
Co-creatie en onderzoek in en 
voor het onderwijs

Henk Sligte
Kohnstamm Instituut

HSligte@Kohnstamm.UvA.NL

mailto:Henk.Sligte@Kohnstamm.UvA.NL


Kohnstamm Instituut UvA

• Opdrachtonderzoek op gebied van onderwijs, 
opleiding, opvoeding, jeugdzorg

• Alle sectoren onderwijs: vve, po, vo, bve, ho, bedrijven

• Thematisch: taal en rekenen, ict, burgerschap, 
motivatie, passend onderwijs, etc. 

• Scala aan opdrachtgevers (OCW, gemeenten, Raden)

• Verschillende typen onderzoek (monitor, kwantitatief 
effectonderzoek, within case/cross case studies, etc)

• Vaak: evaluatie van (beleids-)interventies die tot de een 
of andere vernieuwing moeten leiden

• Verschillende ‘blikken’: onderwijskunde, (ortho-) 
pedagogie, psychologie, taalkunde, sociologie, 
andragologie….



Even voorstellen

1. Wat is het domein waarin je werkt of je 
onderzoeksveld?

2. Wat is het grootste probleem in je professionele 
praktijk? 



Onderwijsonderzoek

• Veel bewegingen, gestuurd vanuit beleid en praktijk

– Platform 2032 

– 21e eeuwse vaardigheden 

– Deregulering, meer vrijheid, professionele ruimte, IKC, de 
Tienerschool….

• Uitbreiding van het repertoire van de Leraar 

– Als vakinhoudelijk deskundige

– Als pedagoog, opvoeder

– Als onderwijskundige, didacticus

– Als ontwerper (van rijke leeromgevingen)

– Als onderzoeker (praktijkgericht onderzoek)

– Als samenwerker, leider, innovator, ….

– De leraar is nooit uitgeleerd……………… (maar wie wel?)

http://onsonderwijs2032.nl/
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden


Deze workshop

• Introductie van de methodiek van verklarende 
evaluatie

• Generieke vraag: Wat werkt (niet) voor wie in welke 
omstandigheden en waarom (niet)? 

• Context – Mechanisme – Uitkomst - Interventie

• Samen verkennen & uitproberen van onderdelen van 
verklarende evaluatie (co-creatie)

– (Re-)Construeren van ‘theorie’

– Ontwerpen van interventie

– Ontwerpen van onderzoek

• Kritisch evalueren op gebruik eigen context

• Hebben we wat geleerd van elkaar?



Onderzoek voor 
directie Kennis OCW

• Pater, C., Sligte, H., van Eck, E 
(2012). Verklarende evaluatie, een
methodiek. Amsterdam: 
Kohnstamm Instituut

• Een methodiek voor verklarende 
evaluatie van beleid

http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/pdf/ki882.pdf



Bewijs

• Evidence based beleid (en praktijk)

• Het ‘bewijs’ wordt geleverd door gedegen 
kwantitatieve effectevaluaties (Dijsselbloem)

– werkt het beleid? 

– welke gewenste effecten zijn het resultaat?

• OCW: verklaringen nodig voor gevonden effecten, 
zeker als gevonden effect afwijkt van het verwachte 
effect

– een methodiek die complementair is aan effectonderzoek

• Beantwoording van vragen als:

– hoe en waarom werkt de beleidsinterventie? 

– waarom werkt een interventie wel in de ene context en niet in 
de andere? 

– welke onverwachte en onbedoelde neveneffecten? 









Evaluatieonderzoek

• Wanneer?

– Ex ante

– Ex durante

– Ex post

• Wat? 

– Advisering over opzet interventie (planevaluatie)

– Begeleiding tijdens uitvoering (procesevaluatie)

– Evalueren van effecten van een interventie (effectevaluatie, 
impactevaluatie)

– Verklarende evaluatie in met het doel (causale) verbanden 
tussen probleemmechanisme, interventie, 
veranderingsmechanismen, uitkomsten (effecten) en 
contextafhankelijke voorwaarden en factoren vast te 
stellen



Effect (Impact) evaluatie

• Vaststellen van (‘causale’) verbanden tussen 
interventie en gevonden effecten

– Random gecontroleerd experiment (RCT): willekeurige 
toewijzing aan experimentele groep en controlegroep

– Quasi-experiment met gelijkwaardige controlegroep (niet 
gestuurd door onderzoekers, natuurlijk experiment)

– Difference-in-difference: vergelijk verschil in ontwikkeling op 
verschillende momenten

Voormeting-nameting

Vergelijking experimentele groepen met soortgelijke controle 
of referentie groepen

Effecten kunnen exclusief toegeschreven worden aan 
interventie



• De rationale (het waarom) voor effecten blijft 
onbekend: black box

• Verklarende evaluatie is gericht op het openen van 
de black box 

• Zoeken naar en vaststellen van verklaringen voor 
de verbanden tussen de interventie en de uitkomst.

• Verder valideren van de resultaten van 
effectevaluatie

• Kan ook een alternatief zijn voor kwantitatieve 
aanpak

• Methodiek: stappenplan met bijbehorende 
wetenschappelijke kwaliteitscriteria
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Verklarende evaluatie (VE)

• Realistic Evaluation: onder het oppervlak van het 
direct observeerbare duiken...

• Wat werkt voor wie in welke omstandigheden
(contexten) en hoe en waarom werkt het (niet)?

• Ex ante (vooraf), ex durante (tijdens), ex post (na)

• Centraal staat de reconstructie van de beleidstheorie
achter de beleidsinterventie ligt

• De beleidstheorie = optelsom van veronderstellingen
of hypothesen over hoe het beleid zou moeten werken. 

• Causale verbanden: Als (Interventie) ... Dan... 
(Uitkomst), Maar/Mits (Voorwaarden)

• VE=hypothesetoetsend onderzoek



VE: Contexten

• In de reconstructie van de theorie belangrijk oog te 
hebben voor de condities en factoren die een rol 
spelen in een diversiteit aan contexten

• De context (en voorwaarden) kunnen fysiek zijn, maar 
ook sociaal, bv bepaalde groepen of eigenschappen 
van doelgroepen (interventie werkt alleen voor 
gemotiveerde studenten).

• Aandacht voor omstandigheden helpt te verklaren 
waarom een interventie beter werkt in het ene geval 
dan in het andere 

• De interventie werkt door bepaalde mechanismen die 
ervoor zorgen “dat dingen gaan werken” en daarmee 
de drijvende kracht achter een interventie zijn



VE: CMO-configuraties

• Analyse van beleidsdocumenten: de aanleiding

• Creëren van concrete causale generatieve schema’s 
(=hypothesen) op basis van de analyse

• Context-Mechanisme-Outcome (CMO) schema’s

– Probleemmechanismen, leidend tot ongewenste uitkomsten 
of resultaten in (delen van) de maatschappij

– Interventie die Verandermechanisme(n) genereert

– Verandermechanisme(n) overwinnen probleemmechanisme

– Betere outcomes

• Basis voor interview met ambtenaren die 
verantwoordelijk waren voor beleidsinterventie

• Pas CMO-schema’s aan, maak nieuwe CMO-schema’s





VE: veldonderzoek

• Test de theorie, test de hypothesen (CMO)
• Onderzoeker moet de verschillende groepen

actoren in het vizier hebben
• Bedenk welke informatie van wie kan worden

verkregen, wie weet wat?
• Formuleer relevante vragen die elk (type) 

respondent zou moeten beantwoorden en denk
over de meest aangewezen methode voor elk type 
betrokkenen



VE: Veldonderzoek

• Reconstructie en vergelijking met de beleidstheorie
vindt plaats in een lerende dialoog op verschillende
niveaus

• Typen (niveaus) van respondenten:

– Beleidsmakers

– Implementatie van beleid (b.v. projectleiders)

– Uitvoeren van beleid (b.v. leraren)

– Doelgroep van het beleid (b.v. leerlingen, ouderen, etc)

• Onderzoekers: open attitude maar focus op begrijpen
en consensuele kennis (zijn we het eens dat dit is 
what werkelijk gebeurd is?)

• Agree, including agree to disagree, met elkaar delen



VE: Veldonderzoek

• Elke actor kan vanuit de eigen rol in de werking van 
het beleid reflecteren op veronderstelde
mechanismen en verklaringen geven over 
(on)geplande en (on)gewenste effecten

• Vraag aan de dialoogpartners is:

– Of de veronderstellingen inderdaad voor hen werken

– Of de veronderstellingen over hun gedrag/handelen
correct zijn

– Met welke neveneffecten zij geconfronteerd
werden/worden

• Cyclisch proces: stopregels...



VE: Kritische evaluatie

• Hier worden de verklaringen gevonden waarom de 
beleidsinterventie wel of niet de gewenste effecten
heeft opgeleverd, het doel van VE

• Als de effecten van een interventie niet zo positief zijn
als verwacht, kan de onderzoeker de volgende vragen
stellen:

– Is de theorie of beleidsmaatregel(en) plausibel?

– Was de theorie voldoende gedifferentieerd? 

– Was de implementatie succesvol?

– Werd voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden? 

– Wat moet er aangepast worden?

• Leereffecten voor beleidsmakers en anderen…



Verklarende evaluatie

• Vocabulaire

– Wat is de aanleiding, de reden van interventie 
(probleemmechanisme)?

– Wat is de achterliggende redenering dat een interventie zou 
kunnen werken (redeneerketen; praktijktheorie; hypothesen)?

– Wat gebeurt er daadwerkelijk onder invloed van de interventie 
(gebeurtenisketen; veranderingsmechanisme)?

– Wat is het resultaat (uitkomst)? 

– Verbanden (configuraties) tussen context, mechanismen, 
uitkomsten

– Succes- en faalfactoren, contextafhankelijke voorwaarden

• Methode: ‘lerende dialogen’, samen construeren, 
consensus over plausibiliteit van ‘bewijs’ 



Co-creatie 1

• Wat is het grootste probleem dat je in je werk 
tegenkomt? 

• Welke theorie zit er achter; m.a.w. hoe ontstaat het 
probleem?

• Kan je het probleem zo benoemen als 
probleemmechanisme? (M)

• Wat zijn de ongewenste uitkomsten van dat 
mechanisme (O)?

• Zijn er verschillen in contexten? 



Welke probleemmechanismen?

Welke oorzaken?

Welke ongewenste uitkomsten?



Co-creatie 2

• Waarmee zou het probleemmechanisme beïnvloed 
kunnen worden (interventie) zodanig dat er een 
veranderingsmechanisme op gang komt met beter 
resultaat als gevolg?

• Ontwerpen van interventie

• Achterliggende theorie over werkzaamheid van de 
interventie (∑ hypothesen)

• Decompositie van interventie in ‘werkzame’ 
bestanddelen, wat zou het best werken?

• NB: ∑ interventies (incl. prioritering) = 
veranderstrategie





Delen

• Interventies

• Theorie (redeneerketen) over werkzaamheid

• Welk type verwachte veranderingsmechanismen?

• Welk type verwachte uitkomsten? 

• Verwacht je negatieve neveneffecten?

• Verwacht je dat het in de ene context beter werkt 
dan in de andere? 



Ex ante evaluatie

• Ontwerp van een interventie

– Hoe?

– Met wie?

• Achterliggende theorie (verwachte CMO-
configuraties)

• Anticiperen op neveneffecten 
(ongewenst/onbedoeld)

• Anticiperen op succes- en faalfactoren

– Theorieniveau

– Implementatie

– Operationeel: direct betrokkenen, doelgroep



Het onderzoeken 
van gebeurtenisketens

• Voorbeelden

– E-didactiek van leraren in po en vo

– Effecten van een masteropleiding op leraren en hun 
omgeving

– Professionele leergemeenschappen in het vo

– Kansen voor jongeren

– Regelluwe scholen

– Evaluatie wetenschap en techniek in po en vo

– InnovatieImpuls Onderwijs



Impulsen voor 
vernieuw(en)d 
onderwijs

Kwalitatief onderzoek 
InnovatieImpuls 
Onderwijs

31



Focusgroepen

• Diepte-interviews met beleidsmakers, projectleiding IIO als 
geheel (CAOP/Kennisland), bovenschoolse projectleiding van 
alle 5 experimenten

• Gevarieerde uitkomsten gerelateerd aan het type innovatie, 
de context, de veranderde processen en mechanismen in klas 
en school

• Tijdens de focusgroepen zowel delen van ervaringen als het 
verzamelen van gegevens



Generiek interview schema

• TOEN – NU – STRAKS

• Contexten-Mechanismen-Outcomes

• Start met NU (maar kan ook ander tijdstip)

• Welke Resultaten zijn gerealiseerd (O)? 

• Differentieer 

– Ideeën-theorieën, structuren-systemen, gedrag/handelen

– Naar contexten

• TOEN: welke hypothesen? Welke processen 
(mechanismen) veroorzaakten de Outcomes?

• Welke cruciale succes & faal factoren?

• STRAKS: welke nieuwe/aangepaste resultaten?

• Hoe deze resultaten te realiseren?



TOEN NU STRAKS

1) Welke Resultaten zijn er NU?

a) idee/theorie-niveau

b) structuren/nieuwe rollen

c) operationeel niveau (klas/school)

Zijn er verschillen in context?

2) Ga terug naar begin van 

interventie/innovatie 

3) Welke Hypothesen? 

Welke Mechanismen

zorgden voor Resultaten?

Succes en faalfactoren?

4) Ga naar einde van 

project/interventie

5) Welke resultaten

worden verwacht?

6) Welke Interventies  

en Mechanismen

zijn nodig om de 

Resultaten te bereiken?



Aanpak van het
gecocreëerde onderzoek?

• Contexten waarin allerlei gebeurtenisketens 
plaatsvinden

• Wie wil wat weten?

• Weten hoe het in elkaar steekt?

• Weten hoe het anders kan?

• Wie zijn de deelnemers?

• Wie zorgt voor samenwerking, rolverdeling, en hoe?



????

??


