
Praktijkillustratie 

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO
Binnen de pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek 
werken basisscholen, hogescholen en universiteiten 
vanuit een gelijkwaardige positie aan het verbeteren 
van de kwaliteit van het onderwijs. 

Werkwijze POINT Tilburg in beeld
De werkplaats onderwijsonderzoek uit Tilburg draagt 
de naam POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw 
Talent) en gaat aan de slag met passend onderwijs 
- het signaleren en passend begeleiden van (hoog)
begaafde leerlingen in de klas. 

Over de Pilot Werkplaatsen  
Onderwijsonderzoek PO
De Pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO, 
waar drie werkplaatsen  onderwijsonderzoek PO 
deel van uitmaken, loopt van juni 2016 tot en met 
juni 2018. Via onder andere praktijkillustraties 
worden aanpakken en ervaringen gedurende de pilot 
concreet geïllustreerd. 

Werkwijze onderwijswerkplaats PO Point

_

De werkplaats onderwijsonderzoek POINT is in september 2016 gestart. Praktijkillustratie: Anouke Bakx & Lisette Hornstra.
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Wat

Werkwijze in de werkplaats onderwijsonderzoek 
POINT 
De werkplaats POINT werkt schooloverstijgend. 
Iedere school heeft 1 leerkracht die functioneert 
als leerkracht-onderzoeker. De leerkrachten 
komen maandelijks een dagdeel bij elkaar met 
alle participerende leerkrachten, onderzoekers 
en pabodocenten. Op die middagen staat een 
inhoudelijk programma centraal, waarbij bijdragen 
worden verzorgd vanuit alle partijen:
•  good practice uit de scholen
•  onderzoeksaanpak vanuit de pabo en universiteit
•  recente wetenschappelijke inzichten vanuit 

universiteit

Hoe

Het werken aan onderzoek via stappen:
1.  Vragen inbrengen vanuit scholen (o.a. tijdens 

startbijeenkomst) en verkenning van de vragen, 
zoeken naar gemeenschappelijke thema’s

2.  Leraren kennis laten maken met de onderzoekers 
en hun expertise en vice versa (o.a. tijdens 
startbijeenkomst)

3.  Leraren van relevante literatuur voorzien
4.  Vragen van leraren uitsplitsen naar twee grotere 

thema’s; Leraren sluiten zich in groepjes aan bij 
een thema (2e bijeenkomst)

5.  Leraren maken kennis met onderzoek door te 
participeren in groter onderzoek 

6.  Ze gaan samen met de onderzoekers de 
empirische cyclus doorlopen 

 •  de literatuur verkennen
 •  een onderzoeksvraag formuleren
 •  een kleinschalig onderzoek uitvoeren in jaar 1
 •  een grootschaliger onderzoek uitvoeren in 

jaar 2 (individueel met collega’s uit de eigen 
school)

Digitaal

Informatie specifiek werkplaats 
onderwijsonderzoek Point:
•  Informatie delen: www.point013.nl
•  Professionaliseringsaanbod: 

www.ontwikkelacademie.nu

Informatie pilot werkplaatsen 
onderwijsonderzoek PO:
•  www.poraad.nl/factsheet/werkplaatsen-

onderwijsonderzoek-po
•  www.nro.nl/onderzoeksprojecten/werkplaatsen-

onderwijsonderzoek

Onderzoek

Oberon/UU volgen de werkplaatsen en bekijken een 
dergelijke samenwerking in breder verband. Dit 
onderzoek leidt onder andere tot aanbevelingen voor 
toekomstige beleid omtrent onderwijsonderzoek in 
en met het onderwijs.  

Wie

De werkplaats onderwijsonderzoek Point bestaat 
uit twee schoolbesturen (Stichting OPMAAT en 
Stichting BOOM) en samenwerkingsverband Plein013, 
Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Universiteit 
Utrecht, Tilburg University en het Centrum voor 
Begaafdheidsonderzoek. 
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