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Centrale gedachte

1. Verbinden van
a) Onderwijs

b) Onderzoek

c) Professionalisering

d) Schoolontwikkeling

2. Vragen van scholen zijn leidend

3. Leraren en teams doen zelf onderzoek 
met hulp van anderen
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Voortzetting van vele (ad hoc) initiatieven

› Academische opleidingsschool

› Wetenschapswinkel Onderwijs 

› Academische PABO

› Versterking samenwerking

› Tijdelijke (onderzoeks)projecten
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Academische Werkplaats Onderwijs/Onderzoek
Perspectief en Begin

› Ca. 25 academische werkplaatsen in heel Nederland

› Elke werkplaats heeft een eigen thema en richt zich op één 
sector

› Verbindt scholen, hogescholen en universiteiten structureel

› Ca. 1 miljoen per academische werkplaats

› Pilot: 2 academische werkplaatsen primair onderwijs en 
vragen van scholen zijn leidend – duur 2 jaar
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Inzet komende twee jaren

› Vertalen schoolontwikkeling naar vragen

› Hoe deze vragen te beantwoorden

› egeleiden van onderzoekende leerkrachten

› Vertalen onderzoeksopbrengsten naar praktijk

› Vertalen resultaten naar te delen kennis

› Verduurzamen onderzoekend leren

› Onderzoekscoördinator in de school

› Verbinden van onderwijs en onderzoek tussen partners

› Organiseren van kennisdeling
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Hoe doen we dit en wat is het doel?

› Kernteam vanuit schoolbesturen, RUG en Hanze

› 1e jaar: kernteam heeft grote rol

› 2e jaar: scholen zijn leidend met vouchers á 10K€

› Netwerk van onderwijsprofessionals met ervaring

› Werkplaats is onderdeel van beleidsplannen

› Systematiek om vragen te kunnen accomoderen

› Scholen zetten professionaliseringsmiddelen in

› Kennis wordt gedeeld ook buiten werkplaats
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Subsidie

› Huidige aanvraag pilot betreft Hanze, RUG, en 4 
scholen van SOOOG en 7 van O2G2 

› Als pilot wordt toegekend:

• Uitbreiding in de stad naar meer scholen O2G2 en 
naar scholen VCOG en KOC

› Als pilot niet wordt toegekend:

• Start met academische werkplaats in de stad 
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Partners in het project
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