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In de serie ‘Giessener Beiträge zur 
Fremdsprachen-didaktik’ verscheen vorig jaar 
Becoming a (Better) Language Teacher van Nora 
Benitt. Dit proefschrift beschrijft een studie 
op het gebied van het leren van docenten 
Engels in het kader van een lerarenopleiding-
mvt in Duitsland. Het betreft het master-
programma E-LINGO: Teaching English to 
Young Learners, in 2002 gestart vanwege 
de stijgende vraag in Europa naar getrainde 
docenten Engels en Frans op het niveau van 
voorschoolse educatie en primair onderwijs.1 
Het programma voor zowel beginnende als 
ervaren docenten is in Duitsland uniek qua 
inhoud en structuur. Het tweejarige program-
ma bestaat uit negen modules die de belang-
rijkste state of the art-teksten en lesmateriaal 
bevatten op het gebied van taalonderwijs aan 
jonge kinderen. Het is blended opgezet, wat 
wil zeggen dat onlinestudie wordt gecombi-
neerd met contactonderwijs. De vier leidende 
principes zijn dat (aanstaande) docenten
•  zich op basis van hun taalleerbiografieën 

bewust worden van de ervaringskennis die 
ze via jarenlange apprenticeship of observation 
(Lortie, 1975) hebben opgedaan;

•  kritisch op deze ervaringskennis reflecte-
ren, deze uitbreiden c.q. aanpassen via rele-
vante onderzoeksresultaten op het gebied 
van het leren van mvt;

•  een theoriegestuurde houding ontwikkelen 
ten opzichte van de onderwijspraktijk via 
het analyseren van video’s van good practices 
en het beoordelen van lesmateriaal;

•  een competentie ontwikkelen om theorie 
aan praktijk te verbinden via het uitvoeren 
van actie-onderzoek in de eigen onderwijs-
context.

Het doel van de studie is om na te gaan of, hoe 
en onder welke condities actie-onderzoek het 
leren van mvt-docenten kan stimuleren. Het 
onderzoek is uitgevoerd bij een cohort van 
twaalf docenten Engels die Benitt gedurende 
twee jaar heeft gevolgd. Het is een heterogene 
groep docenten, zowel qua culturele achter-
grond (geboren in zes verschillende landen, 
en met vier verschillende moedertalen), als 
qua leeftijd en onderwijservaring (van geen 
onderwijservaring- voor vijf deelnemers is de 
opleiding initieel- tot meer dan 20 jaar erva-
ring). Tijdens de periode van dataverzameling 
woonden en werkten de deelnemers in zeven 
verschillende landen. Het type onderzoek is 
kwalitatief–interpretatief van aard, waarbij 
data uit verschillende bronnen werden geïn-
terpreteerd om zogenaamde kritische leerin-
cidenten te identificeren als indicatoren voor 
leren en ontwikkeling. 

Het proefschrift bestaat uit acht hoofd-
stukken. Vanwege de aard van kwalitatief 
onderzoek en tevens om de kloof tussen the-
orie en praktijk te overbruggen verantwoordt 
Benitt in hoofdstuk 1 haar keuze voor een 
holistische benadering voor de presentatie 
van haar studie. Zo is er geen apart hoofdstuk 
met het theoretisch kader, maar heeft ze lite-
ratuuronderzoek geïntegreerd in de verschil-
lende hoofdstukken.

In hoofdstuk 2 geeft ze een uitgebreid 
kader voor haar onderzoek. Aan de hand van 
Engels- en Duitstalige literatuur schetst ze de 
ontwikkelingen en paradigmaveranderingen 
op het gebied van de lerarenopleiding-mvt 
over de afgelopen tientallen jaren: van line-
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air naar cyclisch, van onderscheid tussen 
theoretisch-praktisch naar een meer holisti-
sche aanpak, naar expliciete aandacht voor 
het leren en zich ontwikkelen van de docent, 
en van traditionele collegevormen naar meer 
interactieve, waarbij leren plaats vindt door 
gezamenlijke kennisconstructie, steeds vaker 
in blended en online vormen. Vervolgens zoomt 
ze in op de ontwikkeling in het denken over 
het leren van docenten. Ze bespreekt ver-
schillende definities en termen, en kiest uit-
eindelijk voor de term teacher learning die ze 
van toepassing acht op docenten van ver-
schillende niveaus en in verschillende stadia 
van ontwikkeling. Centraal bij teacher learning 
staan de individuele cognitie en de identi-
teit. Docentcognitie beschrijft wat docenten 
weten over lesgeven en hoe deze kennis hun 
onderwijspraktijk beïnvloedt (Borg, 2003). 
De professionele identiteit van de talendocent 
wordt voor een belangrijk deel gevormd door 
de verwerving van verschillende talen, via 
studie, uitwisseling, immigratie of familie-
achtergrond (Harbon, 2014). Van belang hier-
bij is of de talendocent de eigen moedertaal 
geeft of niet. Het niet native speaker zijn beïn-
vloedt namelijk de professional confidence, het 
vertrouwen dat men heeft in zowel de eigen 
taalvaardigheid als de eigen onderwijsvaar-
digheden, een concept dat volgens Benitt te 
weinig aandacht krijgt in het huidige onder-
zoek op het gebied van de mvt-lerarenoplei-
ding. Om het leren van docenten, en daarmee 
ook hun professional confidence, te stimuleren 
bespreekt ze vervolgens de notie van reflective 
practice die tegenwoordig centraal staat in elk 
model lerarenopleiding, en tevens de kern is 
van actie-onderzoek. Volgens Nebitt is het ‘a 
generic term for those intellectual and affec-
tive activities in which individuals engage 
to explore their experiences in order to lead 
to new understandings and appreciation’ 
(Boud, Keogh & Walker, 1985, geciteerd in 
Mezirow, 1990). Omdat leren en identiteits-
vorming gebeuren via situated practice (Lave & 

Wenger, 1991), in een betekenisvolle context 
en in relatie tot anderen, gaat ze vervolgens 
in op het belang van samenwerkend leren 
door docenten. Ze sluit het hoofdstuk af met 
een uitgebreid literatuuroverzicht over actie-
onderzoek inclusief definities, modellen en 
procedures. Voor haar is actie-onderzoek een 
vorm van praktijkonderzoek, veelal kwalita-
tief van aard, met als doel om een bepaalde 
onderwijssituatie te verbeteren (Burns, 2010). 
Als belangrijke voorwaarden noemt ze com-
mitment en eigenaarschap van de docent.

In hoofdstuk 3 beschrijft ze gedetailleerd 
het masterprogramma E-LINGO als context 
van haar onderzoek, inclusief de inhoud 
van de verschillende modules en de kernele-
menten van de actie-onderzoekprojecten. 
Studenten werken gedurende twee jaar samen 
in vaste duo’s of trio’s die zo heterogeen 
mogelijk worden samengesteld om het leren 
van elkaar te bevorderen. Samenwerken 
gebeurt met name online in een zeer com-
pleet ingerichte elektronische leeromgeving 
met onder andere taken, teksten, lesmateriaal 
en een grote database aan praktijkvideo’s. De 
teams voeren drie actie-onderzoekprojecten 
uit op het gebied van storytelling, task-based 
language teaching en short literary texts. De stu-
denten doorlopen daarbij steeds de volgende 
stappen (Schocker-von Ditfurth, 2008):
1.  Onderzoeksvraag opstellen
2.  Op basis van literatuuronderzoek hypothe-

sen opstellen
3.  Omgaan met de leer- en onderwijscontext
4.  Les(sen) ontwikkelen en indicatoren voor 

succesvol leergedrag ontwikkelen
5.  Les(sen) geven, systematisch observeren en 

data verzamelen
6.  Data analyseren en interpreteren
7.  Presentatie van resultaten gezamenlijk 

voorbereiden.
De teams doorlopen het proces gezamenlijk, 
behalve onderdeel 5. Studenten met een baan 
voeren de projecten uit in de eigen klas, ande-
re studenten zoeken een klas om de projecten 



48 49

Levende Talen Tijdschrift  Jaargang 17, nummer 3, 2016

in uit te voeren. Bij de uitvoering van de 
lessen speelt de student twee rollen: die 
van docent en onderzoeker. Omdat dit zeer 
gecompliceerd is, worden de lessen op video 
opgenomen. Tijdens een on-campus moment 
in Duitsland (in totaal vijf keer gedurende 
die twee jaar) presenteren de teams hun 
resultaten aan de rest van de groep en de 
begeleiders.

In hoofdstuk 4 beschrijft Benitt het metho-
dologische kader van de studie. Ze kiest de 
Documentary Method (Bohnsack,1989) om de 
praktijkkennis van de (aanstaande) docen-
ten mee te construeren. In deze benadering 
worden in drie hoofdstappen interpretatieve 
beschrijvingen gemaakt van de originele data: 
1. formulating interpretation (wat is er gezegd?), 
2. reflecting interpretation (hoe is het gezegd?), 
en 3. type formation. Gedurende alle stappen 
worden de uitingen van de respondenten 
steeds vergelijkenderwijs geanalyseerd wat 
uiteindelijk leidt tot verschillende typen.

In hoofdstuk 5 verbindt ze de theoreti-
sche en methodologische beschouwingen uit 
hoofdstuk 4 aan haar eigen studie, licht ze 
haar eigen rol als onderzoeker toe (ze had 
geen begeleidende of beoordelende rol), pre-
senteert ze de deelnemers aan de studie, en 
bespreekt ze de wijze waarop ze datatriangu-
latie heeft toegepast. Haar belangrijkste data-
bron waren semi-gestructureerde groeps-
interviews die ze afnam tijdens on-campus 
momenten in Duitsland, aangevuld met leer-
logboeken, portfolio’s en eigen observatie-
aantekeningen.

In hoofdstuk 6 geeft ze een gedetailleerd 
inzicht in het data-analyseproces om kriti-
sche leerincidenten te identificeren. Onder 
een kritisch leerincident verstaat ze ‘most-
ly straightforward accounts of very commonplace 
events that occur in routine professional practice 
which are critical in the rather different sense that 
they are indicative of underlying trends, motives and 
structures. These incidents appear to be ‘typical’ rath-
er than ‘critical’ at first sight, but are rendered ‘crit-

ical’ through analysis’ (Tripp, 2011). Ze identi-
ficeert acht groepen kritische leerincidenten. 
De eerste twee hebben betrekking op aspec-
ten van samenwerkend leren van docenten, 
de derde op het begrip van theoretische con-
cepten op het gebied van storytelling, task-based 
language teaching en short literary texts, de vierde 
op een veranderde houding ten opzichte van 
actie-onderzoek. De vijfde, zesde en zevende 
hebben betrekking op zelfperceptie en profes-
sional confidence. Onzekerheid over de eigen 
taalvaardigheid blijkt een belangrijk onder-
werp dat de eigen taal- en onderwijscompe-
tentie negatief beïnvloedt. De laatste groep 
kritische leerincidenten betreft de motivatie 
voor het beroep van docent Engels aan jonge 
leerlingen.

In hoofdstuk 7 vat Benitt de kritische leer-
incidenten als indicatoren voor het leren van 
docenten samen, en bekijkt ze hoe ze met 
elkaar verbonden zijn. Ze komt uiteindelijk 
tot drie verschillende dimensies van docent-
ontwikkeling: interpersoonlijk (1 en 2), cog-
nitief (3, 4 en 6) en affectief/persoonlijk (5, 
6, 7 en 8). 

In hoofdstuk 8 vat ze de resultaten samen, 
bespreekt ze de relevantie van de studie, en 
doet ze suggesties voor vervolgonderzoek. 
Benitt concludeert dat actie-onderzoek een 
waardevol instrument kan zijn voor het leren 
van zowel ervaren als onervaren docenten. 
Onafhankelijk van onderwijservaring lokt 
het uitvoeren van actie-onderzoek verschil-
lende kritische leerincidenten uit, en leidt het 
tot leerprocessen op verschillende niveaus: 
zowel op cognitief als op interpersoonlijk 
en affectief/persoonlijk niveau. Daarvoor die-
nen wel de condities in orde te zijn, zoals 
de organisatie van het programma van de 
lerarenopleiding, en de ondersteuning bij het 
voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een 
actie-onderzoeksproject op de school (toe-
stemming van de directeur, van de eigen 
docent, en van de ouders). Maar de beslis-
sende factor blijkt de individuele docent. Met 

name zijn/haar motivatie en betrokkenheid 
bij het onderwijs en vermogen om op de eigen 
praktijk te reflecteren speelt een cruciale rol 
in het leerproces. Daarbij blijkt ook de profes-
sional confidence een belangrijke rol te spelen.

Dit proefschrift geeft een interessante 
inkijk in het complexe proces van het leren 
van mvt-docenten dat Benitt nauwgezet en 
zo transparant mogelijk heeft beschreven. 
De focus daarbij ligt op de mogelijke bij-
drage van actie-onderzoek bij het leren en 
zich (verder) ontwikkelen als mvt-docent. Dit 
instrument om systematisch de eigen praktijk 
te onderzoeken kan leiden tot vergrote (vak)
didactische kennis, en kan kritische reflec-
tie en attitudeverandering stimuleren. In de 
Nederlandse context is momenteel een pro-
fessionaliseringsbenadering in opkomst die 
aansluit bij dezelfde vier leidende principes 
als hierboven besproken, en die veel gelijke-
nis vertoont met de beschreven vorm van 
actie-onderzoek, namelijk Lesson Study. Ook 
in Lesson Study wordt aan de hand van een 
onderzoeksvraag samen een les ontwikkeld. 
Een verschil is dat de les ook samen wordt uit-
gevoerd waarbij één teamlid de les uitvoert en 
de anderen observeren, met de focus geheel 
op het leren van de leerlingen. Ook Lesson 
Study kan een instrument zijn voor zowel 
ervaren docenten als beginners in de leraren-
opleiding als de combinatie van beiden (De 
Vries, Verhoef & Goei, 2016). Hoe dan ook, 
het opleiden en verder professionaliseren van 
mvt-docenten is boeiend en uitdagend, zowel 
voor de (aanstaande) docenten zelf als voor 
de betrokken lerarenopleiders, en van het 
uiterste belang voor zo goed mogelijk mvt-
onderwijs voor onze leerlingen.
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