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Ruim tien jaar geleden verschenen de eerste 
huisacademies in het onderwijs. Aanvankelijk 
waren deze ‘academies’ niet meer dan een 
nieuwe naam voor het opleidingsbeleid en 

de professionaliseringskalender van de school. Inmid-
dels hebben de huisacademies zich verder ontwikkeld 
en vormen ze een belangrijke leerinfrastructuur voor de 
professionalisering van leraren. 

Huisacademies en academische  
opleidingsschool
Door de jaren heen zijn de opvattingen over de aanpak 
van initieel en post-initieel leren geëvolueerd. Van een 
persoonlijke en cursorische benadering naar een meer 
integrale benadering en een belangrijke ruimte voor 
leren op de werkplek. Walton (1999) definieert huis-
academies als een overkoepelende benadering voor 

De bouw van een  
huisacademie in het  
onderwijs (2)
Dit is het tweede artikel in een reeks over academievorming. In het eerste 
artikel besprak Marion Hoeffgen de academievorming in een vo-school. In het 
derde artikel deelt Evelien Loefen haar ervaring met het bouwen van een  
academie voor een netwerk van vijftien VO-scholen.
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het formele leren en kenniscreërende activiteiten in een 
organisatie. Hij beschrijft drie generaties in de ontwik-
keling van huisacademies. De eerste generatie richt 
zich vooral op het doorgeven van de bedrijfscultuur en 
het ontwikkelen van waarden en normen. De tweede 
generatie richt zich op kwaliteitszorg en competen-
tieontwikkeling. De derde generatie richt zich op de 
ontwikkeling van een lerende organisatie, waarbij hij 
vooral ook de ontwikkeling van verbindingen met de 
buitenwereld benadrukt.

In de ontwikkeling van het initieel beroepsonderwijs 
heeft het werkplekleren ook een belangrijke plaats 
gekregen. Zo worden sinds ruim tien jaar leraren voor 
een belangrijk deel in de onderwijspraktijk opgeleid. 
Academische opleidingsscholen zijn opleidingsscholen 
die het opleiden van leraren verbinden met het door 
de leraar in opleiding verrichten van praktijkgericht 
onderzoek en schoolontwikkeling. Veel academische 
opleidingsscholen geven aan dat hun uiteindelijke doel 
is: het inzetten van onderzoek als innovatiestrategie, 
om het onderwijs systematisch en onderbouwd, met 
eigenaarschap van leraren zelf, te verbeteren. Dit wordt 
gerealiseerd als onderzoek integraal onderdeel uit-
maakt van het onderwijskundig beleid, personeelsbe-
leid en financieel beleid van alle aangesloten scholen. 
In de praktijk blijkt dat veel scholen een begin heb-
ben gemaakt, maar dat het beleid nog onvoldoende 
geborgd is (Ros, Timmermans, Van de Steen, 2016). 
Hier zit het belang van het in samenhang bouwen aan 
een huisacademie en een academische opleidings-
school.

De ontwikkeling van een academische 
opleidingsschool 
De ontwikkeling van de academische opleidingsschool 
startte in 2006. Vijf basisscholen gingen samen met 
een pabo aan de slag met de ontwikkeling van een 
programma. Het lectoraat en een leeronderzoeksgroep 
(kenniskring) van praktijkopleiders uit het basisonder-
wijs en lerarenopleiders van de pabo vervulden de rol 
van aanjager. De kenniskring faciliteerde de ontwikke-
ling van verbindingen tussen bijvoorbeeld onderzoeks-
groepen in de verschillende scholen, tussen schooldi-
recteuren en besturen enerzijds en instituutsopleiders 
en schoolopleiders anderzijds. De kenniskring zorgde 
ervoor dat betrokkenen elkaar ontmoetten, samen 
leerden en samen onderzoek deden. Verder werkten 
de kenniskringleden met de verschillende groepen op 
hun eigen niveau aan de ontwikkeling van het basison-
derwijs en van de lerarenopleiding. 

De kenniskring bood los van de dagelijkse hectiek een 
waardevolle ruimte om elkaar te leren kennen en van 
daaruit kritisch te reflecteren op de eigen rol. Ze ver-
vulde een belangrijke functie in het ontwikkelen van de 
opleidingsscholen met onsamenhangende projecten, 
naar een gezamenlijk professioneel netwerk. Instituuts-
opleiders gingen participeren in onderzoeksgroepen op 

basisscholen en schoolopleiders gingen zich bemoeien 
met de ontwikkeling van de lerarenopleiding. Voor de 
instituutsopleiders was het een nieuwe ervaring om het 
werkveld te betrekken bij de ontwikkeling van leraren-
opleidingen, in plaats van te vertellen hoe het nieuwe 
onderwijsbeleid in elkaar zit. Voor de schoolopleiders 
was het een nieuwe ervaring om zichzelf als mede-
eigenaar van het curriculum te zien. De leden van de 
kenniskring werden zogenaamde grensgangers. Ze 
verkeerden in elkaars werelden en, belangrijkrijker nog, 
ze werden daar als belangrijke partners erkend.
Het netwerk van academische opleidingsscholen was 
niet de overkoepelende benadering voor het formele 
leren en kenniscreërende activiteiten in de betrokken 
scholen, maar had daarin wel een belangrijk aandeel.

Boundary crossing
De laatste jaren is er in onderzoek naar leren en profes-
sionaliseren in organisaties meer aandacht is gekomen 
voor de interacties en bewegingen die plaatsvinden 
over de grenzen van meerdere organisaties heen. 
De term boundary crossing wordt gebruikt om te 
beschrijven hoe verschillende professionals vaak te 
maken hebben met verschillende kennisdomeinen en 
subculturen en er toch in slagen om samen te werken. 
Akkerman en Bakker (2012, p. 16) definiëren bounda-
ries als volgt: “sociale of culturele verschillen tussen 
praktijken die leiden tot problemen in handelingen of 
in de interactie met andere praktijken.” 
Juist in die problemen of fricties op of over de grens en 
het oplossen daarvan schuilen nieuwe perspectieven. 
Zo waren we in ons onderzoek naar de ontwikke-
ling van een academische basisschool (Akkerman & 
Bruining, 2016) met een videocamera aanwezig bij een 
gesprek tussen twee studenten, een leraar/schoolop-
leider, een basisschooldirecteur en een instituutsop-
leider. Zij spraken over de afronding van een onder-
zoeksproject. Het werd een vervelend gesprek waarin 
de belangen en routines van studenten, basisschool en 
lerarenopleiding botsten. Tijdens het terugkijken van de 
video zagen de gesprekspartners dat zij als drie ver-
schillende systemen opereerden. Uit een gezamenlijke 
reflectie op deze waarneming besloten ze om zich in te 
spannen om samen één minisysteem te vormen, onder 
meer door vanuit een gemeenschappelijk belang te 
werken en een gezamenlijke doelstelling te formuleren.

Leermechanismen in de ontwikkeling van de  
academische opleidingsschool
Akkerman & Bakker (2012) onderscheiden vier leerme-
chanismen die zich bij boundary crossing voor kunnen 
doen. Deze vier leermechanismen zijn identificatiepro-

Voor de instituutsopleiders was het een  
nieuwe ervaring om het werkveld te betrekken 
bij de ontwikkeling van lerarenopleidingen
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cessen, coördinatieprocessen, reflectieprocessen en 
transformatieprocessen. 
Uit de analyse van onze casestudy (Akkerman & 
Bruining, 2016) werd duidelijk dat verschillende leer-
mechanismen de ontwikkeling van de academische 
opleidingsschool ondersteunden. Eerst lag de nadruk 
op coördinatie. De keuze voor een gezamenlijk onder-
zoeksmodel speelde een belangrijke rol bij het vinden 
van onderlinge afstemming. Dat bood een gemeen-
schappelijk referentiepunt en zowel de schoolorganisa-
tie, de kenniskring als de individuele kenniskringleden 
konden hiervan leren. Gaandeweg verschoof de aan-

dacht naar identiteitsvraagstukken. Wat betekent het 
wanneer we een bord academische opleidingsschool 
op de deur hangen? De betrokkenen in de basis-
scholen en op de pabo gingen zich veel meer in elkaar 
verplaatsen en bijvoorbeeld denken vanuit de rol van 
de student. In de eindfase kwamen transformatiepro-
cessen op gang, zo evolueerde naar het eind van het 
project toe de rol van de meetings met de bestuurders 
van klankbordgroep naar vergadering van eigenaren. 

De keuze voor een gezamenlijk 
onderzoeksmodel speelde een 
belangrijke rol bij het vinden van 
onderlinge afstemming

In alle vier de leermechanismen zagen we dat er leer-
processen op institutioneel, op interpersoonlijk en intra-
persoonlijk niveau op gang kwamen. Institutioneel: wat 
betekent de academische opleidingsschool voor ons 
onderwijsbeleid, voor de communicatie met ouders en 
de samenwerking met kenniscentra? Interpersoonlijk: 
wat verwachten wij van elkaar en hoe kunnen we van 
elkaar leren? Intraperspoonlijk: ben ik wel een onder-
zoeker? En als ik dat wil zijn, welke consequenties 
heeft dat dan voor mijn professionalisering? 
De kenniskringleden vervulden gedurende het project 
een waardevolle rol als verbinders. Al zagen we ook 
dat het netwerk op een gegeven ogenblik aan vitaliteit 
dreigde te verliezen doordat steeds dezelfde mensen 
het roer in handen namen.

Ten slotte zagen we dat de meest uitgesproken grens-
ganger de leraar-in-opleiding was en dat we vermoe-
delijk te weinig gebruik maakten van mogelijkheden 
van studenten om krachtige impulsen te geven aan het 
leren van het netwerk 
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Aanbevelingen 
Tot besluit enkele aanbevelingen die kunnen worden afgeleid uit erva-
ringen met en onderzoek naar de ontwikkeling van een academische 
opleidingsschool.

•	 	You don’t have a new culture by Monday luidt een bekend manage-
mentgezegde. Met andere woorden: geef de ontwikkeling van een 
leer- en onderzoekscultuur in de school een kans om te evolueren. 
Heb daarbij oog voor leermechanismen, zo dat je die gericht kunt 
faciliteren zowel op het niveau van de schoolorganisatie (institu-
tioneel), tussen onderwijsprofessionals (interpersoonlijk) en bij 
individuele onderwijsmensen (intrapersoonlijk).

•	 	Leg	steeds	relaties	tussen	de	functie	van	het	onderwijs,	de	koers	van	
de school, de professionele standaarden en de persoonlijke vragen 
en dilemma’s van onderwijsmensen.

•	 	Creëer	stimulerende	projecten	op	de	grens	van	onderwijs	en	omge-
ving en/of zoek grensobjecten die verleiden tot leren. Dat kunnen 
grote projecten zijn zoals een fabriekshal voor het beroepsonder-
wijs, kleine opdrachten om iets met verschillende partners te ont-
wikkelen en te produceren of een gezamenlijk onderzoeksmodel. 
Voor onderwijsprofessionals kunnen grensprojecten een trigger zijn 
om na te gaan hoe zij zich tot het onderwijs, de eigen professionali-
teit en die van anderen verhouden.

•	 	Creëer	een	omgeving	waarin	onderwijsmensen	en	direct	belang-
hebbenden elkaar kunnen waarderen en uitdagen. Breng partners 
van verschillende niveaus geregeld samen. Geef daarna de afzon-
derlijke niveaus de ruimte om in eigen kring verder te werken.

•	 	Ontwikkel	verschillende	vaardigheden	zoals	dialogische	gespreks-
vaardigheden om grensgesprekken te kunnen voeren en samen op 
te denken en de vaardigheid om praktijkgericht onderzoek te doen 
en je te verhouden tot relevante kennisbronnen.

•	 	Identificeer	en	faciliteer	de	grensgangers.	Denk	daarbij	ook	aan	de	
zorg voor doorstroming.

•	 	Maak	van	de	academische	opleidingsschool	een	integraal	onderdeel	
van de huisacademie. Als die er niet is dan zou de academische 
opleidingsschool een startpunt daarvoor kunnen zijn.
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