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Samenvatting
Dit papervoorstel bespreekt een methodologische review naar de analyse van interacties tussen
docenten in professionele leergemeenschappen. We beschrijven aan de hand van 52 studies de
huidige staat van het onderzoek, in termen van de analysestrategieën die gebruikt zijn en de
validiteit en betrouwbaarheid daarvan. De strategieën waren zeer divers en zowel meer kwalitatief
als meer kwantitatief van aard. De theoretische onderbouwingen varieerden van een
leerpsychologische invalshoek tot een meer algemene kijk op interacties of methodologie.
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd nauwelijks behandeld en opvallend was dat de interacties
vooral werden beschreven en nauwelijks in verband werden gebracht met
professionaliseringsuitkomsten. Een belangrijke vervolgstap lijkt dus om deze verbanden een plek te
geven in het onderzoek naar docentinteracties in het kader van professionaliseringsactiviteiten.

Inleiding en onderzoeksdoel
Docentprofessionalisering vindt vaak plaats in professionele leergemeenschappen, waarbij docenten
met elkaar in gesprek gaan over hun lespraktijk om deze te optimaliseren. De kwaliteit van de
interactie tussen docenten is van essentieel belang voor de effectiviteit van deze
professionaliseringsactiviteiten (zie bv. Horn & Little, 2010). Er is echter een gebrek aan een
overzicht van de wijzen waarop deze interactie geanalyseerd wordt. Dit papervoorstel bespreekt een
methodologische review van onderzoek naar dergelijke interacties.
Theoretisch kader
Deze reviewstudie focust op een beschrijving van instrumenten (inclusief hun theoretische
onderbouwing) en de kwaliteit (validiteit en [inter]beoordelaarsbetrouwbaarheid) van die
instrumenten (cf. Strijbos et al., 2006 en De Wever et al. ,2006).
Onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag was: Hoe zijn interacties tussen docenten geanalyseerd en wat is er
bekend over de validiteit en betrouwbaarheid van de verschillende aanpakken?
Methode
Twee zoekmachines zijn geraadpleegd (EBSCO host en Science Direct) om studies te vinden die zijn
gepubliceerd sinds het jaar 2000. Inclusiecriteria waren: (a) in het artikel wordt (onder andere) de
interactie tussen docenten geanalyseerd, (b) de interactie vond plaats in het kader van een formele
professionaliseringsactiviteit en (c) de docenten kwamen ofwel face-to-face ofwel synchroon digitaal
bijeen (dus via chat en niet via e-mail). De 52 studies die aan de inclusiecriteria voldeden zijn
beoordeeld met een codeerschema, waarvan de overkoepelende categorieën te vinden zijn in Tabel
1. De bevindingen worden per categorie beschreven in de resultatensectie.
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Tabel 1. Overzicht van de bevindingen van de reviewstudie
Resultaten en conclusies
Tabel 1 (bijgevoegd als afbeelding) geeft per categorie de belangrijkste resultaten weer.
Op basis van deze resultaten kunnen we stellen dat een grote variëteit aan analysestrategieën
bestaat. Met betrekking tot de kwaliteit kunnen in de toekomst nog wel stappen gezet worden,
zowel op het gebied van betrouwbaarheid als op het gebied van validiteit. Een van de belangrijkste
vervolgstappen lijkt te zijn om verder te gaan dan enkel de beschrijving van interacties en de vraag te
stellen welke soorten interactie bijdragen aan de professionele ontwikkeling van docenten.
Wetenschappelijke betekenis
Het is voor de ontwikkeling van de algemene kennis over docent-interacties van belang dat er
gedegen onderzoek plaatsvindt, waarbij studies op elkaar kunnen voortbouwen. Het overzicht van
welke analysestrategieën er zoal zijn en wat de kwaliteit daarvan is, geeft anderen de gelegenheid
deze informatie te gebruiken en hun eigen onderzoek in te passen in de bestaande kaders. Op die
manier draagt elke afzonderlijke studie bij aan een brede kennisbasis op dit gebied.
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Aansluiting bij thema
Interactie tussen docenten wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de professionele
ontwikkeling van docenten. In het voorgestelde paper staat de analyse van die interacties centraal,
wat maakt dat dit onderzoek goed past binnen de divisie leraar en lerarenopleiding.
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