
 
 
 
 

In gesprek met themahouder dr. Iris Smits 
(senior onderzoeker): 

Op zoek naar balans van kaders en vrijheid 

‘Wij helpen scholen, leraren en leerlingen zelf eigenaar te worden van het 
onderwijsleerproces’, zo is de belofte die Cito doet bij het thema ‘Eigenaarschap 
faciliteren’. Themahouder Iris Smits weet inmiddels dat deze belofte er één is 
van de lange adem. “Er is nog veel onduidelijk en er zijn ontzettend veel vragen. 
Dat neemt niet weg dat we toch aan de slag gaan. Het onderwijs ziet 
eigenaarschap als een belangrijk thema. En dan zetten wij gewoon de eerste 
stap.” 

Is eigenaarschap eigenlijk een passend thema voor Cito? “Jazeker”, meent Iris. 
“Maar niet in zijn volle omvang. Eigenaarschap is voor ons namelijk geen 
vaardigheid die je moet kunnen meten. Het is geen doel op zich, maar een 
afhankelijke variabele. Het is dus iets wat je nodig hebt om iets anders te 
realiseren. Daarom onderzoeken wij wat eigenaarschap beïnvloedt. En willen we 
weten wanneer je het wel en niet neemt, en wat dit dan oplevert.” 

Voor iedereen anders 
Hoe ver is Cito met het definiëren van eigenaarschap? Iris: “We veronderstellen 
dat het nemen van eigenaarschap het leerproces positief beïnvloedt. We weten 
dat eigenaarschap lijkt op verantwoordelijkheid nemen, maar ook dat het nog 
een stap verder gaat. Het is de actieve variant ervan. Eigenaarschap heeft 
bovendien te maken met kiezen. Want je moet eigenaarschap hebben, voordat 
je keuzes kunt maken. Om het lastig te maken, lijkt het erop dat meer 
eigenaarschap bij leerlingen minder eigenaarschap bij docenten kan impliceren. 
Ook weten we dat eigenaarschap voor iedereen iets anders betekent. 
Voor leerlingen is het niet hetzelfde als voor leraren.” 
Kijken we bijvoorbeeld naar vo-leerlingen, dan is het zoeken naar balans. 
“Eigenaarschap moet uit jezelf komen”, legt Iris uit. “Het is sterk verbonden met 
handelen. Dat betekent dat je leerlingen wilt stimuleren eigenaarschap te 
nemen. Maar het zijn wel leerplichtige pubers. Eigenaarschap nemen over je 
eigen onderwijsleertraject heeft dan grenzen. Je kunt leerlingen binnen 
bepaalde kaders stimuleren om eigenaarschap te nemen, maar de kaders van 
het leertraject liggen over het algemeen vast.” 

Op de weegschaal 
Ook voor leraren is eigenaarschap 
een kwestie van balans. De balans 
tussen ruimte en kaders. 
“De context moet ernaar zijn om 
eigenaarschap te nemen. Het is 
een soort van weegschaal”, legt 
Iris uit. “Als leraar heb je de 
ruimte nodig om eigenaarschap 
op te eisen. Er moet vrijheid zijn 
om zelf verantwoordelijkheid te 
nemen en eigen keuzes te maken. 
In de praktijk horen we alleen, dat 
die ruimte zo niet ervaren wordt. 
Of dat leraren zich niet bekwaam 
voelen om de ruimte te nemen. 
Ze willen geleid worden  en 
zoeken kaders. Maar te veel 
sturing heeft weer een negatief 
effect. Dan verkramp je en neem 
je sowieso geen eigenaarschap.” 
Volgens Iris is het voor Cito extra 
belangrijk om de juiste balans te 
vinden. “Als Cito hebben we toch 
een beetje het beeld van een 
partij die zaken doordrukt. Het is 
dan juist gunstig om ruimte te 
geven. Wat mij betreft geven we 
leraren liever iets te veel dan te 
weinig vrijheid. Maar ook dat 
luistert nauw. Want als de ruimte 
te groot is, doe je er ook weer niks 
mee. Dan leun je achterover en 
neem je nog geen eigenaarschap.” 
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