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Aanpak

Studenten leren praktijkonderzoek uit te 
voeren gekoppeld aan schoolontwikkeling. 
Scholen die participeren binnen de Werkplaats 
Onderwijsonderzoek Utrecht* bieden deze 
studenten een nog aantrekkelijkere leeromgeving. 
Participatie van de Marnix Academie aan de 
Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht leidt 
tot een versterking van wat scholen/besturen en 
de opleiding aan ambities hebben om de lerende 
cultuur te versterken. De onderzoekende cultuur 
in de school wordt breed opgepakt, de student 
krijgt een plek in een onderzoeksteam op de 
school samen met leerkrachtonderzoekers die 
vanuit de werkplaats wordt ondersteund door 
een onderzoeker. Deelnemende universiteiten en 
hogescholen leveren een bijdrage aan het verder 
versterken van evidence informed handelen 
binnen de scholen. Het Marnix Innovatiecentrum 
versterkt beide ontwikkelingen door ook te 
werken met Research & Designteams, waar de 
onderzoeksvraag van de school uitgangspunt is 
om onderzoeksmatig te innoveren in heterogene 
teams. 
 
*Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht: 
Stadsbreed consortium dat bestaat uit drie 
grote Utrechtse schoolbesturen voor primair 
onderwijs (KSU, PCOU en SPO Utrecht met 
15 participerende scholen), de Utrechtse 
hogescholen met een lerarenopleiding voor 
primair onderwijs (Hogeschool Utrecht, Marnix 
Academie), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 
Universiteit Utrecht en de Universiteit voor 
Humanistiek waar gezamenlijk praktijk(gericht)
onderzoek wordt uitgevoerd op basis van vragen 
uit de onderwijspraktijk. 

Voorwaarden voor succes

•  Ambities scholen en hogeschool afstemmen 
qua opleidingsschool en als werkplaats.

•  Gezamenlijk als scholen en hogeschool 
uitwerken wat een uitdagende leeromgeving is 
om de onderzoekende houding te versterken 
van leraren en studenten.

•  Rol van de directeur.
•  Zoeken naar gelijkwaardigheid in de 

samenwerking rond opzet en uitvoering 
praktijkonderzoek scholen-hogeschool-
universiteit.

•  Afstemmen curriculum en toerusting op 
uitvoering praktijkonderzoek en werkwijze/
professionalisering binnen de werkplaats 
onderwijsonderzoek/leerteams.

Discussievragen

•  Wat zijn goede werkwijzen om studenten en 
leraren in het uitvoeren van praktijkonderzoek 
gekoppeld aan schoolontwikkeling aan elkaar te 
koppelen?

•  Hoe kunnen studenten gebruik maken 
van de werkwijze/bijeenkomsten van de 
werkplaats onderwijsonderzoek om binnen 
het werkplekleren gebruik te maken van deze 
kennis/kunde?

•  Hoe kan de samenwerking/netwerk binnen 
een werkplaats onderwijsonderzoek ook van 
meerwaarde zijn voor het (werkplek)curriculum 
(input, verdere ontwikkeling, inzet van 
personen?)
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