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H ow teachers construct their identity in higher

Om de onderzoeksvraag 'hoe construeren docen

professional education: A grounded theory

ten in het hoger beroepsonderwijs hun docenten

study based on dialogical self theory and pattern

identiteit te midden van zovele contextuele kaders

language. Promotie Rudy Vandamme. Tilburg

en onderwijsontwikkelingen?' goed te kunnen

University 24 ju ni 2014

beantwoorden waren docenten nodig die bereid
waren tot een diepgaande dialoog. Veertien

Op 24 juni promoveerde Rudy Vandamme (1958)

docenten van een Vlaamse en drie Nederlandse

aan de universiteit van Tilburg. Promotors waren

hogescholen deden mee, en Vandamme telde

prof. dr. ir. G.M. van Dijken prof. dr. J.B. Rijsman.

zichzelf ook mee als participant. Hij was tenslotte

Aan de promotieplechtigheid ging een workshop

ook zelf veertien keer in dialoog en dat schept

vooraf over de identiteit van de leraar. Deze keer

weer veel intra-persoonlijke communicatie. Het

ging ik met minder gemengde gevoelens naar

realiseren van dialogen vergde natuurlijk tijd,

de stad met de grootste kermis van Nederland.

veel energie en nog meer concentratie. Verder

Ik was bij voorbaat geboeid door Vandammes

was een referentiekader vereist om deze dialogen

inzet om kwalitatief onderzoek te verrichten -

boven het niveau van subjectieve interpretaties te

geen statistisch ingewikkelde enquête - en keek

kunnen tillen. Daarbij maakte Vandamme gebruik

uit naar deze moderne bijdrage vanuit nieuwe

van het werk van Hubert Hermans (onder meer

geesteswetenschap. Tegelijk hoopte ik dat ik niet

diens teksten over het dialogische zelf,

terecht zou komen in allerlei ordinair gepraat

www.huberthermans.com) en werkte met de vol

over identiteit, waarin vaak betoogd wordt datje

gende concepten: interne en externe ik-posities,

bent wie je bent (weet ik al) en waarin identiteit

tegenpositie, onteigende positie, coalitie van

vaak verward wordt met imago (moet image

posities, derde positie, metapositie, dominante

zijn). Deze crisis kwam ik snel te boven omdat ik

ik-positie, voorkeurspositie, promotorpositie,

van Rudy Vandamme en Jikke de Ruiter genoeg

coherentie, dialogische zelfcapaciteit, compositie

gelezen had om met vertrouwen de erg nabije

of configuratie, zelfreferende positie en zelfbeeld.

toekomst tegemoet te zien. Na deze ietwat
narcistische inleiding wil ik op de volgende twee

Om met de aldus ontwikkelde informatie verder

vragen een duidelijk antwoord te geven: wat heeft

te kunnen werken moest Vandamme bevindingen

Vandamme ontdekt en hoe heeft hij dat gedaan?

herleiden tot handelingspatronen, vanuit de ver
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wachting dat zelfinzicht daarin uitnodigt tot zelf

voor kwalitatief onderzoek op basis van onder

ontwikkeling. In het handige schema 'Scoreblad

meer 'grounded theory' en 'pattern language'

positionering identiteit docenten' bracht hij twaalf

en daarvoor waren dialogen nodig - dieper dan

thema's in beeld die relevant zijn voor de leraar

interviews - die leidden tot een dynamische

en zijn identiteit: 1. Studenten, 2. Schoolmanage-

kenniscreatie. In dergelijk onderzoek wordt niet

ment en onderwijsoverheid, 3. Collega's in het

alles uit de kast gehaald om subjectiviteit uit te

team, 4. Vakgebied, 5. Hogere doelen,

bannen, maar wordt aanvaard dat subjectieve en

6. Relatiepositie, 7. Persoonlijke eigenschappen,

sociaal-culturele filters meespelen. Er wordt heen

8. Onderwijstheorie, 9, Onderwijsmethode,

en weer bewogen tussen vooronderstellingen,

10. Zelfdefinitie, 11. Vertrekken of blijven, en

gegevens van de gepresenteerde werkelijkheid,

12. Innerlijke spanningen en ontwikkeling.

eigen bevindingen en ervaringen, en dat levert

Deze twaalf thema's omvatten bij Vandamme 43

valide essenties en conclusies op. In deze in de

dimensies, wat wel iets zegt over de omvang en

literatuur te vinden opvattingen bracht Vandamme

diepte van de dialogen. Deze benadering van

eigen accenten aan, zoals de optie dat identiteit

de identiteit van de leraar is uiteraard op alle be

een dialogisch zelf is vol meerstemmigheid en

roepen van toepassing en in tal van gevallen ook

dynamische complexiteit. Er gebeurt immers

gewenst. Heel veel beroepen hebben geen tra

ontzettend veel tegelijkertijd. Bij de mogelijkheid

ditionele identiteit meer: ze zijn nieuw of ze zijn

om tegelijk onderzoeker en onderzoeksobject

gecompliceerder geworden en met onzekerheden

en -subject te zijn, werd Vandamme geïnspireerd

omgeven. Deze onzekerheid kan men top-down

door de auto-etnografische onderzoeksmethode

proberen te hanteren, in het geval van de leraar

die ertoe dwingt om eigen gedragspatronen te

bijvoorbeeld als volgt: "Leraar, u bent een geheel

doorzien. Het identificeren van handelingspatro

van zeven competenties en bij het verbeteren

nen van jezelf en van anderen is een kernstuk in

daarvan is het verstandig om rekening te houden

het zijn onderzoek. Het concept 'patroon' ont

met uw big five." Een spannende vraag voor de

leende hij aan levenswetenschappen als biologie,

toekomst is of en in hoeverre een bottom-up

ecologie en antropologie. Patronen zijn beschrij

werkwijze van de grond kan komen. Spannend

vend en verklarend en daardoor ook overtuigende

omdat deze werk- en zienswijze meteen ook een

uitgangspunten om kwaliteitsverbeteringen aan te

ander denken over onderwijsorganisaties, over

zetten en waar te maken.

bestuur en management en over onderwijspoli
tiek oproept.

De Nederlandstalige mensheid wordt al jaren
bedolven onder verhalen dat leraren coaches zijn.

Vandamme laat zien dat opvoeding/onderwijs

Eindelijk hebben we nu een goed fundament om

niet echt verbeterd kan worden via het toedienen

vast te stellen dat dat onzin is: leraarschap heeft

van een aantal noodzakelijk geachte compe

een eigen identiteit maar coachingsvaardigheden

tenties die vervolgens geïmplementeerd moeten

komen daar vaak goed bij te pas. Ik heb heel wat

worden. "Ik ben geen competentieprofiel, maar

geschreven over onderwijs en leraren, ik kwam

een mens van vlees en bloed", proclameert hij in

nogal eens dicht in de buurt van Vandammes

het begin van het boek. Dialogen over competen

bevindingen, vind ikzelf, maar zijn niveau heb

ties en de ontwikkeling ervan blijven natuurlijk

ik nooit kunnen bereiken. En dat constateer ik

uiterst nuttig.

met een erg tevreden gevoel. Het lezen van dit
proefschrift was dan ook een dialoog. ■

Vandamme geeft aan dat hij getwijfeld heeft of hij
niet een zuiver fenomenologisch onderzoek zou
moeten doen naar de rijkdom van de identiteitsbeleving van docenten. Gezien zijn ervaring en
inzicht in menselijke verhoudingen zou hij op
deze wijze ook ver gekomen zijn. Hij koos nu
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