WERKPLAATS POINT
Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent.

POINT is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen.
Tijdens de maandelijkse POINT-bijeenkomsten wordt kennis gedeeld en aan onderzoek gewerkt,
om het onderwijs aan alle leerlingen, dus ook de (hoog)begaafde leerlingen, te verbeteren.
Themagericht onderzoek en professionalisering gaan hierbij hand in hand.

Eén gezamenlijk thema:

Organisatie

Good practices vanuit de scholen
‘Expert’ over thema (hoog)begaafdheid
Update onderzoek groot
- schooloverstijgend onderzoek
- transfereerbare kennis
- onderzoeksvraag vanuit de scholen
- door onderzoekers in samenwerking met
leerkrachten en pabo-docenten
Werken aan onderzoek klein
- op elke school kleinschalig,
praktijkgericht onderzoek
- onderzoekend vermogen leerkracht
stimuleren
- onderzoeksvraag vanuit de school
- door leerkrachten op zijn/haar eigen
school in samenwerking met
onderzoekers en pabo-docenten

• Stuurgroep (2 bestuurders van scholen en 2
wetenschappers) stuurt, monitort, ondersteunt en
geeft advies
• Ontwikkelacademie:
www.ontwikkelacademie.nu:
etalage voor scholingsaanbod regio Tilburg
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Kennisdeling binnen de werkplaats,
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• POINT 2.0 en verder….
...Zelfde werkwijze nieuwe bemensing
...Community (app groep) van alle
werkplaatsbetrokkenen
• Van Tilburg naar andere regio’s,
naar landelijk

Passend onderwijs
voor (hoog)begaafde leerlingen.

Programma POINT-bijeenkomst

Kennisdeling

Ambities

1 dag per maand
samen werken
in de werkplaats
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Transfereerbare kennis

Onderzoek groot (schooloverstijgend)
+
Onderzoek klein (schoolspecifiek)
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Leerkrachten van verschillende basisscholen
Verkenners van verschillende regio’s
Onderzoekers vanuit de wetenschap
Pabo-docenten
Masterstudenten
Coördinatoren vanuit het samenwerkingsverband
Ontwikkelacademie

De volgende doelstellingen staan
centraal in onderzoekswerkplaats
POINT:
• Een duurzame professionele leergemeenschap vormgeven
waarin samengewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij
passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen.
• Kennis ontwikkelen en delen rondom het thema (hoog)
begaafdheid door leerkrachten, pabo-docenten en
onderzoekers.
• Onderzoekende houding en onderzoekend vermogen
ontwikkelen onder de leerkrachten.

Waarom wil je een werkplaats?
Binnen een onderwijsonderzoekswerkplaats wordt betekenisvol samengewerkt door partners uit de
onderwijswetenschap en de onderwijspraktijk. Praktijkgericht onderzoek is het bindende principe van de werkplaats:
er wordt gezamenlijk kennis gecreëerd en gedeeld. Het onderzoek in de werkplaats voldoet aan de standaarden
voor wetenschappelijke kwaliteit en de bevindingen uit het onderzoek zijn praktisch toepasbaar voor de
onderwijspraktijk, of zijn te vertalen naar pratische toepassingen om evidence-informed beslissingen te kunnen
nemen. Krachtig principe is dat de onderzoeksvragen voortkomen uit de behoefte, thema’s en vragen die
spelen in het onderwijs. De werkplaats draagt direct bij aan het versterken van de onderzoekscultuur
in de school, het evidence-informed werken in school, het praktijk-sensitief en practice-informed
onderzoek doen met universiteit en pabo, en het leren van en met elkaar in een sterk, regionaal
onderzoeks- en expertisenetwerk.
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Organisatie
De organisatie van een onderzoekwerkplaats kan op verschillende manieren worden vormgegeven.
Wij hebben gekozen voor een schooloverstijgende werkplaats, die maandelijks een dag met elkaar
in de werkplaats aan het werk is en in de perioden daartussen actief met het onderzoek en het
eigen team aan de slag is. Binnen de werkplaats is een belangrijk uitgangspunt een gelijkwaardige
samenwerking met eigen inbreng en expertise van alle betrokkenen. In onze werkplaats werken we
met jaarroosters die het schoolrooster volgen: van september tot juli. De opstart van de werkplaats
was geheel gesubsidieerd door NRO. Inmiddels is de werkplaats zelfstandig en wordt deze
gefinancierd door de betrokken partijen. Het principe dat leerkrachten ‘onder schooltijd’ in de
werkplaats werken, is overeind gebleven. Leerkrachten worden vervangen tijdens de dagen dat ze
actief zijn in de werkplaats.
De werkplaats heeft een stuurgroep met aandacht voor borging en doorontwikkeling van de
werkplaats.
De POINT-werkplaats heeft een regionale functie in Tilburg en regio. POINT013 wil de komende
jaren uitbreiden naar meerdere regionale POINT-werkplaatsen. De professionalisering vanuit de
werkplaatsen blijft voor iedereen toegankelijk via www.ontwikkelacademie.nu.
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Wat zijn jullie ambities voor de toekomst?
Alle betrokkenen willen de POINT-werkplaats voortzetten en uitbreiden, van meerdere regionale
netwerken naar landelijke Pitch-POINTS, waarbij we met elkaar zo breed mogelijk kennis
ontwikkelen, delen en de resultaten benutten. Het doel is passend onderwijs voor alle leerlingen,
ook voor de (hoog)begaafde leerlingen. We gunnen dan ook alle leerkrachten en onderzoekers
om in werkplaatsen te mogen participeren in een ontwikkelcultuur binnen het PO waarbij de
uitgangspunten van de POINT-werkplaats vanzelfsprekend zijn en in het WO waarin praktijkrelevant
onderzoek vanzelfsprekend is.
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Kenmerkend karakter POINT
De POINT-werkplaats kenmerkt zich door de themagerichte aanpak. Het centrale
thema in de werkplaats is ‘Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. In een
intensieve samenwerking tussen leerkrachten, pabodocenten en onderzoekers levert
ieder zijn of haar bijdrage in het onderzoek voor, door en ín de onderwijspraktijk.
Themagericht onderzoek en professionalisering op het terrein van (hoog)begaafdheid
gaan hierbij hand in hand. Binnen de werkplaats hebben de partners gezamenlijke
doelen, gericht op beter passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen.
Door de praktijkgerichte insteek en de samenwerking in het onderzoek, is de
betrokkenheid van alle partners groot. De werkplaats vervult inmiddels een regionale
professionaliseringsfunctie. Het is inspirerend om in het netwerk van de werkplaats
te participeren en het is mooi om onderdeel uit te maken van een sterk netwerk met
professionals uit de praktijk en wetenschap.
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Onderzoek klein
“Onderzoek klein” is een kleinschalig onderzoek dat
de POINT-leerkrachten uitvoeren op hun eigen school.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van
een vraag van hun school. De leerkracht wordt hierin
begeleid door een pabo-docent of onderzoeker.

Onderzoek groot
“Onderzoek groot” is een grootschalige studie die de
onderzoeker in samenwerking met de leerkrachten en
pabo-docenten uitvoert op alle POINT-scholen. De
onderzoekers vragen om input aan de leerkrachten:
Welk onderwerp of welk thema rondom (hoog)
begaafdheid is interessant voor onderzoek?
Na uitvoering van het onderzoek worden de
onderzoeksresultaten intern (binnen POINT), regionaal
(op basisscholen en hogescholen), nationaal en
internationaal gedeeld.
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Praktijk(gericht)oz (route)
kwaliteit van onderzoek
In de werkplaats ligt de focus van alle betrokkenen op praktijkgericht onderzoek. De wetenschappers
brengen hun expertise in om de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek te borgen, terwijl de
professionals zorgen dat het onderzoek aansluit bij de behoeften van de scholen en bij kan dragen
aan een praktische toepassing. In de werkplaats is onderwijstheorie en –praktijk verbonden. Het
zorgt voor het stimuleren van een onderzoekscultuur in de scholen, voor verdieping en het altijd
kritisch denken, waarbij feiten gezocht worden en geen aannames gedaan worden. Een groeiende
onderzoekende en kritische houding van alle deelnemers is het gevolg. De wetenschap en praktijk
versterken elkaar in een werkplaats. De resultaten worden gedeeld in - wetenschappelijke publicaties
en praktijkpublicaties en de opgedane inzichten ondersteunen de onderbouwing, prioritering en het
maken van keuzes, omdat er een basis ligt om dit evidence-informed te kunnen doen.
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Kennisdeling
Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van onze
werkplaats. De kennisdeling vindt plaats in verschillende
cirkels van binnen naar buiten en vice versa, van buiten
naar binnen. De binnenste cirkel zijn de actoren in
de werkplaats. De cirkel daaromheen zijn de teams
in de betrokken scholen, pabo’s en universiteiten. De
cirkel daaromheen zijn de regionale schoolbesturen
en het regionale samenwerkingsverband. De cirkel
daarna zijn de nationale (kennis)partners (nationale
kennisinfrastructuur) en de buitenste cirkel zijn de
internationale collega’s en geïnteresseerden. De
buitenste cirkel wordt bereikt middels digitale posts en
de website, publicaties, congrespresentaties en middels
werkbezoeken. De POINT-werkplaats is bezocht door
collega’s uit Vlaanderen, Duitsland, Boston en Japan. De
kennisdeling verloopt niet alleen vanuit de werkplaats
naar buiten, maar er wordt ook actief kennis naar binnen
gehaald. Zo zijn er experts uitgenodigd van binnen- en
buitenland, is er relevante literatuur gelezen en besproken,
zijn er congressen bezocht en is actief input gevraagd
vanuit andere netwerken en experts die aan hetzelfde
thema werken.

Kennisdeling van binnen naar buiten vindt plaats via
producten, activiteiten zoals presentaties en spin-off
hiervan. Het meeste is terug te vinden op
www.point013.nl. Er zijn wetenschappelijke publicaties,
papers en posters opgeleverd, vakpublicaties, papers
en posters en scripties. Een van de scripties die in de
werkplaats is uitgevoerd heeft twee prijzen voor het
onderzoek gewonnen. Naast publicaties en presentaties
zijn er materialen opgeleverd: materiaalbeschrijvingen,
vlogs, kennisclips, beeldverslagen van bijeenkomsten,
workshops voor professionals en pabostudenten, innovatie
van het pabocurriculum, een inaugurele rede waarin de
werkplaats uitgebreid is beschreven als good practice en
het enIQma (hoog)begaafdheidsspel:
www.enIQma.nl. Een van de belangrijkste regionale
opbrengsten is het blijvende, sterke kennisnetwerk van
praktijk en wetenschap.
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Rollen
Het onderzoek in de werkplaats wordt uitgevoerd door
verschillende actoren. Zo doen de leerkrachten (actie)
onderzoek binnen hun eigen schoolcontext. Hierin
beantwoorden zij onderzoeksvragen die binnen hun
school leven. Leerkrachten nemen ook deel aan het
schooloverstijgende praktijkgerichte onderzoek, dat
uitgevoerd wordt door wetenschappers, promovendi
en pabodocenten/-lectoren. In de schooloverstijgende
onderzoeken staan onderzoeksvragen centraal die
relevant zijn voor alle scholen. Binnen de POINTwerkplaats waren dat vragen die gingen over het
signaleren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
en het motiveren van (hoogbegaafde) leerlingen
in de klas. De werkplaats biedt ook een
onderzoeksgelegenheid voor studenten om hun
scriptieonderzoek aan te verbinden. Ook hierbij geldt
dat een vraag vanuit de scholen centraal staat in het
onderzoek.
De inzichten vanuit onderzoek worden gebruikt in het
onderwijs om evidence-informed beslissingen te kunnen
nemen, om bijvoorbeeld gebruik te maken van bepaalde
strategieën of om kennis te kunnen toepassen in de

praktijk. Leerkrachten, intern begeleiders en collega’s uit
het samenwerkingsverband gebruiken de inzichten in hun
onderwijs en om hun collega’s in het team te informeren.
Bestuurders gebruiken inzichten uit de werkplaats als basis
om beredeneerd en geïnformeerd besluiten te nemen en
strategieën te ontwikkelen. Pabodocenten gebruiken de
inzichten voor curriculuminnovatie en het onderwijs aan
de leraren-in-opleidingen. Wetenschappers gebruiken
de inzichten om te publiceren in wetenschappelijke
journals, te delen met collega’s en professionals en om
vervolgonderzoek op te baseren.
Kennisdeling is een essentieel onderdeel van de POINTwerkplaats. De coördinatoren van de werkplaats
stimuleren kennisdeling en creëren mogelijkheden
hiervoor op congressen en conferenties. Ook organiseren
zij studiedagen en workshops voor professionals en
studenten. De websitebeheerder heeft een belangrijke rol
in het digitaal ontsluiten van de opgedane inzichten op
een overzichtelijke en aantrekkelijke manier. Dat verloopt
via de eigen website www.point013.nl en via
www.ontwikkelacademie.nu.
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