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Benut 
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expertise



▪ Kennis uit 
onderzoek

▪ Literatuur 
gebruiken

▪ Expertise binnen 
en buiten de school

▪ Kennis delen

▪ Professionele 
dialoog

▪ Feedback



Kennis uit onderzoek en literatuur 
gebruiken

• Vertaalslag naar de eigen praktijk

• Vraagt om vaardigheden: literatuur zoeken, selecteren, 
bekijken op relevantie en bruikbaarheid en attitude, 
doorzettingsvermogen (lees de tools in de leidraad)

• Toegankelijkheid



Expertise binnen en buiten de school

Binnen de school
• Zicht op welke kennis in de school aanwezig is
• Experts in de school

Buiten de school
• Good practices
• Ervaringen van andere scholen
• Gebruik maken van bibliotheken, musea, netwerken, Kennisrotonde, 

werkplaatsen onderwijsonderzoek
• Samenwerken met onderzoeker: win-win



Professionele dialoog, onderzoekende 
houding en kennis delen

• Gebruik van literatuur helpt om meer precieze taal te 
krijgen, zodat het team weet dat ze het over hetzelfde heeft 
en er samen beter kan worden vastgesteld welke 
verbetering mogelijk is.

• Benut kritische tegengeluiden in de literatuur en binnen en 
buiten de school.



Feedback

• Als deel van de professionele dialoog
• Werken aan een feedbackcultuur : Vragen en ontvangen

1. Feed up ‘Wat is het doel en wat moet worden verbeterd?’
2. Feedback ‘Wat gaat goed en wat gaat nog niet goed. Welk deel 

van het doel is al behaald en welk deel nog niet?’
3. Feed forward ‘Wat is er nog nodig om het doel te bereiken?’



In gesprek met Miriam:

Leerkrachten zijn niet altijd gewend
om kennis te gebruiken bij schoolontwikkeling.

• Herken je dat?
• Hoe ga jij daar als schoolleider mee om?
• Kun je een voorbeeld geven van wat jij hebt gedaan om 

leerkrachten te stimuleren om gebruik te maken van kennis?



Dank voor jouw aandacht.

Veel succes bij het benutten van kennis en 
expertise in de school.

De tools in de leidraad zijn hierbij behulpzaam.


