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Professionalisering van leraren ondersteunt goed 
leraarschap. Het helpt leraren om up to date 
te blijven, mee te kunnen bewegen in een snel 
veranderende maatschappij en onderscheid te 

kunnen maken tussen nieuwe inzichten, mythes en hypes. 
Onderzoek door leraren is een effectieve professiona-
liseringsstrategie1. Dit type onderzoek heeft een korte 
doorlooptijd, is praktijkgedreven en contextgebonden. 
Dit laatste levert wel het bezwaar op dat dit onderzoek 
niet altijd transfereerbaar is naar andere contexten. Ook 
wordt niet altijd optimaal gebruik gemaakt van recente 
wetenschappelijke inzichten. Wetenschappers publi-
ceerden hun nieuwste inzichten tot vrij recent vaak in 

moeilijk tot niet toegankelijke wetenschappelijke, Engels-
talige tijdschriften waardoor deze de onderwijspraktijk 
vaak niet, of pas in een veel later stadium bereikten. En 
het zijn juist die nieuwe inzichten die de onderwijspraktijk 
vooruit kunnen helpen. Denk aan het nemen van  ver-
nieuwingsbeslissingen waarvoor een wetenschappelijke 
onderbouwing bestaat. Het was tot voor kort voor veel 
leraren moeilijk en deels onmogelijk om eenvoudig en 
kosteloos toegang te krijgen tot relevante wetenschap-
pelijke literatuur. Een recente pilot (zie kader) brengt hier 
verandering in. Een jaar lang – tot en met oktober 2020 
– kunnen leraren gratis zo’n miljoen wetenschappelijke 
artikelen over onderwijsonderzoek raadplegen.

Waar wetenschap en 
praktijk samenkomen 

Onderwijsonderzoekswerkplaats

Een vorm van professionalisering waar schoolbesturen steeds vaker voor kiezen is deelname 
aan een onderwijsonderzoekswerkplaats. Daarin werken leraren, onderzoekers en leraren-
opleiders/pabodocenten op gelijkwaardige basis samen aan onderzoek. Professionalisering, 
kennisontwikkeling en kennisdeling gaan op deze manier hand in hand. 
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Pilot: toegankelijkheid wetenschappelijke 
literatuur voor leraren
Aan het raadplegen van wetenschappelijke artikelen 
zijn vaak kosten verbonden. Dat maakt het toepassen 
van nieuwe inzichten in de onderwijspraktijk niet een-
voudiger. Vanaf eind oktober 2019 is het mogelijk voor 
het onderwijs geworden kosteloos toegang te krijgen 
tot meer dan 1 miljoen wetenschappelijke artikelen over 
onderwijsonderzoek.
De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regie-
orgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke 
Bibliotheek (KB) hebben de handen ineen geslagen om 
dit mogelijk te maken. Gedurende de periode van 29 
oktober 2019 tot 29 oktober 2020 kunnen leraren en 
andere onderwijsprofessionals uit het PO, VO en MBO 

kosteloos toegang krijgen tot EBSCO Education Source. 
Dat is een database met meer dan 1 miljoen weten-
schappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. 
In dit pilotproject wordt niet alleen wetenschappe-
lijke literatuur ontsloten, er wordt ook gekeken naar 
zoekgedrag van leraren om inzicht te krijgen in hun 
onderzoeksbehoeften. Tevens wordt gekeken naar hoe 
wetenschappelijk verkregen inzichten hun doorwer-
king vinden in de onderwijspraktijk en wat er nodig is 
om de toegankelijkheid ervan te vergroten.
De volgende site biedt meer informatie over de pilot en 
de mogelijkheid om hieraan deel te nemen:  
https://www.voordeleraar.nl.

Door Anouke Bakx 

MBOVOPO
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Theorie-praktij kkloof
De afgelopen jaren is al veel aandacht besteed aan de 
zogenaamde ‘theorie-praktijkkloof’2. Zo is er binnen 
Nederlandse universiteiten meer aandacht gekomen 
voor de impact van onderzoek op de maatschappij, is er 
meer aandacht voor vormen van praktijkgericht onder-
zoek en wordt door wetenschappers meer samen met 
praktijk gewerkt aan onderwijsonderzoek. Wetenschap-
pers sluiten de laatste jaren steeds meer aan bij onder-
zoeksvragen en -thema’s die uit de onderwijspraktijk zelf 
voortkomen. Onderzoeksresultaten worden ook gedeeld 
in praktijktijdschriften en tijdens congressen waarbij de 
onderwijspraktijk aanwezig is. 
Ook bij subsidieaanvragen voor onderwijsonderzoek 
wordt vaak een substantieel deel ingeruimd voor ken-
nisdeling of –benutting en wordt samenwerking tussen 
wetenschappelijke partners en praktijkpartners gestimu-
leerd. Al dit soort initiatieven zijn erop gericht om weten-
schap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. 

Onderwij sonderzoekswerkplaats 
In de afgelopen vijf jaar heeft de onderwijsonderzoeks-
werkplaats steeds meer terrein gewonnen en lijkt het 
een vorm te zijn waarbij wetenschap en praktijk elkaar 
goed weten te vinden gedurende een langere periode. 

In een onderwijsonderzoekswerkplaats (zie kader) werken 
leraren, wetenschappers en lerarenopleiders/pabodocenten 
samen. Door op gelijkwaardige basis samen te werken aan 
zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkonderzoek 
is deelname aan een onderwijsonderzoekswerkplaats voor 
alle partijen interessant. Samen onderzoeken levert weten-
schappelijke inzichten op, praktijkinzichten en het draagt 
bij aan de versterking van de onderzoekende houding van 
leraren en de praktijksensitiviteit van wetenschappers.

Werkplaats POINT: Passend Onderwij s voor 
Ieder Nieuw Talent
In 2016 is in de regio Tilburg de onderwijsonderzoeks-
werkplaats POINT gestart. Hierin doen leerkrachten van 
elf scholen, wetenschappers van drie universiteiten en 
pabodocenten van vijf pabo’s onderzoek naar hoe het 
onderwijs voor (hoog)begaafde basisschoolleerlingen 
passender gemaakt kan worden. In deze werkplaats 
worden verkregen inzichten direct verbonden aan cur-
riculumvernieuwing van de betrokken pabo’s en voor alle 
geïnteresseerden gedeeld op de site.
Het onderzoek dat hier plaatsvindt kent twee vormen: 
wetenschappelijk onderzoek dat door wetenschappers 
van universiteiten wordt uitgevoerd en praktijkonderzoek 
door leraren.

Pilot Onderwij sonderzoekswerkplaatsen
In 2016 heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwij s-
onderzoek (NRO) een call uitgeschreven voor een pilot 
voor onderwij sonderzoekswerkplaatsen. Deze pilot 
werd mogelij k gemaakt door het ministerie van Onder-
wij s Cultuur en Wetenschap (OCW) en de PO-raad. 
Met de toegekende subsidie zij n drie werkplaatsen 
gestart: WOA (Amsterdam), WOU (Utrecht) en POINT 
(Tilburg). In Amsterdam en Tilburg zij n de werkplaat-
sen thematisch georganiseerd. De werkplaats in 
Amsterdam richtte zich op het thema diversiteit, ter-
wij l de werkplaats in Tilburg gericht was op het thema 
passend onderwij s voor (hoog)begaafde leerlingen. 
In Utrecht zij n diverse onderzoeksthema’s opgepakt, 
vanuit onderzoeksvragen die vanuit de participerende 
scholen zij n ingebracht. De drie werkplaatsen delen 
hun kennis en ervaringen via:

•	 https://woa.kohnstamminstituut.nl/ 
•	 http://onderwij sonderzoekutrecht.nl/
•	 https://www.point013.nl/

Inmiddels zij n diverse onderzoekswerkplaatsen in 
Nederland actief. Deze zij n werkzaam in het primair- en 
voortgezet onderwij s en in het middelbaar beroepson-
derwij s en hebben uiteenlopende thema’s zoals ‘Geper-
sonaliseerd leren met ICT’ en ‘Onderwij sachterstanden’. 
Een aantal van deze werkplaatsen en achtergronden 
hierbij  zij n te vinden op: 

•	 https://www.nro.nl/werkplaatsen-onderwij sonderzoek/
•	 https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/

subsidie-voor-onderzoek-naar-eff ectieve-aanpak-
onderwij sachterstanden
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De onderzoeksvragen voor het wetenschappelijke 
onderzoek worden opgehaald uit de participerende 
scholen. Het onderzoek wordt vervolgens opgezet door 
de wetenschappers en uitgevoerd door de weten-
schappers in samenwerking met leraren die een rol als 
onderzoekscoördinator binnen hun school vervullen. Alle 
participerende scholen nemen deel aan dit wetenschap-
pelijke onderzoek.

Het praktijkonderzoek wordt door de leraren uitgevoerd 
onder begeleiding van een onderzoeker. Hier staat een 
onderzoeksvraag centraal vanuit de eigen schoolcontext 
van de deelnemende scholen. Het praktijkonderzoek is 
kleinschaliger dan het wetenschappelijke onderzoek en 
is gericht op het beantwoorden van onderzoeksvragen 
die direct bijdragen aan de verbetering van het primaire 
proces. In het geval van de POINT-werkplaats gaat het 
over passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. 
De eerste praktijkonderzoeken zijn inmiddels afgerond 
en gepubliceerd in een themanummer van ZorgPrimair3. 
Gedurende een schooljaar komen alle deelnemers 
betrokken bij de onderwijsonderzoekswerkplaats acht 
tot tien dagen samen, steeds op een andere locatie van 
één van de deelnemers. Tijdens de  bijeenkomsten zijn 
er vaste activiteiten:
•	 Het presenteren van een good practice  die betrek-

king heeft op het onderzoek door een leerkracht;
•	 Presenteren van recente inzichten door een weten-

schapper of gastspreker;
•	 Samenwerken aan onderzoek: uitwisselen van 

onderzoekideeën, -plannen, -methode of –resultaten 
(afhankelijk van hoe ver het onderzoeksproces is);

•	 Kennisdeling: uitwisselen van materialen, methodie-
ken, (literatuur)bronnen, verzorgen van workshops/
presentaties bijvoorbeeld aan pabostudenten.

Ook is er binnen de werkplaats ruimte voor (master)
studenten om hun afstudeeronderzoek uit te voeren.  

Het delen van kennis, inzichten en werkwijzen helpt het 
vergroten van betrokkenheid vanuit de scholen en geeft 
ook andere belangstellenden de gelegenheid om kennis te 
nemen van de bevindingen uit de werkplaats. 
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de schoollei-
ders en bestuurders een belangrijke rol spelen in het realise-
ren van impact in de school. Om de bevindingen opgedaan 
in een onderwijsonderzoekswerkplaats daadwerkelijk in de 
praktijk te laten landen, is betrokkenheid vanuit de directie 
essentieel. Het is essentieel dat de leraar-onderzoeker vol-
doende gelegenheid krijgt om collega’s te informeren over 
het onderzoek en opgedane kennis te delen. 

De kloof tussen 

wetenschap en prak-

tijk overbruggen.

Samen werken aan de 
verbetering van het 
onderwijs
De kracht van een onderwijsonderzoekswerkplaats is 
dat er multidisciplinair en op basis van gelijkwaardig-
heid wordt samengewerkt tussen leraren, wetenschap-
pers en pabodocenten. Er wordt gewerkt aan profes-
sionalisering door het doen van onderzoek, zowel door 
leraren binnen de context van hun eigen school, als 
door wetenschappers in alle participerende scholen. De 
samenwerking in de werkplaats levert het volgende op:
•	 praktijkrelevante inzichten 
•	 wetenschappelijke, transfereerbare inzichten
•	 input voor vernieuwing van het pabocurriculum 

met de nieuw verworven inzichten
•	 (toename van de) onderzoekende houding van 

leraren
•	 (toename van de) praktijksensitiviteit van weten-

schappers 
•	 een duurzaam onderzoeksnetwerk

Onderzoek door leraren is een effectieve 
professionaliseringsstrategie
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Professionalisering in spelvorm
Het gezamenlijk werken aan onderwijsonderzoek kan 
een krachtige professionaliseringsstrategie zijn. Wel 
vraagt het een behoorlijke investering in tijd en mid-
delen, een langdurige commitment lijkt belangrijk om 
echt resultaat te kunnen boeken. Deelname aan een 
onderzoekswerkplaats neemt al snel twee tot drie jaar 
doorlooptijd in beslag. 
Vanuit de POINT-werkplaats bestond de wens in een 
andere vorm dan publicaties of presentaties bij te kun-
nen dragen aan het vergoten van kennis over (hoog)
begaafdheid in het basisonderwijs. Om dat te realiseren, 
is ervoor gekozen om de opgedane kennis en inzichten 
te bundelen in een professionaliseringsspel. Het moest 
een spel worden dat laagdrempelig was voor gebruikers 
en dat op basis van wetenschappelijke inzichten tot 
stand was gekomen. 
Zo is het professionaliseringsspel enIQma ontwikkeld. EnI-
Qma kan bijdragen aan de professionalisering van (aan-
komende) leerkrachten op het terrein van (hoog)begaafd-
heid als belangrijke stap naar beter passend onderwijs 
voor deze doelgroep. Spelenderwijs en actief leren over 
hoogbegaafdheid met het team kan enthousiasmeren en 
daarmee leiden tot professionalisering4 op dit vlak.
Een professionaliseringsspel voor leerkrachten en stu-
denten moet inhoudelijk goed zijn. Dat houdt in dat alle 
inhoudelijke elementen in enIQma dus wetenschappelijk 
onderbouwd zijn, oftewel evidence-based. Opvattin-
gen die vooral in de praktijk leven, maar (nog) niet van 
wetenschappelijke evidentie voorzien zijn, hebben ook 
een plaats in het spel. Steeds wordt aangegeven wat 
wel en wat niet ‘vastgesteld’ is: feit of fabel?!  
Daarnaast besteed het spel aandacht aan het leren 
herkennen van signalen die mogelijk kunnen duiden op 
(hoog)begaafdheid. Het spel is vormgegeven op basis 
van het model van handelingsgericht werken6. Er wordt 
op een onderzoeksmatige wijze gekeken naar welke 

stappen doorlopen kunnen worden als er sprake is van 
vermoedelijke (hoog)begaafdheid. Het spel start met 
fictieve casussen en kan in een latere fase in de echte 
schoolpraktijk gehanteerd worden als methodiek om te 
komen tot een handelingsplan. 

Met het spel enIQma hopen we vanuit de onderwijson-
derzoekswerkplaats POINT een bijdrage te leveren aan 
meer en toepasbare kennis over (hoog)begaafdheid in 
het basisonderwijs, door wetenschappelijke inzichten 
beschikbaar te maken in spelvorm. Meer informatie 
hierover vindt u op: www.eniqma.nl.

Waar wetenschap en 

praktijk elkaar ontmoeten 

versterken zij elkaar.

In een onderwijsonderzoekswerkplaats 
werken leraren, wetenschappers en 
lerarenopleiders/pabodocenten samen

Noten

1.  Van der Linden, W., Bakx, A., Ros, A., Beijaard, D., & Keuvelaar (2015). The deve-

lopment of student teachers’ research knowledge, beliefs and attitude. Journal of 

Education for Teaching, 41(1), 4-18. 

2.  Vanderlinde, R., & Van Braak, J. (2010). The gap between educational research and prac-

tice: views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers. British Educational 

Research Journal, 36(2), 299-316.

3.  https://issuu.com/lexbox/docs/zp5_hoogbegaafdheid_sept_2018_def

4.  Maandag, D.W., Helms-Lorenz, M., Lugthart, E., Verkade, A.T., & Van Veen, K. (2017). 

Features of effective professional development interventions in different stages of teacher’s 

careers. A review of empirical evidence and underlying theory. Lerarenopleiding Rijksuniver-

siteit Groningen.

5.  Pameijer, N., & Beukering, T. van (2004). Handelingsgerichte diagnostiek. Een prak-

tijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Leuven: Acco. 

Pameijer, N., Beukering, T. van, & Lange, S. de (2012). Handelingsgericht werken. Een 

handreiking voor het schoolteam. Leuven: Acco.

LTR_P006_LTR-SCHOZA-01-2020   9 19-2-2020   14:25:47


		2020-02-19T14:26:23+0100
	Preflight Ticket Signature




