet ik mensen persoonlijk te noemen, maar iedereen die in de afgelopen jaren 

op de één of andere manier een bijdrage aan mijn onderzoek heeft geleverd bedank ik voor de 

inbreng. 
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Annet, wij zijn al vriendinnen vanaf ons derde jaar, toen jouw moeder je over de weg zette 

om met mij te spelen. Anita, wij leerden elkaar op de mavo kennen en waren onafscheidelijk. 

Ik kan me geen andere paranimfen voorstellen dan jullie. Bedankt voor jullie vriendschap. 

 

Jenny, Mignon, Gretha, Janine, Anneke, Jeanet, Marieke, Gerona en Ivonne, jullie zijn mijn 

(volleybal)vriendinnen. Of we nu gaan winkelen, een weekendje Vlieland of Schier of tafelen 

bij Willem, bij jullie is er altijd gezelligheid. Ik hoop dat we nog jaren in hetzelfde team bij 

DIO/Bedum mogen spelen! 

 

In mijn jeugd ben ik altijd gestimuleerd om de opleiding te volgen die ik wilde. Met name 

door mijn vader, die vroeger in zijn jeugd die kans niet heeft gehad. Hij zou zo trots zijn 

geweest¹. Mam, Harry en Geurt, bedankt dat we, samen met onze gezinnen, zo’n fijne familie 

zijn. Ook mijn schoonfamilie is altijd bereid om te helpen of bij te springen als dat nodig is. 

Bedankt daarvoor. Anders dan ik gehoopt had kan mijn schoonvader mijn promotie niet meer 

meemaken2. 

 

En ten slotte, Jurgen, Eliene, Yannick en Rosalie. Lieve Jurgen, je hebt altijd achter me 

gestaan en het mogelijk gemaakt dat ik extra kon werken. Je hebt regelmatig je werktijden 

aangepast om de kinderen op te vangen. Op die manier kon ik zonder schuldgevoel aan de 

slag. Ik ben je daar heel dankbaar voor. Eliene, Yannick en Rosalie, eindelijk is het boek af 

(“Zó, de héle dag gecomputerd!” en “Ga jij een boek schrijven dan? Komt die ook in de 

winkel?”). Jullie zijn de besten! Ik ben blij dat ik jullie moeder mag zijn. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¹ Jan Hendrik Witterholt *30•08•1944  - †17•09•2011

2 Menno Norden *13•02•1933  - †12•01•2015 


