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Platform Samen Onderzoeken
Het Platform Samen Onderzoeken stimuleert op verschillende manieren evidence-informed werken in het onderwijs. Zo
brengt het platform samenwerkingsverbanden van besturen, scholen, hogescholen en universiteiten in kaart die gezamenlijk
onderwijsonderzoek uitvoeren en worden de opbrengsten van deze initiatieven gedeeld via de website. Scholen, besturen en
opleidingen kunnen bij het platform terecht voor vele inspirerende documenten en praktijkvoorbeelden en zelf actief aan de
slag met leeromgevingen die concrete handvatten geven om een onderzoekscultuur te creëren.
www.platformsamenonderzoeken.nl
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De rol van onderzoeksscholen
in het po
Van Research Schools in Engeland leren we dat ervaren onderzoeksscholen een belangrijke rol kunnen
spelen bij de bevordering van evidence-informed werken in het onderwijs. Onder bepaalde voorwaarden
kunnen deze scholen, samen met opleidingsinstituten of kennisinstellingen, andere scholen in de regio
ondersteunen om zich te ontwikkelen tot onderzoeksschool.

Het belang van onderzoeksscholen voor evidenceinformed werken

samenwerken en gebruikmaken van kennis en expertise
in de school en erbuiten. Ook is er in een school met een
onderzoekscultuur sprake van gespreid leiderschap, waarbij

Uit onderzoek blijkt dat evidence-informed werken

leraren op basis van hun expertise leiding nemen en de

aan onderwijsverbetering van groot belang is om de

reflectieve dialoog over het onderwijsthema bevorderen

onderwijskwaliteit te verbeteren (Godfrey & Brown,

(Ros, e.a., 2022).

2019). Evidence-informed werken wil zeggen dat teams
literatuur gebruiken, een goede analyse maken van de

Scholen verschillen sterk in de mate waarin ze

huidige situatie, en een nieuwe aanpak monitoren, bijstellen

evidence-informed werken. Scholen met ervaring met

en borgen (Malin, e.a. 2020). Een dergelijke cyclische en

onderzoek in de school, zoals (voormalige) academische

systematische werkwijze zorgt ervoor dat onderwijsverbetering

opleidingssscholen, scholen die participeren in

en vernieuwingen niet ad hoc worden gekozen, maar goed

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek en scholen die werken

doordacht zijn en aansluiten bij wat er bekend is over effectieve

met Education Lab hebben hierin vaak een voorsprong (Ros,

aanpakken en bij de specifieke context (onderwijsconcept,

Timmermans & Van der Steen, 2016; Lockhorst & Bekkers,

doelgroep, routines) van het team. Daardoor is de

2019). In deze scholen wordt, vaak samen met leraren in

onderwijsverbetering effectiever, beter haalbaar en wordt

opleiding, praktijkonderzoek uitgevoerd dat is gericht op

deze beter volgehouden (Ros, e.a., 2022).

onderwijsverbetering. Scholen die weinig ervaring hebben
met evidence-informed werken, zouden hierbij ondersteund

Van oudsher zijn scholen niet gewend aan evidence-informed

kunnen worden door dergelijke ‘onderzoeksscholen’. We

werken, maar veel scholen zijn bezig met een inhaalslag.

maken gebruik van het concept ‘Research Schools’ om hier

Bij het ontwikkelen van evidence-informed werken spelen

betekenis aan te geven.

formele en informele leiders een belangrijke rol (Fullan
2020). Een belangrijk kenmerk van duurzame innovaties is
dat leraren hiermee niet individueel aan de slag gaan, maar
als team samenwerken en van elkaar leren (Krijgsman, e.a,

De rol van onderzoeksscholen, leren van de Engelse
context

2022). Het gaat hierbij enerzijds om de toepassing van een
systematische aanpak van onderwijsverbetering, waarbij

In Engeland is het concept ‘Research Schools’ geïntroduceerd

gebruik wordt gemaakt van literatuur en onderwijsgegevens

door de Education Endowment Foundation (EEF). Research

en waarbij sprake is van monitoring en borging van de

Schools zijn ambitieuze scholen waar evidence-informed

onderwijsverbetering of innovatie. Anderzijds gaat het

werken gemeengoed is en die andere scholen in hun regio

om het realiseren van een onderzoekscultuur. Dit betekent

ondersteunen bij de ontwikkeling van evidence-informed

dat leraren een onderzoekende houding ontwikkelen,

werken. Elke Research School neemt deel aan een regionaal

voortdurend zijn gericht op onderwijsverbetering, hierin

netwerk met andere scholen én aan een landelijk
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netwerk van Research Schools. In het regionale netwerk

Kenmerken van een onderzoeksschool

ondersteunen zij andere scholen door:
•	het belang van evidence-informed werken uit te leggen

Vergelijkbaar met de Engelse Research Schools, gaan we in

en te laten zien hoe zij zelf gebruikmaken van kennis

de Nederlandse context uit van de volgende kenmerken van

uit onderzoek en hoe ze deze vertalen naar hun eigen

een onderzoeksschool (Ros, e.a. 2021, KPZ, 2022):

context;
•	trainingen te verzorgen, gericht op het gebruik van
kennis uit onderzoek en deze kennis te verbinden aan de
eigen praktijk;
•	adviezen te geven aan scholen die evidence-informed
aan onderwijsverbetering willen werken.

1. Evidence-informed werken aan onderwijsverbetering
•	Gebruik van literatuur om te komen tot een
onderbouwde keuze voor onderwijsverbetering.
•	Analyse van de huidige situatie om tot een onderbouwde
keuze te komen voor onderwijsverbetering.
•	Bijstelling van de onderwijsverbetering op basis van

Uit evaluaties blijkt dat het succes van de Research Schools
afhangt van de goede coördinatie in de regio, de positie en

monitoring van de onderwijsverbetering.
•	Borging van de onderwijsverbetering.

geloofwaardigheid van de Research School, het vertrouwen
in de betreffende school, de mate waarin er al sprake is

2. Onderzoekscultuur:

van een onderzoekscultuur in de andere scholen, en de

•	Professionals hebben een onderzoekende houding.

mate waarin deze ontwikkeling wordt gedragen door het

•	Gespreid leiderschap.

bestuur (EEF1, 2021). De EEF speelt een belangrijke rol bij het

•	Teamleren: professionals werken en leren samen.

faciliteren en ondersteunen van de Research Schools.

•	Organisatorische voorwaarden, zoals voldoende tijd
voor professionele leergemeenschappen (PLG’s) om
samen aan onderwijsverbetering te werken en van

Onderzoeksscholen in de Nederlandse context

en met elkaar te leren. Dit betekent dat deze scholen
zich in de leeromgeving onderzoekscultuur minimaal

Op basis van de evaluaties van de Engelse Research

in de middelste fase bevinden op de drie dimensies

Schools, gesprekken met scholen in het landelijk netwerk

‘onderzoeksmatig werken’, ‘kennis en expertise

onderzoeksscholen van het Platform Samen Onderzoeken,

benutten’ en ‘samenwerkingscultuur versterken’.

AOS-scholen en scholen die deelnemen aan Werkplaatsen
Onderwijsonderzoek hebben we geïnventariseerd welke
aanpak voor de Nederlandse context effectief en realistisch
is. Daaruit blijkt dat onderzoeksscholen niet alleen

Rol onderzoeksscholen bij versterking evidenceinformed werken in andere scholen

verantwoordelijk kunnen zijn voor de ondersteuning en
begeleiding van andere scholen bij het versterken van

We stellen voor dat onderzoeksscholen die vallen onder

evidence-informed werken. Het gaat immers niet om een

grotere besturen zich richten op het ondersteunen van

eenmalig kunstje, maar om een duurzame cultuurverandering,

scholen in de eigen stichting, omdat dan kan worden

die is gerelateerd aan professionalsering, kwaliteitsbeleid,

aangesloten bij de visie van het bestuur op evidence-informed

onderwijskundig beleid, HRM en financieel beleid.

werken en een onderzoekscultuur in scholen. Kleinere
besturen kunnen zich met elkaar verbinden en hierin met

Ook is gebleken dat het wenselijk is te kiezen voor een

elkaar samenwerken. Elk verband kan samenwerken met een

regionale insteek, waarbij verschillende ‘lagen’ een rol spelen bij

opleiding of andere kennisinstelling in de eigen regio. Denk

het realiseren van duurzame innovaties (Krijgsman, e.a., 2022):

daarbij aan de partnerschappen Samen Opleiden.

leraren, schoolleiders, bestuurders, kennisinstellingen
en overheid. Hieronder gaan we dieper in op de wijze

Ondersteuning kan plaatsvinden op verschillende niveaus. De

waarop onderzoeksscholen een rol kunnen spelen in de

volgende professionals van de onderzoeksschool kunnen een

ondersteuning van andere scholen in de regio die zich willen

rol spelen in de ondersteuning van andere scholen:

ontwikkelen tot onderzoeksschool, en welke condities

•	Schoolleider.

daarvoor gerealiseerd moeten zijn.

•	Onderzoeksexpert (expert op het gebied van evidenceinformed werken).

1.

https://d2tic4wvo1iusb.cloudfront.net/documents/pages/OA-RS-Evaluation_Final-Report_October-2021.pdf
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•	Experts op het gebied van verschillende thema’s (teacher
leaders).
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te maken. Voorwaarden zijn: gespreid leiderschap,
een passende overlegstructuur, waarin ruimte is voor
reflectieve dialoog in de PLG’s, ontwikkeling/begeleiding van

Teamniveau

kartrekkers van de PLG’s (teacher leaders), een gedragen

Schoolteams werken meestal in teams/groepen aan

visie met een beperkt aantal speerpunten op basis van een

onderwijsverbetering (professionele leergemeenschappen

goede analyse, en tot slot: een professionele teamcultuur.

(PLG’s), leerteams, projectgroepen, werkgroepen,
vakgroepen, onderzoeksgroepen, etc). Van belang is dat

Schoolleiders van onderzoeksscholen kunnen hun collega’s

dit op een cyclische, onderzoeksmatige manier gebeurt,

ondersteunen. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van de

bijvoorbeeld zoals is beschreven in de Leidraad Werken aan

eerder genoemde Leeromgeving Onderzoekscultuur

onderwijsverbetering (NRO, 2022). De kartrekkers van deze

en de Leidraad Werken aan Onderwijsverbetering.

PLG’s kunnen worden ondersteund door:

Opleidingen (voor schoolleiders) kunnen de schoolleiders

1.	Professionalisering, georganiseerd door de opleiding/

van de onderzoeksscholen ondersteunen. Mogelijke

kennisinstelling, samen met de onderzoeksschool.
2.	De onderzoeksexpert, die bijvoorbeeld bijeenkomsten
bijwoont, adviezen geeft en samen bijeenkomsten van de
PLG’s voorbereidt.
3.	Begeleiding op maat, doordat vragen kunnen worden
gesteld aan de onderzoeksexpert.

ondersteuningsvormen zijn:
•	Professionalisering, georganiseerd door de opleiding
(voor schoolleiders)/kennisinstelling, samen met de
onderzoeksschool.
•	De schoolleider van de onderzoeksschool verzorgt
intervisie of vervult een een critical friend-rol voor
andere schoolleiders.

Schoolniveau

•	Een bezoek brengen aan de onderzoeksschool, waarin

Het is van belang dat er op schoolniveau voorwaarden

de schoolleider uitlegt hoe hij/zij het evidence-informed

worden gecreeerd om evidence-informed werken mogelijk

werken stimuleert, organiseert, faciliteert en begeleidt.
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Bovenschoolse netwerken

Voorwaarden

De kartrekkers van PLG’s kunnen elkaar (per thema)

Het is van belang dat de onderzoeksscholen goed worden

ontmoeten in bovenschoolse (regionale) netwerken, die

gepositioneerd, binnen de eigen stichting en in netwerken

worden geleid door de experts van de onderzoeksschool,

waarin wordt samengewerkt met andere besturen,

eventueel ondersteund door een vakexpert van de opleiding/

bijvoorbeeld een partnerschap Samen Opleiden, een

kennisinstelling. Deze netwerken kunnen zich richten op:

kennisnetwerk, een Education Lab of een Werkplaatsen

•	Bespreken van literatuur en inhoudelijke verdieping van

Onderwijsonderzoek.

het betreffende thema.
•	Ondersteuning bij het analyseren en interpreteren van
leerlinggegevens.
•	Bespreken van effectieve aanpakken en werkzame
mechanismes.
•	Bespreken van vraagstukken die zich voordoen bij de
implementatie.
Bestuursniveau
Ook het bestuur speelt een belangrijke rol bij het
realiseren van evidence-informed werken en een lerende
organisatie (Ros, 2021). Denk hierbij aan HRM-beleid
en professionaliseringsbeleid dat het samen leren en
werken aan onderwijskwaliteit op scholen bevordert en
de ontwikkeling van specialisten stimuleert, bijvoorbeeld
door uitdagende taken te creëren, zoals kartrekker
van onderwijsverbetering. Ook is het van belang dat
schoolleiders van elkaar kunnen leren en elkaars expertise
benutten als het gaat om evidence-informed werken.
Daarnaast is de voorbeeldrol op bestuursniveau van groot
belang.
Besturen kunnen worden ondersteund door samenwerking
met andere besturen in de regio, bijvoorbeeld binnen het
partnerschap Samen Opleiden of kennisnetwerken, en met
door samenwerking met opleidingen, kennisinstellingen,
landelijke organisaties zoals de PO-Raad, AVS en overheden.
Landelijk niveau
Onderzoeksscholen kunnen worden ondersteund door een
landelijk netwerk van onderzoeksscholen. Schoolleiders,
leraren en bestuurders van onderzoeksscholen vormen
samen een landelijk netwerk, bijvoorbeeld verbonden aan
het Platform Samen Onderzoeken of het Platform Samen
Opleiden & Professionaliseren. Hier is al een start mee
gemaakt. Hier kunnen onderzoeksscholen elkaar voeden
en wisselen ze ervaringen uit over hun ondersteunenende
rol. Ook worden in dit landelijke netwerk kennis en tools
ontwikkeld en gedeeld die bijdragen aan onderzoeksmatig
werken en aan de ontwikkeling van een onderzoekscultuur.

De onderzoeksscholen kunnen een plaats krijgen op
de website van het Platform Samen Onderzoeken. De
beschikbaarheid van bestaande kennis in overzichtelijke
publicaties op Onderwijskennis.nl is ondersteunend voor het
evidence-informed werken op onderzoeksscholen en andere
scholen.
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Anje Ros
Anje Ros is lector ‘Goed Leraarschap, Goed Leiderschap’
bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. In deze rol is ze
betrokken bij de AOS Partnerschap Opleiden in de School
in de regio Oost-Brabant. Daarnaast is zij academic director
van de Master Leadership in Education en is ze inhoudelijk
betrokken bij de master Leren en Innoveren. Zij doet
onderzoek naar leiderschap en de ontwikkeling van de
school als lerende organisatie en ontwikkelt praktische
artikelen, handvatten en tools voor leraren, schoolleiders
en bestuurders. Ook heeft ze diverse boeken op dit terrein
geschreven en verschillende promovendi begeleid.

Gea Spaans
Gea Spaans is projectleider Platform Samen Onderzoeken
en projectleider Platform Samen Opleiden &
Professionaliseren.
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Platform Samen Onderzoeken
Het Platform Samen Onderzoeken stimuleert op
verschillende manieren evidence-informed werken in het
onderwijs. Zo brengt het platform samenwerkingsverbanden
van besturen, scholen, hogescholen en universiteiten in
kaart die gezamenlijk onderwijsonderzoek uitvoeren en
worden de opbrengsten van deze initiatieven gedeeld via
de website. Scholen, besturen en opleidingen kunnen bij
het platform terecht voor vele inspirerende documenten
en praktijkvoorbeelden en zelf actief aan de slag met
leeromgevingen die concrete handvatten geven om een
onderzoekscultuur te creeren.

Meer informatie
Voor vragen over Samen Onderzoeken:
Projectleider Gea Spaans
platformsamenonderzoeken@poraad.nl • 030 – 31 00 933

Colofon
Auteurs: Anje Ros en Gea Spaans
Redactie: Tekstbureau Elise Schouten
Vormgeving: BUREAUBAS
Fotografie: Wilbert van Woensel
Druk: Drukproef
Juni 2022

www.platformsamenonderzoeken.nl

Het Platform is een initiatief van de PO-Raad en
het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

