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Samenwerking 
binnen eigen school/
bestuur

•  Stichting STAIJ – PO 
Binnen de scholen is een stevige structuur neergezet waarin praktijkgericht 
onderzoek wordt uitgevoerd naar thema’s die de scholen zeer relevant 
vinden, zoals kansengelijkheid en diversiteit.

•  Stichting ASKO – PO 
De onderzoekende cultuur is één van de pijlers van het kwaliteitsbeleid. De 
scholen hebben leerteams die op basis van praktijkonderzoek werken aan 
continue kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

•  ResearchLab – Stichting SCOH 
Medewerkers van de organisatie – directeuren, ib’ers, leerkrachten, andere 
medewerkers – kunnen onderzoeksvragen indienen bij het ResearchLab. 
Een ResearchTeam, dat bestaat uit leraren die affiniteit hebben met 
onderzoek, gaat er vervolgens mee aan de slag.

Regionale 
samenwerking 

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek 

•  POINT 040 
Leerkrachten, pabodocenten, wetenschappers en studenten onderzoeken 
samen hoe het passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen kan 
verbeteren. Er wordt in de werkplaats zowel wetenschappelijk onderzoek 
uitgevoerd door wetenschappers van universiteiten als praktijkonderzoek 
door leerkrachten.

•  POINT 013 
Leerkrachten, pabodocenten, wetenschappers en studenten onderzoeken 
samen hoe het passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen kan 
verbeteren. Er wordt in de werkplaats zowel wetenschappelijk onderzoek 
uitgevoerd door wetenschappers van universiteiten als praktijkonderzoek 
door leerkrachten.

•  Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren met ICT 
Deze werkplaats bouwt voort op langdurige samenwerkingsverbanden 
rond leren met ICT en maakt nu een verdiepende stap door 
gepersonaliseerd leren met ICT evidence-informed integraal vorm te geven 
op negen zogeheten iXperium-scholen.

•  Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen 
Door de onderwijspraktijk van basisscholen te verbinden met 
instellingen voor wetenschappelijk onderzoek wordt de kwaliteit van het 
basisonderwijs verhoogd om kansengelijkheid te bevorderen op het niveau 
van leerlingen.

•  OnderwijsWerkplaats Groningen – onderwijsachterstand 
Het voornaamste doel is het stimuleren van een onderzoekende houding 
bij leerkrachten, zowel in het po als het vo, door ze onderzoeksmatig en 
cyclisch te leren werken. 

•  Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU-GO) 
In de WOU werken basisscholen, hogescholen en universiteiten vanuit een 
gelijkwaardige positie samen aan een structurele en duurzame verbinding 
tussen onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek. Het onderzoek op 
de WOU-scholen is altijd praktijkgericht.

•  Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) 
Binnen de werkplaats voeren scholen en kennisinstellingen samen 
onderzoek uit naar thema’s die van belang zijn in een grootstedelijke 
omgeving. De onderzoeken worden op de scholen uitgevoerd door 
(bovenschoolse) leerteams en gaan over ‘Diversiteit’ en ‘Gelijke 
onderwijskansen’.
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Regionale 
samenwerking 

(Academische) opleidingsscholen

•  Partnerschap Opleiden in de School – hs Fontys & scholen 
Binnen het partnerschap wordt onderzoek uitgevoerd door studenten en 
leerkrachten i.s.m. scholen en stichtingen.

•  Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland 
Scholen doen praktijkonderzoek met het doel het onderwijs gefundeerd 
te verbeteren. In de visie van het partnerschap neemt onderzoek 
een zeer belangrijke plek in en scholen worden gestimuleerd om zelf 
praktijkonderzoek te doen en succesvolle praktijkonderzoeken te delen.

•  Partnerschap Stichting Catent-hogeschool KPZ 
De academische opleidingsscholen van Catent voeren praktijkgericht 
ontwerponderzoek uit, dat meestal drie jaar in beslag neemt en dat bijdraagt 
aan de schoolontwikkeling.

•  Research & Design groepen Hogeschool Marnix Academie 
Er wordt gewerkt met R&D-groepen, waarin op een wetenschappelijk 
verantwoorde manier onderzoek wordt gedaan. De onderzoeksvraag komt 
voort uit een vraag van een basisschool.

•  Partnerschap Stichting Mijnplein – hogeschool KPZ 
Vierdejaars pabostudenten voeren binnen de scholen praktijkgericht 
onderzoek uit. Doel is dat het onderzoek bijdraagt aan de kwaliteit van het 
onderwijs op de school waar het onderzoek wordt uitgevoerd.

•  Opleidingsschool Christelijke Hogeschool Ede 
Derde- en vierdejaars pabostudenten voeren tijdens het werkplekleren 
onderzoek uit op de scholen.

•  Thomas More Praktijkcentrum 
Binnen het praktijkcentrum van de hogeschool wordt samenhang 
aangebracht tussen de trits ‘samen opleiden’, ‘samen professionaliseren’ en 
‘samen onderzoeken’.

•  Opleidingsnetwerk Samen Opleiden – Hogeschool de Kempel 
Door de koppeling tussen samen opleiden en samen onderzoeken werken 
ze toe naar de ambitie, namelijk het opleiden en professionaliseren van 
(aanstaande) leraren én de professionals die hen begeleiden.

•  Academische Werkplaats 
Opleidingsdocenten, onderzoekers, leerkrachten uit het po én studenten 
werken samen aan onderzoeksvragen die door de praktijk zijn ingebracht. 
Deze vragen zijn een startpunt voor gezamenlijk ontwerpgericht onderzoek. 

•  Stichting Brigantijn – PO 
Alle deelnemende academische opleidingsscholen hebben een eigen 
onderzoeksagenda waarop hun drie belangrijkste ontwikkelpunten met 
hieraan gekoppelde onderzoeksvragen staan.

•  Learning Lab Kindcentrum Snijders – PO 
De pabo en opleidingsschool doen gezamenlijk praktijkonderzoek. Er wordt 
een gezamenlijke onderzoeksvraag geformuleerd, een combinatie van wat de 
school wil en wat de student wil.

Regionale 
samenwerking 

Kennis- en onderzoeksagenda

•  Educatieve Agenda Limburg 
Duurzame samenwerking tussen alle partners van Limburg, van po tot en 
met wo met de ambitie ervoor te zorgen dat leerlingen dingen leren die 
afgestemd zijn op hun capaciteiten en interesses, en om te zorgen voor een 
goede aansluiting op de volgende fase van het onderwijs, of de arbeidsmarkt.

Regionale 
samenwerking 

Overig

•  Leiden Education Fieldlab (LEF) 
Netwerk van en voor het Leidse onderwijs om samen de grenzen van de eigen 
sector te overstijgen. Door het ‘aanvonken’ van gemeenschappelijke thema’s 
en het initiëren van onderzoek komen tot innovatie van het onderwijs.

•  Stichting Meer Primair, VU en Platform Onderzoek & Innovatie 
De Onderzoeksagenda krijgt vorm door de onderzoekende benadering 
en houding van medewerkers te stimuleren. De onderzoeken van de VU-
studenten dragen bij aan het wetenschappelijke gehalte. In het Platform 
Onderzoek & Innovatie inspireren geïnteresseerde medewerkers elkaar om 
ideeën over innovatie om te buigen tot bijdragen aan schoolontwikkeling.

•  Kennisnetwerk Lerende Leraren – Oost Nederland 
Breed onderwijsnetwerk dat zich richt op kennisontwikkeling en 
kennisdeling/professionalisering.
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Landelijke 
samenwerking 

Kennisontwikkeling & Kennisdeling 

•  Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict 
Platform voor onderwijsprofessionals, opleiders, onderzoekers en 
beleidsmakers die in kaart brengen welke kennisvragen er in het werkveld 
leven over gepersonaliseerd leren met ict.

•  Kennistafel Nieuwkomersonderwijs 
Initiatief waarbij mensen uit de praktijk en onderzoekers bij elkaar komen om 
prangende vragen rond het nieuwkomersonderwijs te inventariseren en op 
een wetenschappelijke manier antwoorden op die vragen te vinden.

•  Kennistafel Effectief Leesonderwijs 
Wat werkt van de vele onderzoeken over leesonderwijs en hoe zorg je ervoor 
dat die kennis in de praktijk landt?

•  Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren 
Bestaande kennis en expertise op het gebied van onderzoekend en 
ontwerpend leren in kaart brengen, ontsluiten en delen; dat is waar de 
Kennistafel aan werkt.

•  Sprong Voorwaarts – Consortium leren en ontwikkelen voor 
toekomstgericht onderwijs 
Sprong Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van 
onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid werken ze 
samen aan toekomstgericht onderwijs.

•  Consortium STEM: crossing boundaries for learning and development 
Het consortium richt zich op de verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs 
op het gebied van Science, Technology, Engineering & Mathematics in po- en 
vo én lerarenopleidingen.

•  Consortium gepersonaliseerd leren met en over ICT 
Digitalisering in het onderwijs is een complexe innovatie die vraagt 
om een integrale benadering en transformatief leren op alle niveaus in 
onderwijsorganisaties. Hoe kunnen we (aankomend) onderwijsprofessionals 
effectief toerusten en ondersteunen voor deze innovatie?

•  Consortium Inclusief onderwijs in meertalige contexten 
Binnen het consortium wordt gewerkt aan landelijk expertise-opbouw 
en samenwerking, uiteindelijk t.b.v. gedeelde bekwaamheidseisen voor 
onderwijs aan meertalige leerlingen in po, vo en mbo. 

•  Education Lab 
In samenwerking met het onderwijsveld ontwerpen, implementeren en 
evalueren van onderwijspraktijken.

•  SPRONG Educatief 
SPRONG Educatief bundelt de onderzoekscapaciteit op één thema, zowel 
regionaal als landelijk.

•  Onderwijskennis.nl 
Onderwijskennis.nl verbindt onderzoek met de onderwijspraktijk en maakt 
wetenschappelijke kennis toegankelijk voor onderwijsprofessionals.

•  Kennisagenda voor het onderwijs 
De Kennisagenda helpt scholen en onderwijsprofessionals in po, vo en mbo 
om wetenschappelijke kennis en onderbouwde instrumenten te vinden om 
het onderwijs te verbeteren.
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