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Overall opvallende noties na 1 jaar Pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO
-

-

De eensgezindheid en de goede, collegiale sfeer tussen de werkplaatsen
Hoe belangrijk (en ook leuk!) het is dat de werkplaatsen ervaringen delen. Er is merkbaar
saamhorigheid onder de werkplaatsen, hoe verschillend ze ook zijn.
De persoonlijke reacties van leerkrachten en directeuren dat het ze best wel veel tijd kost om
deel te nemen aan de werkplaats, maar dat ze het niet zouden willen missen omdat het hun
werk zo verrijkt en ze er zo veel inspiratie uit halen
De contacten en de open uitwisseling tussen deelnemers op alle ‘niveaus’ van de werkplaats
en ook met NRO, PO-Raad en OCW
Dat de pilot echt moet worden verlengd, omdat er nu te veel in te weinig tijd moet gebeuren
En aan de andere kant wat ontzettend veel met elkaar al in een korte tijd is bereikt!

1

Succespunten
-Wat wordt positief gewaardeerd door de deelnemers van de werkplaatsenVisie en ambitie
- Overeenstemming over visie (bestuurlijk belang van onderzoek)
- Onderzoek passend bij de visie
- Onderzoek passend bij de collectieve ambitie
Werkwijze
- Onderzoeksvraag ontstaat vanuit de dagelijkse praktijk
- Uitgaan van praktijkproblemen
- De Werkplaats biedt de leerkrachtonderzoeker de mogelijkheid uit de ‘ad-hoc modus’ te
stappen – zij kunnen nu meer de tijd nemen om te kijken waar vragen écht mee te maken
hebben, en deze in een breder kader plaatsen en kijken wat daar in andere contexten over
gezegd (onderzocht) is.
- Herkenbaar en behapbaar onderzoek
- Als leerteam (leraren, leerkrachtonderzoekers, onderzoekers) samen brainstormen over
onderzoek
- Het vergroten van kennis door een expert die tijdens de maandelijkse bijeenkomsten
(Tilburg) iets komt vertellen wordt gewaardeerd. Dat inspireert en motiveert.
Kracht samenwerking
- Geen ad-hoc interventies maar onderbouwde interventies – evidence proved
- Expertise op gebied van onderzoek
- Kritische blik/gefundeerd van buitenaf door onderzoekers in o.a. leerteams
- Ontmoeten
- Samenwerking tussen en met hogescholen en universiteiten is van meerwaarde
- De samenwerking tussen HBO en WO werkt versterkend. Bijv: Literatuur (vaak Nederlands
talig) die vanuit de hogeschool ingebracht wordt, is voor actoren uit de scholen vaak net iets
makkelijker vertaalbaar naar de praktijk en is een mooie aanvulling op ander soortige
onderzoeksliteratuur en theorie die de universitaire onderzoekers inbrengen. Ook zijn er
binnen HBO instellingen vaak mensen die expert zijn op 1 specifiek thema en mede ervaring
hebben in professionalisering. Ook dat is een mooie aanvulling op de soms wat bredere en
meer theoretische input vanuit de WO-instellingen
- Verbinding tussen alle partners
- Infrastructuur
- Netwerk van synergie (op alle levels)
- Ook buiten de werkplaats is contact
Schoolteam
- Eigenaarschap van de onderzoeksvraag bij scholen
- Leerkracht is de sneeuwbal
- Intrinsieke belangstelling van veel leraren
- Meerdere actoren vanuit één school
- Onderzoekend leren integreren in alle activiteiten
- Onderzoeksvaardigheden leraren overbrengen naar leerlingen
- Het onderzoek draagt bij aan de cultuur en de visie van de school. Leerkrachten moeten het
gevoel hebben dat het ze echt verder brengt
- De verbinding tussen het onderzoek en schoolontwikkeling zie je o.a. terug in de
zelfevaluaties die de scholen schrijven (daarin komen inzichten uit de onderzoeken terug).
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Randvoorwaarden
- Ruimte en tijd is beschikbaar gekomen voor leerkracht-onderzoekers door de werkplaats
- Faciliteren leerkrachten

Actiepunten – wat vraagt aandacht, verdere doordenking en actiesVisie en ambitie
- Duurzaam netwerk creëren
- Innovatie van onderwijskwaliteit en onderzoekskwaliteit
Werkwijze
- Zorgen dat de vraag van de werkvloer komt – betekenisvol onderzoek – terug laten komen
- Nadruk op praktijkonderzoek en vraag of er praktijkgerichte output mogelijk is
- Leerkracht-onderzoeker – altijd alles delen, niet alleen product
- Niet alleen de uitkomsten/ opbrengsten van onderzoek delen, maar ook aspecten van het
proces continu blijven delen (hoe doe je onderzoek? Waar staat het onderzoek nu? Welke
ontwikkelingen zijn er? Wat zijn uitdagingen? Maar ook: hoe wordt de samenwerking
vormgegeven?). Hou naast aandacht voor het delen van inhoudelijke opbrengsten van
onderzoek ook continu oog voor het delen van inzichten m.b.t proces van het gezamenlijk
onderzoek vormgeven en uitvoeren
- Ontmoeten
- Verschil tussen wel of niet thematisch werken (allemaal 1 thema en daarbinnen je eigen
specifieke vraag, of geheel vanuit eigen thema en vraag werken)
- De verbreding van de kennis uit de werkplaats naar andere scholen toe binnen de besturen
en ook naar leerkrachten binnen een school die niet deelnemen aan een leerteam
Kracht samenwerking
- Kennis delen op een centrale plaats – wie weet wat al- Gemeente (meer) betrekken –Tilburg- Niet alleen kennisdeling maar ook kennis over het proces
- Groei van de verschillende partijen in de werkplaatsen naar elkaar toe
- Versterking van de contacten tussen de werkplaatsen. We zouden meer moeten uitwisselen,
De beperkte tijd en de hoeveel werk dat al binnen de werkplaats in korte tijd verricht moet
worden maakt dit lastig
Schoolteam & HO
- Rol van directeur niet alleen gericht op voorwaarden maar ook op rol in schoolontwikkeling
waar onderzoek geïntegreerd deel van uitmaakt
- De uitdaging is het te laten ‘doorvloeien’ in de school. De leerkracht-onderzoekers proberen
dit op verschillende manieren (o.a. door informeel met collega’s te delen waar ze mee bezig
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zijn, studiedagen binnen de school/ het bestuur, andere PLG’s waar ze aan deel nemen).
Soms lukt dit, soms is het nog lastig (voor veel leerkrachten is onderzoek nog “een ver van
hun bed show”). Dit is bínnen de eigen school makkelijker dan binnen andere scholen van
het eigen bestuur. Niet zozeer omdat het onderzoek niet relevant zou zijn voor andere
scholen, maar meer vanwege feit dat actoren van andere scholen zich geen eigenaar voelen.
Hoe aanpakken?
Voor draagvlak is het van groot belang dat iedereen het probleem herkent, maar het is toch
geen garantie voor betrokkenheid van het hele team
Een broker die vrij wordt geroosterd is fijn, maar eigenlijk is het juist het brainstormen met
een team van collega’s juist zo fijn, en zij krijgen geen extra tijd in de huidige vormgeving
Uitwisselen met anderen, ook buiten de school, is een actiepunt. Het moet makkelijk zijn om
elkaar te treffen. Waarom zouden we allemaal het wiel gaan uitvinden? Dit kan ook online,
maar dan is het essentieel dat er iemand zich eigenaar voelt van de content en deze up-todate houdt, anders verstoft het ongetwijfeld
Ook andere scholen meenemen en zelf laten ervaren
(Nog) meer verbinding hbo en universiteit
Accent nu vooral op (leer)winst voor de scholen, maar valt ook veel te leren voor HBO en WO
In het model werkplaatsen onderwijsonderzoek ook HO-ontwikkeling meenemen –
instellingsontwikkeling
Boundary crossing concept is zeker ook van toepassing op HBO en WO (geen een 1 eenheid)
Inzet van de ervaring en het geleerde t.b.v. (curriculum)innovatie aan pabo’s

Randvoorwaarden & onderzoek naar de werkplaatsen
- Tijd (=geld!)
- Faciliteren (bijvoorbeeld promotieonderzoek, tijd voor leraren)
- Goed verdelen van de tijd over verschillende betrokkenen
- Samenhang onderzoek + praktijk = werkplezier & werkplezier bewijzen in onderzoek
- Nog (minimaal) 1 jaar erbij
- Inbedden in organisatie
- Op bestuursniveau nadenken hoe actoren van andere scholen op een of andere manier
gefaciliteerd kunnen worden om tijd vrij te plannen voor werkplaatsactiviteiten (bijv:
opbrengsten onderzoek structureel laten terugkomen op school- en bestuurs-studiedagen).
- Werkplaatsen voortzetten met leerkrachten-promovendi
- Bij benoeming lectoren en bijzonder hoogleraren iemand uit de praktijk in de commissie
(BAC)
- Call: effectiviteitsonderzoek rendement werkplaatsen
o Werkplezier leraren
o Imago leraar
o Ziekteverzuim/werkdruk (minder door deelname aan werkplaatsen/werkplezier?

‘Stenen’ en terugkoppeling coördinatoren & tafelvoorzitters tafelsessies uitgewerkt door: Gea Spaans
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