
Nationaal Regieorgaan
Praktijkgericht Onderzoek 

Op 8 maart 2018 organiseerde de Stuurgroep van het Ondersteunend 
Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek een werkconferentie 
voor leraren, lectoren/onderzoekers, lerarenopleiders, schoolleiders en 
bestuur ders. Het doel was om gezamenlijk te onderzoeken hoe de impact 
van praktijkgericht onderwijsonderzoek versterkt kan worden. De deel
nemers zagen de toekomst zonnig in: in 2023 verwacht men dat de  
barrières tussen onderzoek en praktijk zijn weggenomen en doet men 
volop aan kennisdeling en kennisbenutting. Hoe denkt men dat te  
bewerkstelligen?

Krachtenbundeling noodzakelijk 
voor versterken impact 

praktijkgericht onderwijsonderzoek

Verslag Werkconferentie  8 maart 2018



In de aanloop naar de werkconferentie heeft 
de Stuurgroep gesproken met vier experts: 
Frans Leijnse, Peter van Lieshout, Monique 
Vogelzang en Henriëtte Maassen van den 
Brink. Daarnaast heeft deskresearch plaats-
gevonden en hebben lectoren/onderzoekers, 
lerarenopleiders en leraren hun inzichten 
gedeeld via een digitale consultatie (Group 
Concept Mapping). Het is gelukt om via 
verschillende communicatiekanalen deze 
groepen te bereiken: ruim 300 collega’s, 
gelijkelijk verdeeld over de doelgroepen, 
hebben suggesties gegeven en aangegeven 
welke suggesties wat hun betreft prioriteit 
verdienen en of ze op korte termijn haalbaar 
zijn. Daardoor is een helder beeld ontstaan 
van mogelijke verbeteringen vanuit het per -
s pectief van deze groepen. 

large scale interVention
Deze verbeteringen stonden centraal op de 
werkconferentie. De bijeenkomst kende een 
strak gestructureerde opzet, gebaseerd op 
de Large Scale Intervention methodiek. De 
voorzitter van de stuurgroep, Lieteke van 
Vucht Tijssen, leidde de ruim 70 aanwezigen 

door drie werkronden waarin zij in achttallen 
met elkaar in gesprek gingen aan de hand 
van tien uitspraken, aan de hand van tien 
uitspraken, mede gebaseerd op uitkomsten 
van de Group Concept Mapping.
In de eerste ronde werd gevraagd om te 
reageren op de tien uitspraken: herkent men 
zich daarin; wat ontbreekt nog en welk beeld 
van praktijkgericht onderzoek komt naar 
voren? In de tweede ronde werd de deel-
nemers gevraagd te reflecteren op de stand 
van zaken: waar staan we nu, vergeleken met 
de tien uitspraken; waar zijn we trots op; 
waar schuurt het en waarom? Tot slot werd 
in de laatste ronde gevraagd het droombeeld 
van praktijkgericht onderwijsonderzoek in 
2023 te verbeelden of te beschrijven. Welke 
twee stappen zijn noodzakelijk om de droom 
te verwerkelijken?

Het was goed om te zien hoeveel ener-
gie er in de groepen zat. Vanaf het begin 
dachten de deelnemers constructief, maar 
ook kritisch, mee met elkaar. De verscheiden-
heid aan achtergrond bij de deelnemers werd 
ervaren als een duidelijke meerwaarde, hoe-

wel de leraren en schoolleiders wat onder-
vertegenwoordigd waren ten opzichte van de 
lectoren, lerarenopleiders en beleidsmensen. 

De eerste ronDe
Een belangrijke boodschap uit de eerste 
ronde was: blijf niet in beleidstaal hangen, 
benoem concrete acties en werk uit welke 
actoren in actie moeten komen op welke 
onderdelen. ‘Wie is probleemeigenaar?’ kwam 
o.a. naar voren, evenals ‘Omschrijf meer 
expliciet wat bedoeld wordt met professio-
naliseren van leraren’ en ‘benoem helder wat 
wordt bedoeld met bijdragen aan de weten-
schappelijke kennisbasis.’ Kortom: de deel-
nemers hadden behoefte aan explicitering 
van de gehanteerde termen om meer hand-
vatten te krijgen voor concrete acties. 

tien uitspraken over het versterken 
van de impact van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek

Scholen maken keuzes in hun onderzoeksthema’s, 
waar leraren, onderzoekers en studenten geza
menlijk aan bijdragen. Bij het vaststellen en 
uitvoeren zijn de stakeholders betrokken. 

Er komen onderling samenhangende regionale en 
landelijke onderzoeksagenda’s. De financiering 
van onderzoek volgt die agenda’s. 
 
Praktijkgericht onderzoek wordt gedaan op basis 
van vraagarticulatie en uitgevoerd in en met de 
praktijk. Reeds bekende kennis wordt in de eigen 
situatie toegepast; ontbrekende kennis wordt 
ontwikkeld. Publicaties in peerreviewed tijd
schriften zijn van secundair belang.

Er komen robuuste, thematische samenwerkings
verbanden waarin naast expertise op inhoud ook 
expertise ten aanzien van kennisbenutting en 
onderzoeksmethoden van praktijkgericht onder
zoek is gebundeld. 

In scholen komen meer medewerkers met  
ervaring in het doen van onderzoek. 

Het verwerven van onderzoekend vermogen start 
tijdens de leraren opleiding en ontwikkelt zich 
verder gedurende de loopbaan.

Er komt helderheid over status, positie, doelen 
en condities van praktijkgericht onderzoek. 

Alle instellingen werken aan een onderzoeks
cultuur, die is ingebed in de reguliere cyclus  
van het HRDbeleid. Studenten maken hier deel 
van uit.

Er komt een structurele regionale samenwerking 
tussen lerarenopleiders, lectoren/onderzoekers 
en lerarenteams, in samenwerking met het  
management. Dit kan vorm krijgen in learning 
communities waarin zowel bestaande kennis 
wordt benut als nieuwe kennis wordt ontwikkeld.

Schoolleiders/teamleiders zijn change agents 
voor het benutten van onderzoek ten behoeve 
van onderwijsontwikkeling.



Een andere boodschap was dat praktijk-
gericht onderzoek begint bij de vraag van de 
leraren(teams). Daar hoort het eigenaarschap 
te liggen. Maak gebruik  van de energie die 
op de werkvloer aanwezig is! Dat betekent 
ook dat niet teveel in structuren en regels 
moet worden gedacht: vólg de energie en 
geef ruimte aan diversiteit. Belangrijk in  
het samenwerkingsproces is kennisdeling, 
kennisbenutting en communicatie. 

Een van de conclusies uit deze ronde is dat 
termen veel verschillende beelden oproepen 
en dus vragen om verduidelijking en toe-
lichting. Alleen al de term praktijkgericht 
onderwijs onderzoek levert discussie op. Een 
andere conclusie is dat de tien uitspraken 
die via de Group Concept Mapping  uit het 
veld zijn gedestilleerd, de lading dekken; er 
werden geen nieuwe zaken aan toegevoegd, 
wel werden ze verbijzonderd.

De tWeeDe ronDe
De tweede ronde, waarin de deelnemers 
bespraken wat de stand van zaken is met 
betrekking tot de tien uitspraken, bracht tal 
van goede voorbeelden naar boven zoals de 
academische opleidingsscholen en werkplaat-
sen onderwijsonderzoek. Succesfactoren zijn: 
‘er is financiering en beginnende kwaliteits-

zorg’, evenals het feit dat professionalisering 
op gang gekomen is. De samenwerking met 
hogescholen is goed en er is sprake van een 
beginnende onderzoekcultuur. Aan dat laat-
ste is in brede zin grote behoefte, evenals 
aan het ontwikkelen van een onderzoekende 
houding bij leraren en schoolleiders. De 
schoolleiders spelen een belangrijke rol in 
het faciliteren van kennisbenutting c.q.  
kennisdeling. 
 
Nadrukkelijk werd de oproep gedaan: geef 
de mensen die het moeten doen de tijd 
om dit verder te ontwikkelen en accepteer 
dat je niet meteen morgen resultaten kunt 
zien. Samenwerken vraagt om investeren in 
relaties. Het is ook niet zozeer noodzakelijk 
nieuwe initiatieven te introduceren om de 
impact van praktijkgericht onderwijsonder-
zoek te versterken, maar om te laten groeien 
wat er is en dit met elkaar te verbinden.  
En vooral: doe dat langdurig zonder te 
interfereren met nieuw beleid of nieuwe 
thema’s en tijdelijke middelen. Daarnaast 
kwam naar voren dat voorbeelden, projecten 
en eigen initiatieven zo langzamerhand over 
elkaar heen buitelen, waardoor kennisdeling 
en kennisbenutting steeds urgenter wordt. 
In dat verband werd genoemd: ‘zijn er niet 
teveel lectoraten?’ 

Een conclusie uit ronde twee is dat het 
versterken van de impact van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek  het beste kan worden 
bereikt in samenwerkings verbanden. Daar-
bij gaat het om professio nalisering (HRD), 
schoolontwikkeling (strategisch innovatie-
beleid), de verbinding tussen onderwijs aan 
leerlingen, studenten en onderzoek - en 
nog veel meer. Maar niet in voorgeschre-
ven samenwerkingsverbanden (de allergie 
voor dwang en structuur was gedurende de 
middag voelbaar). Daar komt bij dat het 
noodzakelijk is te verduidelijken waarop je 
met praktijkgericht onderzoek impact wilt 
hebben, wat weer samenhangt met de vraag 
of praktijkgericht onderzoek een middel is  
of een doel. 

Kortom: eensluidend zijn de antwoorden 
niet, maar dat deze in gezamenlijkheid  
moeten worden gevonden, staat buiten kijf. 

De DerDe ronDe
Dat was terug te zien in ronde drie waarin 
gevraagd werd de droom te verbeelden of 
te verwoorden. Ook in 2023 wordt hevig 
samengewerkt en niet ad hoc maar op een 
stevig fundament dat men nu al aan het 
leggen is. Kenmerkend voor de beelden 

die geschetst werden is dat iedereen die 
in die samenwerkingsverbanden werkzaam 
is, gezien wordt, zich eigenaar voelt van 
de verschillende stadia van praktijkgericht 
onderzoek, nieuwsgierig is en gericht op het 
verbeteren/innoveren van het onderwijs. 
Men voelt zich ondersteund door het  
management en heeft zelf de regie op de 
verdere ontwikkeling. Er is verbinding tus-
sen scholen, hogescholen en universiteiten 
onderling en samen met organisaties in de 
wijk, jeugdzorg, bedrijven: het onderwijs 
staat midden in de maatschappij. De bar-
rières tussen onderzoek en praktijk zijn 
weggenomen en de kennisdeling c.q.  
kennisbenutting functioneert volop.

Als belangrijke stappen naar het droombeeld 
toe zijn genoemd:
- De rol van praktijkgerichte onderzoekers 

als de brengers van draagvlak onder en 
van innovatie.

- Onderzoek waarbij verschillende kennis- 
en ervaringssystemen bij elkaar komen en 
ieder hun eigen rol spelen.

- Aandacht voor een leven lang professio-
naliseren (onderzoek als leerproces).
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creatiViteit
Ronde drie bracht een explosie aan crea-
tiviteit teweeg; niet alleen het tekentalent 
werd aangeboord maar ook het acteertalent. 
Eén groep verbeeldde op plastische wijze 
de onderzoeksflow; soms versneld, dan weer 
vertraagd en af en toe ook verstild. Het was 
een mooie afsluiting van een inspirerende 
middag.  

Na afloop gaven veel mensen gehoor aan 
de oproep van de dagvoorzitter Lieteke van 
Vucht Tijssen om zich op te geven voor de 
klankbordgroep die  gevraagd wordt de ko-
mende periode mee te denken over vervolg-
stappen. 

Dit verslag belicht een belangrijk deel van de 
opbrengst van de middag. De complete resul-
taten zullen in de Stuurgroep worden bespro-
ken en gewaardeerd en worden benut voor 
het advies dat breed gedeeld wordt nadat  
het is aanvaard door het bestuur van Re-
gieorgaan SIA en de programmaraad voor 
praktijkgericht onderzoek van het NRO.   
   
 
 

De werkconferentie was het sluitstuk 
van een proces waarin de Stuurgroep 
Ondersteunend Programma Praktijk
gericht Onderwijsonderzoek met de ge
noemde groepen en met enkele experts 
op zoek is gegaan naar antwoorden op 
die vraag. Daarnaast heeft de Stuur
groep via een Group Concept Mapping 
leraren (po, vo en mbo), lerarenoplei
ders en lectoren/onderzoekers gevraagd 
naar hun suggesties om de impact van 
praktijkgericht onderwijsonderzoek te 
versterken en heeft een uitgebreide 
deskresearch plaatsgevonden. De op
dracht aan de Stuurgroep is om op basis 
van deze verkenning te komen tot een 
breed gedragen advies aan de opdracht
gevers van de stuurgroep: het Nationaal 
Regieorgaan Onder wijsonderzoek en het 
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht 
Onderzoek. Dit advies zal in de periode 
apriljuni worden opgesteld.

De aanleiding tot de opdracht en daar
mee het doel van het advies komt voort 
uit de constatering dat praktijkgericht 
onderwijsonderzoek de afge lopen peri
ode een flinke groei heeft doorgemaakt, 
maar dat de impact ervan achterblijft 
bij verwachtingen. De onderzoeks
resultaten vinden lang niet altijd hun 
weg naar de praktijk en de bijdrage 
van onderzoek aan het versterken van 
de wetenschappe lijke kennisbasis kan 
beter. Dat was de reden voor het NRO 
en Regieorgaan SIA om een impuls te 
geven aan de kwaliteit en de impact van 
praktijkgericht onderzoek: enerzijds aan 
het verhogen van de professionaliteit 
van lerarenteams en schoolontwikke
ling, anderzijds aan gevalideerde weten
schappelijke kennis.
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Verkenning en opDracht stuurgroep


