
Steunpunt 
Opleidingsscholen

AANPAK

In de onderzoeksagenda zijn de actuele schoolontwikkelingen 
(maximaal 3) opgenomen met de daarbij geformuleerde onder-
zoeksvragen. Deze onderzoeksvragen zijn onderverdeeld in ken-
nisvragen, implementatievragen en borgingsvragen. Doordat on-
derzoeken worden uitgevoerd, verschuiven onderwerpen van 
kennisvraag naar implementatievraag, van implementatievraag 
naar borgingsvraag of vice versa. Een onderwerp kan daardoor 
net zolang in de onderzoeksagenda worden opgenomen als no-
dig is voor verduurzaming. 

De onderzoeksgroep van de school, onder leiding van de teacher 
leader, stelt eens per jaar de onderzoeksagenda op/bij. In samen-
spraak met het gehele team wordt de onderzoeksagenda definitief 
vastgesteld en wordt gesproken over nieuwe vragen die in de loop 
van het jaar naar voren zijn gekomen. Door deze afstemming kan 
een nieuwe onderwerp worden toegevoegd of een onderwerp 
vervangen. Zo nodig wordt een onderwerp geparkeerd voor on-
derzoek in volgende jaren.

SUCCESFACTOREN

•  Er worden enkel onderzoeken uitgevoerd 
die passen bij de schoolontwikkeling;

•  De opzet van de onderzoeksagenda biedt tijd en ruimte 
om meerdere jaren onderzoek te doen binnen eenzelfde 
thema, de kans op borging/succes neemt daardoor toe;

•  Er is draagvlak voor de onderzoeken die binnen de school 
worden uitgevoerd dankzij de teambrede afstemming;

•  Door het aanwezige draagvlak is er vraag 
naar de onderzoeksresultaten;

•  Samenwerking met het lectoraat Rich 
Media & Teacher Learning.

VRAGEN VOOR DE TOEKOMST

•  Hoe kunnen we de kennisdeling binnen 
en tussen scholen vergroten?

•  Wanneer we als stichting een Academische 
stichting worden; hoe creëer je een stichtingsbreed 
draagvlak? Welke uitdagingen liggen er?

•  Hoe persoonsafhankelijk is de werkzaamheid 
van de onderzoeksagenda?

•  Hoe betrek je ouders en leerlingen bij het 
opstellen van de onderzoeksagenda?

•  Hoe zorg je ervoor dat er een onderzoekssattitude is bij 
iedereen (van leerling tot ouder tot leerkracht tot bestuurder)?
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