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Aanleiding voor de werkplaatsen 
Kennis en onderzoek meer en beter benutten voor de 

onderwijskwaliteit 
 Verbinden van onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek 

 
 Komt uit het Sectorplan Onderwijswetenschappen 
 Initiatief PO-Raad en NRO 
 2-jarige financiering door OCW 
 3 Werkplaatsen PO en 2 VO 
 In de pijplijn: 2 werkplaatsen MBO, Werkplaats 

Gepersonaliseerd Leren met ICT PO 
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Uitgangspunten 
• Samenwerking onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek  

 
• Gelijkwaardigheid in een netwerkorganisatie 

 
• Vraagarticulatie vanuit de scholen 

 
• Benutten bestaande kennis (praktijk en wetenschap) en 

ontwikkelen nieuwe kennis gekoppeld aan schoolontwikkeling 
 

• Taak in landelijke kennisdeling 
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Wat is een werkplaats 
onderwijsonderzoek? 
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3 Werkplaatsen 
Onderwijsonderzoek: Utrecht, 

Tilburg & Amsterdam 
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Werkplaatsen PO 
• Werkplaats Tilburg-Point - Hoogbegaafdheid 

2 besturen, 11 scholen, RU, TU, CBO, Fontys 
• Werkplaats Utrecht - Schoolontwikkeling 

3 besturen, 15 scholen, UU, UvH, HU, Marnix, HKU 
• Werkplaats Amsterdam - Diversiteit 

3 besturen, 12 scholen, HvA, UvA, Kohnstamm Instituut 
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Doel 
Het ontwikkelen van een effectieve structuur 
voor duurzame samenwerking in onderzoek en 
schoolontwikkeling die bijdraagt aan verbetering 
van onderwijskwaliteit. 
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Beoogde opbrengsten  
• Een werkende, efficiënte structuur met gelijkwaardigheid 

en eigenaarschap van partners die leidt tot: 
– Versterking relatie onderzoekers en onderwijsprofessionals 
– Verbetering onderwijspraktijk en onderwijskwaliteit 
– Versterking van praktijkgericht onderwijsonderzoek 
– Toegang tot scholen en data 
– Toegang studenten tot praktijk 
– Valorisatie 
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Overheid 

Kennisinstellingen 

OCW: human capital 
Nederland 
Gemeenten: kansen voor 
economische groei, 
innovatie, welzijn, 
gezondheid 

Uitgaan van eigen 
onderzoeksvragen 
Evidence-informed werken 
Professionalisering leraren 
Versterken onderzoekscultuur 
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Overheid 

Kennisinstellingen 

Kennisontwikkeling 
en kennisdeling Ontwikkelen 

Werkplaats als multiplier van 
kennis in  de regio en nationaal 
Delen 
Werkbezoeken van 
overheidsdelegaties 

Ontwikkelen 
Formuleren van  
vraagstellingen 
verzamelen van data 

Delen 
Kennis delen met andere  scholen 
Onderbouwde schoolontwikkeling 

Ontwikkelen 
Toetsen van theorie aan 
praktijk 
Vergroten kennisbasis 

Delen 
Lezingen, werkbezoeken 
Brugfunctie voor bijzonder 
hoogleraren 

Werk
plaats 

Werk
plaats 
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Overheid 

Kennisinstellingen 

Verduurzaming 
Maak onderwijs TOPSECTOR 
Bouw infrastructuur werkplaatsen 
Verleng subsidie werkplaatsen 
Link werkplaatsen en lerarenbeurzen 
 

Stel onderzoekscoördinatoren 
aan 
Maak onderzoek deel van 
HRM cyclus en schoolbeleid 
Verbind schoolontwikkeling 
met onderzoek 
Geef leraren onderzoekstijd 

Versterk samenwerking 
kennisinstellingen en 
lerarenopleidingen 
Betrek VSNU 
Schep en ondersteun 
bijzondere 
leerstoelen 
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Informatie: 
 

• www.werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl 
• www.point013.nl 
• www.iameducation.nl 

 
 
 

http://www.werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl/
http://www.point013.nl/
http://www.iameducation.nl/
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