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OPZET WORKSHOP 
 

• Toelichting vindplaatsenproject VU: “De Onderzoekende Leerkracht” 
 

 

 

• Kansen en opbrengsten 
 

• Do’s en Don’ts 
 
• Aanbevelingen 
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Het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Noord-Holland/Flevoland 
(EWT) is een samenwerkingsverband van pabo’s, universiteiten, OBD’s, 
TechnoCentra en het science center NEMO. Wij zorgen voor verbinding 
tussen onderzoek  en schoolpraktijk en versterken de onderzoekende 
houding van leraren. De kern van het EWT is samenwerken, van elkaar 
leren en het uitwisselen van kennis. 

 
 
Blijf op de hoogte 

 
In onze digitale nieuwsbrief staan de laatste nieuwtjes, bijeenkomsten en 
informatie over talentontwikkeling van kinderen. 
Aanmelden kan op www.iederkindeentalent.nl 

 
 

Onderzoekend denken 
en leren in de klas 
Opbrengsten uit vindplaatsscholen 
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DE ONDERZOEKENDE LEERKRACHT 
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WAT WILDEN WE BEREIKEN?  
 

Leerkrachten handvatten geven voor het doen van onderzoek 
in de eigen onderwijspraktijk. 
Leerkrachten zelf met vertrouwen met onderzoek aan de slag 
laten gaan. 

 

Maar vooral: 
hen enthousiast maken voor onderzoek 
weer zelf nieuwsgierig laten zijn en een onderzoekende  
houding laten ontwikkelen 
om op die manier eenzelfde onderzoekende houding bij 
kinderen te stimuleren en te faciliteren 
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BETROKKEN PARTIJEN VANUIT DE SCHOLEN 
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• Bestuurders  
• Directeuren  
• Leerkrachten  

 
Bespreek met elkaar (10-15 min): 
Wat zijn de verschillende belangen en 
behoeften?  
Wat zijn de knelpunten? 
Wat zijn de do’s en don’ts? 
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• Bestuurders bovenschoolse 
stichtingen 

• Directeuren scholen 
• Leerkrachten betrokken scholen 

 
Verschillende belangen en behoeften 

 
 

Wat hebben we geleerd? 

Do’s 

Don’ts Kansen 

Aanbevelingen 



KANSEN 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

• Professionalisering van leerkrachten op 
het gebied van onderzoek  

• Ruimte voor kritische reflectie op de 
eigen praktijk 

• Een duurzame verbinding met 
wetenschappelijk onderzoek bijv. via 
een academische werkplaats 

• Interactie leerling -leerkracht op basis 
van vragen en onderzoekende houding 
i.p.v. eenzijdige kennisoverdracht 

• Positieve bijdrage aan het 
pedagogische klimaat en de 
onderwijskwaliteit binnen de school 
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Attitude leerkrachten 
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DO’S 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

• Zorg voor breed draagvlak binnen de 
school 

• Goede interne communicatie over 
opzet en doelen  

• Actieve participatie: zelf laten ervaren 
• Faciliteiten leerkrachten: uren, 

collegiale ondersteuning 
• Meewerkend voormanschap directeur 
• Aanspreekpunt voor onderzoekende 

collega’s binnen de school 
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DON’TS 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

• Top down benadering 
• Geringe communicatie over doelen 

vanuit directie 
• Te persoonsgebonden 
• Te veel ad hoc, geen duurzame 

ontwikkeling 
• Oneigenlijk gebruik van het 

onderzoeksproject 
• Gebrek aan faciliteiten 

 
 

EWT-conferentie, NEMO 



Centrum Brein & Leren 

AANBEVELINGEN 
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• Maak VPS-traject onderdeel van 
schoolplan en lange termijnstrategie > 
duurzaam 

• Zorg voor meerjarensamenwerking 
met educatieve partners 

• Strengere selectie scholen op basis 
van visie, motivatie en contacten 
netwerken 

• Verbind voorwaarden/verantwoording 
aan subsidie > stichtingen 

• Zorg voor meer kennisdeling 
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