
 

 

 

Netwerk Onderzoeksscholen van start gegaan 
 
Steeds meer scholen werken systematisch en onderzoeksmatig aan de kwaliteitsverbetering van 

het onderwijs. Een aantal van deze zogenoemde ‘onderzoeksscholen’ hebben zich verenigd in het 

‘Netwerk Onderzoeksscholen’ dat op 16 september j.l. voor het eerst bij elkaar kwam. Het netwerk 

is opgericht op initiatief van het Platform Samen Onderzoeken en wordt begeleid door Anje Ros 

(onderzoeker) en Gea Spaans (projectleider)1. 

‘Scholen van de toekomst’ of ‘de gedroomde scholen’; zo noemt Gea Spaans in haar welkomstwoord 

scholen die werk maken van onderzoek en een onderzoekende cultuur nastreven. Want hoe deze 

scholen ook worden genoemd – er rouleren verschillende termen – de onderzoeksschool is ‘hot’ en 

heeft specifieke kenmerken: 

 

Een onderzoeksschool: 

• werkt structureel en op verschillende niveaus aan het verbeteren van de onderzoekscultuur 

op school, 

• voert praktijkonderzoek uit dat is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het eigen 

onderwijs. 

• maakt gebruik maken van bestaande kennis, zoals literatuur, 

• werkt en leert samen met collega’s en experts binnen en buiten de school. 

Voorlopers 
Een aantal voorlopers hebben zich verenigd in het Netwerk van Onderzoeksscholen. Zij vergaren 

kennis, wisselen kennis en ervaringen uit, leren van elkaar en hopen als netwerk bij te dragen aan de 

verdere ontwikkeling van de onderzoeksschool. Er zullen nog een aantal scholen bij het netwerk 

aansluiten, maar bij de eerste bijeenkomst waren er zes scholen aanwezig die zich aan elkaar 

voorstelden in een korte pitch. 

 

KBS De Duinsprong, Drunen 

Bij het werken aan een onderzoekende schoolcultuur maakt deze school gebruik van de 

‘Leeromgeving Onderzoekscultuur’ die Anje Ros later deze bijeenkomst presenteert. 

 

OBS Het Klokhuis, Beek en Donk 

Het Klokhuis wil de autonomie van leerlingen vergroten en werkt daarom op een onderzoeksmatige 

manier aan de versterking van autonomieondersteunende leerkrachtvaardigheden. 

 

 
1 Anje Ros is lector Goed leraarschap, goed leiderschap aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie. 
Gea Spaans is projectleider van het Platform Samen Onderzoeken en van het Platform Samen Opleiden & 
Professionaliseren. 

https://deduinsprong.nl/
https://www.obshetklokhuis.nl/


 

 

OBS Het Slingertouw, Heerenveen 

De school heeft zeven masteropgeleide collega’s, die gericht worden ingezet en die een vraagbaak 

zijn voor collega’s en studenten. 

 

BS Gerardus Majella, Broekland 

Al zo’n zeven jaar wordt er in deze school jaarlijks onderzoek gedaan, die worden begeleid door de 

onderzoekscoördinator en waar altijd studenten bij zijn betrokken.  

 

KC De Korenbloem, Raalte 

Op deze academische opleidingsschool wordt veel onderzoek gedaan. Doordat het hele team van het 

begin af aan bij de onderzoeken wordt betrokken, ontwikkelen teamleden steeds meer een 

onderzoekende houding. 

 

KBS De Linderte, Raalte 

De Linderte is al sinds 2006 een Academische opleidingsschool. De school heeft een uit meerdere 

personen bestaande onderzoeksgroep, waardoor er binnen de school een breed draagvlak is en de 

onderzoeksuitkomsten gemakkelijk worden gedeeld en geborgd.  

 

Leeromgeving Onderzoekscultuur 
Anje Ros presenteert de mede door haar ontwikkelde ‘Leeromgeving Onderzoekscultuur’, een 

wetenschappelijk onderbouwd, laagdrempelig instrument om op een onderzoeksmatige manier te 

werken aan onderwijsontwikkeling. Deze leeromgeving bevat een scan waarmee je – als leraar, als 

schoolleider of als bestuurder – de beginsituatie en doelen vaststelt. Vervolgens krijg je acties 

aangereikt die helpen om aan de slag te gaan. Je maakt een werkplan om de acties uit te voeren. Ter 

ondersteuning vind je ‘onderweg’ vele voorbeelden, artikelen, instrumenten, filmpjes en tips. 

Omdat het belangrijk is dat ook opleidingen op een onderzoeksmatige manier werken aan de 

verbetering van de opleiding, is er ook voor opleidingen een Leeromgeving Onderzoekscultuur  

ontwikkeld. 

 

Ambities 
Aan het eind van de bijeenkomst inventariseren de aanwezigen welke verwachtingen zij hebben van 

hun deelname aan het Netwerk Onderzoeksscholen. Aan ambities geen gebrek. Zo willen de scholen 

onder mee het concept ‘onderzoeksschool’ nader definiëren en krachtig positioneren, ervaring 

opdoen met de Leeromgeving Onderzoekscultuur en de ervaringen delen, zich verder ontwikkelen 

als onderzoeksscholen en fungeren als voorbeeldscholen. 

 

https://www.obshetslingertouw.nl/nl
https://www.gerardusmajella-broekland.nl/
https://www.korenbloemraalte.nl/
https://delinderte.nl/
https://onderzoekscultuur-scholen.platformsamenonderzoeken.nl/#/
https://onderzoekscultuur-scholen.platformsamenonderzoeken.nl/wp/wp-content/uploads/2021/02/Wetenschappelijke-achtergrondinformatie.pdf
https://onderzoekscultuur-opleidingen.platformsamenonderzoeken.nl/#/

