Op deze pagina vindt u een korte omschrijving van de databases die
zijn aangesloten op de NRO Kennisportal Onderwijs
4W Weten wat werk en waarom http://4w.kennisnet.nl
4W was een wetenschappelijk tijdschrift van Kennisnet over de opbrengsten en
de werking van ICT in het onderwijs. 4W verscheen tot 2015 elk kwartaal en
bood een overzicht van onderzoek naar de inzet van ICT bij leren, organiseren
en professionaliseren. Het digitale archief van 4W is aangesloten op de
Kennisportal Onderwijs.
BVEkennis https://www.bvekennis.nl
Bvekennis.nl bevat ongeveer 7000 onderzoeksrapporten en andere publicaties
over de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Bvekennis.nl is
een initiatief van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). De publicaties
in deze databank dateren van 2005 en later.
Canon beroepsonderwijs http://www.canonberoepsonderwijs.nl
In de Canon beroepsonderwijs wordt in thematische dossiers kennis
aangeboden over het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De
dossiers bevatten verwijzingen naar relevante wetenschappelijke publicaties.
Canonberoepsonderwijs is een database van het Expertisecentrum
Beroepsonderwijs (ecbo).
CED Groep http://www.cedgroep.nl/onderzoek-en-innovatie/onderzoek
De databank van de CED-groep bevat de Nederlandstalige
onderzoeksrapporten en samenvattingen van het onderwijsonderzoek dat de
CED-groep uitvoert. De CED-Groep doet onderzoek voor scholen, gemeenten
en de overheid.
Databank kortlopend onderzoek
http://www.kortlopendonderzoek.nl/default.html
Op de website kortlopend onderzoek staan samenvattingen van de eenjarige
onderzoeksprojecten die onder regie van de KPC-groep tussen 2006 en 2013
met scholen zijn uitgevoerd. De rapporten zijn met trefwoorden terug te
vinden, in de categorieën: vormgeving van leerprocessen, onderwijs en
samenleving, professionele organisatie.
KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau.
Databank Nederlands Jeugd Instituut http://www.nji.nl/nl/Kennis
De databank van het NJI bevat informatie over onderzoek, instrumenten en
na- en bijscholing op het gebied van opvoeding en onderwijs. In de databank
zijn ook de interventies te vinden die een onafhankelijke commissie heeft
erkend als goed onderbouwd of effectief. Het Nederlands Jeugdinstituut is het
landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.

Didactief https://didactiefonline.nl/dossier
Het digitale archief van onderwijsvakblad Didactief bevat alle artikelen en
interviews die in het blad zijn gepubliceerd. Ook de themadossiers van
Didactief zijn in het archief opgenomen. Vrijwel alle publicaties hebben een
directe link met onderwijsonderzoek. De meest artikelen zijn alleen te
raadplegen door abonnees. Enkele dossiers en korte berichten zijn wel vrij
toegankelijk.
ECENT en ELWIeR https://elbd.sites.uu.nl/
ECENT is het expertisecentrum voor lerarenopleiders natuurwetenschappen en
techniek, ELWIeR het expertisecentrum voor lerarenopleiders wiskunde en
rekenen. De database van ECENT/ELWIeR bevat artikelen over vakdidactiek.
De inhoud varieert van samenvattingen van proefschriften tot besprekingen
van publicaties in vaktijdschriften en praktische ondersteuning met
voorbeelden uit de lespraktijk. In elk artikel wordt aangegeven wat een leraar
en/of een lerarenopleider er concreet aan heeft voor zijn of haar lespraktijk.
Kennisrotonde http://www.kennisrotonde.nl
De Kennisrotonde is een online loket voor de beantwoording van actuele
kennisvragen uit en over het onderwijs. Door de vragen en antwoorden digitaal
te verzamelen ontstaat een actuele kennisbank toegankelijk voor alle
onderwijsprofessionals in Nederland.
De Kennisrotonde is een initiatief van het ministerie van OCW, de PO-Raad,
VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. Het loket is ondergebracht bij
het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
KPC databank https://www.kpcgroep.nl/publicaties/
De databank van de KPC Groep bevat handleidingen, boeken,
onderzoekspublicaties en andere instrumenten voor het onderwijs. De
producten zijn onderverdeeld in de sectoren primair onderwijs, voortgezet
onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. De databank is op
trefwoorden en auteursnamen doorzoekbaar.
KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau.
Leesmonitor http://www.leesmonitor.nu
De databank Leesmonitor geeft bondige, toegankelijke omschrijvingen van
wetenschappelijke onderzoekspublicaties over lezen, leesbevordering en
literatuureducatie. De Leesmonitor is een initiatief van Stichting Lezen, het
kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.
Leraar24 https://www.leraar24.nl/
Leraar24 is een platform voor leraren uit het primair, voortgezet, speciaal en
middelbaar beroepsonderwijs. In de onderzoeksartikelen op Leraar24 staan
samenvattingen van wetenschappelijke inzichten over een thema. Deze gaan
vergezeld van adviezen en handreikingen voor de onderwijspraktijk. Leraar24
is een samenwerking tussen Kennisnet, Onderwijscoöperatie en NRO.

LKCA http://www.lkca.nl/publicaties/informatiebank
Het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
onderhoudt een informatiebank met vakliteratuur over onderzoek op het
gebied van cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie/amateurkunst. De
informatiebank bevat onder meer publicaties, tijdschriftartikelen en
onderwijsmethoden, meestal met een link naar de oorspronkelijke bron.
NIVOZ https://nivoz.nl/nl/archief
In de database van NIVOZ staan toegankelijke samenvattingen van
wetenschappelijk onderzoek over de ontwikkeling van leerlingen in brede zin.
De artikelen bevatten ook praktische handvatten voor onderwijsprofessionals.
NIVOZ staat voor het Nederlands Instituut voor Onderwijs en
Opvoedingszaken, een onderzoeks-, ontwikkelings- en opleidingsinstituut ten
dienste van goed onderwijs en opvoeding in onderwijs.
NRO Kennisbank http://www.nro.nl/nro-projecten-vinden
De NRO-kennisbank bevat samenvattingen van alle lopende en afgeronde
onderzoeksprojecten die door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
zijn gefinancierd. In deze databank worden ook de samenvattingen opgenomen
van alle onderwijsonderzoeksprojecten die met subsidie van NWO zijn
uitgevoerd (sinds 2006). De samenvattingen gaan vergezeld van verwijzingen
naar wetenschappelijke publicaties, artikelen in vakbladen, relevante websites
en eventuele producten die binnen het onderzoeksproject zijn ontwikkeld.
Nuffic https://www.nuffic.nl
Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, van
primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs. Ze
helpt scholen en instellingen om keuzes te maken uit een breed scala aan
internationaliseringsvormen waaronder uitwisseling van leerlingen en
studenten, ‘internationalisation at home’, internationale samenwerking,
capaciteitsopbouw, de ‘international classroom’ en ‘transnational education’. In
het kader hiervan laat Nuffic onderzoek uitvoeren en verzamelt ze
onderzoekspublicaties naar internationalisering. Speciale vermelding verdienen
de rapportages over buitenlandse onderwijssystemen.
Onderwijs Bewijs https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/onderwijsbewijs/
Op de website van het programma Onderwijsbewijs staan de samenvattingen
van onderzoeksprojecten naar onderwijsinterventies. Het programma
Onderwijs Bewijs van het ministerie van OCW onderzoekt de effectiviteit van
onderwijsvernieuwing. De samenvattingen van de afgeronde projecten uit
Onderwijs Bewijs zijn ook opgenomen in de NRO Kennisbank.
Onderwijsdatabank.nl www.onderwijsdatabank.nl
De Onderwijsdatabank bevat boeken, tijdschriftartikelen, leermiddelen,
audiovisuele media en andere educatieve bronnen. De databank wordt beheerd
door Edventure, de branchevereniging voor onderwijsadviesbureaus.

Onderwijsexpertise.nl http://www.onderwijsexpertise.nl/
De databank Onderwijsexpertise.nl bevat lesmateriaal en andere producten
voor scholen, evenals verwijzingen naar onderwijsadviseurs.
Onderwijsexpertise.nl is een databank van EDventure, de branchevereniging
voor onderwijsadviesbureaus.
Onderzoekonderwijs http://onderzoekonderwijs.net
De website Onderzoekonderwijs bevat blogs van leerkrachten en
docentonderzoekers die onderwijskundig onderzoek toetsen aan de dagelijkse
onderwijspraktijk. Zij wisselen ervaringen uit over wat werkt en niet werkt in
de klas. De website is een initiatief van een docenten en (docent)onderzoekers
uit het primair en voortgezet onderwijs.
Pedagogische Studiën http://pedagogischestudien.nl/home
In het archief van Pedagogische Studiën vindt u wetenschappelijke artikelen
over onderwijs- en opvoedingsvraagstukken. Deze artikelen benaderen
onderwijs- en opvoedingsvraagstukken op een wetenschappelijke manier om
zo een bijdragen te leveren aan een verheldering van hedendaagse problemen
van onderwijs en opvoeding. De artikelen kunnen bestaan uit verslagen van
empirisch onderzoek, literatuuroverzichten, alsook uit opiniërende en kritische
bijdragen. In dit archief vindt u alle artikelen vanaf 1920 tot nu.
Platform praktijkontwikkeling https://plpo.nl
Platform praktijkontwikkeling is een digitaal platform met artikelen en andere
bijdragen over praktijkontwikkeling en praktijkgericht onderzoek in het
educatieve domein. Het platform richt zich op alle onderwijsprofessionals en is
een initiatief van de drie instituten van het Werkverband Opleidingen Speciaal
Onderwijs (WOSO): Fontys OSO, het Seminarium voor Orthopedagogiek van
de Hogeschool Utrecht en Windesheim OSO.
School aan Zet
Van de organisatie School aan Zet waren drie databanken aangesloten op de
Kennisportal Onderwijs:
1. Een databank (http://tools.schoolaanzet.nl/) met hulpmiddelen, zoals
vragenlijsten en evaluatie instrumenten.
2. Een databank (http://www.schoolaanzet.nl/e-learningmodules) met
zogenoemde e-learningmodules voor leraren uit het primair en voortgezet
onderwijs. Dit zijn minicursussen met praktische tips voor de dagelijkse
lespraktijk. Vaste onderdelen in de modules zijn effectieve instructie, planmatig
werken, omgaan met verschillen en klassenmanagement.
3. Een databank (http://www.schoolaanzet.nl/thematische-inhoud/) met
onderzoekspublicaties, praktijkvoorbeelden en instrumenten voor
schoolontwikkeling.
School aan Zet was een landelijk onderwijsprogramma voor scholen uit het
primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het programma had als doel om
scholen in hun ontwikkeling naar een lerende organisatie te versterken, en
werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, de PO-Raad en de
VO-raad. School aan Zet heeft in juli 2016 de laatste activiteiten afgerond. De
website www.schoolaanzet.nl is sinds 1 februari 2018 niet meer beschikbaar.

Een aanzienlijke hoeveelheid materialen die voortvloeien uit het programma is
nog te vinden via de Onderwijsdatabank van Edventure.
Zogenoemde ‘Kwaliteitskaarten’, met praktische informatie voor leraren over
uiteenlopende onderwerpen zoals taal, rekenen, opbrengstgericht werken,
didactisch handelen, zijn sinds december 2018 te vinden via
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/kwaliteitskaarten-van-schoolaan-zet/.
Taalunieversum http://taalunieversum.org/inhoud/onderzoek
De databank Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO) bevat
samenvattingen van onderzoekspublicaties van 1969 tot nu naar taal in het
basisonderwijs, naar Nederlands in het voortgezet onderwijs, en naar NT2 in
het volwassenenonderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland,
Vlaanderen of Suriname. HTNO is een databank van de Nederlandse Taalunie,
een beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de
Nederlandse taal.
Velon http://www.lerarenopleider.nl/velon
De Vereniging van lerarenopleiders Nederland (Velon) geeft eens per kwartaal
het Tijdschrift voor lerarenopleiders uit. Daarnaast wordt een serie van zeven
zogenoemde Kennisbasis-katernen uitgebracht. Beide publicaties bevatten
artikelen op grond van onderzoek.
Wij leren http://wij-leren.nl
Wij leren.nl biedt een onderwijskundige databank met samenvattingen van
onderzoek, nieuwsberichten, verdiepende artikelen en opiniebijdragen.

