
Themabijeenkomst 
Onderwijsverbetering door 
evidence informed werken

19 mei 2022



Welkom en programma

Programma

10.00 – 10.05 Welkom en introductie door het Steunpunt Passend Onderwijs

10.05 – 10.30 Evidence informed werken: kansen voor swv’n en scholen door dr. Anje Ros

10.30 – 10.55 Toelichting praktijkgericht onderzoek van het NRO door Mesut Çifçi en Petra Balk

10.55 – 11.20 Ervaringen praktijkgericht onderzoek swv PPO Rotterdam door Michiel van der
Grinten en Suzanne Gerritsen

11.20 – 11.30 Afronding plenair deel en pauze voor de workshopronde

11.30 – 12.30 Online workshop NRO – aan de slag met wetenschapsliteratuur



Evidence-informed werken aan 
onderwijsverbetering
Anje Ros 
Lector Goed leraarschap - Goed leiderschap 
Fontys Hogescholen



Agenda

1. Onderwijsverbetering in scholen

2. Rol van het samenwerkingsverband

3. Benutten van expertise en literatuur



Onderwijsverbetering in scholen

Te veel 

tegelijk

Niet goed 

doordacht

Geen breed 

eigenaarschap

Niet goed 

gemonitord

Geen verbetering, weinig doorzettingsvermogen, stress  



Onderwijsverbetering

Proces van werken aan onderwijskwaliteit kan vaak beter

• Werken in kleine teams van leraren (werkgroep, PLG)

• Aan een beperkt aantal urgente speerpunten

• Volgens een systematische, cyclische aanpak



Projectgroep, PLG

Ongeveer 5-6 leraren:

• met expertise

• met ambitie

• met aanzien

• die iets met de resultaten moeten



Urgente speerpunten

Speerpunten waarvan leraren zeggen: hier moeten we iets mee

• Leesmotivatie bevorderen

• Huiswerkvaardigheden van leerlingen bevorderen

• Automatisering bij rekenen bevorderen

• Extra aanbod voor leerlingen met dyslexie

• Omgaan met leerlingen met gedragsproblemen

• Feedbackvaardigheden van leraren vergroten



Leidraad werken aan 
onderwijsverbetering 
Onderwijskennis.nl



Cyclische en systematische aanpak



1) Verkenning en prioritering

Verkenning

• Wat is precies het probleem? 

• Hoe groot is het? 

• Wie ervaart het als een probleem?

• Waarom is het een probleem?

• Wat is al eerder geprobeerd?

• Wat doen andere scholen?

Afbakening en focus



2) Verdieping en analyse

Verdieping in de literatuur/bevragen expert:

• Wat is er al over bekend? 

• Wat is een kansrijke, effectieve aanpak?

• Waar moeten we rekening mee houden?

• Hoe doen andere scholen het?

Hoe doen we het nu?

• Wat is de huidige situatie?

• Verschillen tussen leraren?

• Welke knelpunten ervaren leraren? Wat willen ze behouden?

• Welke verbeterkansen zien ze?



3) Besluit en verbeterplan

Gezamenlijk besluit op basis van literatuur en huidige situatie:

• Wat gaan we verbeteren

• Wetend waar we op moeten letten

Verbeterplan:

• Wie doet wat, wanneer

• Pilot of alle leraren

• Condities



4) Uitvoeren, monitoren en bijstellen

Bevragen:

• Lukt om de verbetering uit te voeren zoals bedoeld?

• Zijn alle condities vervuld?

• Werkt het voor alle leerlingen?

• Welke aanpassingen zijn nog nodig? 



5) Borgen

In structuur:

• Nieuwe werkwijze vastleggen

In persoon:

• Iemand checkt regelmatig

• Zo nodig: nieuwe cyclus



Cyclische en systematische aanpak



Cyclische 
aanpak

Beter 
onderwijs 

Betere 
leraren

Gebruik 
van 

expertiseMeer 
eigenaar
-schap

Onder-
zoekende
houding

Werk-
plezier

Samen-
werking

Samen-
werking



Haalbaar en realistisch?

1) Prioriteiten 

• Zoveel mogelijk tijd besteden aan primair proces (lesgeven en 
onderwijsverbetering)

• Prioriteer: enkele veranderingen die ook echt verbeteringen zijn

2) Effectief met tijd omgaan

• Wordt de tijd na schooltijd effectief benut?

• Wordt de overlegtijd effectief benut?

3) Met elkaar in gesprek en aan de slag geeft energie

• Werkdruk hangt maar deels samen met hoeveelheid werk

• Vermijd rapportages, administratie
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Eigenaarschap

Betrekken van het team

Tussentijds:

• Komen deze literatuuruitkomsten overeen met onze visie?

• Komen deze literatuuruitkomsten overeen met hoe we het doen?

• Doen we het op dezelfde manier? Redenen?

Hoe:

• Tijdens teambijeenkomsten

• In informele gesprekken

• In communicatiekanalen

Voettekst19



Rol van samenwerkingsverband

1) Benutten van expertise

• PLG’s kunnen inhoudelijke experts of onderzoekers raadplegen

• Vanuit SO, andere scholen, of kennisinstellingen

• Good practices, scholen met ervaring met bepaalde aanpak

• Diversiteit aan expertise geeft andere gezichtspunten

Aandachtpunten:

• Vanuit gelijkwaardigheid

• Eigenaarschap bij leraren houden: goede vraag stellen

• Focus op versterking van expertise in school/PLG

• Focus op onderbouwde en haalbare oplossingen
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Rol van samenwerkingsverband

2) Bovenschoolse PLG’s/netwerken

• Kartrekkers van PLG’s in scholen verbinden

• Gezamenlijke expertise-uitwisseling en -ontwikkeling

Aandachtspunten:

• Kennis altijd koppelen aan specifieke context school

• Zelfde probleem betekent niet zelfde oplossing

• In elke school parallel proces doorlopen
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‘Kritisch’ gebruik van literatuur

Niet:

• Zoeken naar literatuur die bevestigt wat je denkt

• Zoeken naar handvatten/aanpakken zonder enige onderbouwing

• Vanuit argwaan geen enkel onderzoek vertrouwen

Wel:

• Sluit de nieuwe aanpak aan bij onze visie, onze manier van werken?

• Wat zijn mechanismes: waardoor is een aanpak effectief?

• Bij toepassing kritisch monitoren: werkt dit voor (al) onze leerlingen?

• Gebruik overzichtsstudies, waarin onderzoek handzaam is samengevat, zie bv NRO
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Conclusies

Hoe ga je aan de slag?

• Kijk wat je al (goed doet) en ga na hoe het nog iets beter 
onderbouwd/meer samen/onderzoeksmatiger kan

• Per school/team nagaan wat een aangrijpingspunt voor verbetering is

• Maak gebruik van de expertise in het samenwerkingsverband

• Maak gebruik van literatuur, op een verstandige manier
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https://inschrijfformulier.vo-

raad.nl/index.php?action=event_subscribe_program&eventId=1240&form=PassendOnderwijs

https://inschrijfformulier.vo-raad.nl/index.php?action=event_subscribe_program&eventId=1240&form=PassendOnderwijs


Praktijkgericht onderwijsonderzoek

19 mei 2022

Petra Balk 

Mesut Çifçi



Introductie NRO

1. Doelstellingen NRO

2. Organisatiestructuur

3. Praktijkgericht onderwijsonderzoek

4. Interessante onderzoeksprogramma’s

5. Kennisbenutting en communicatie



Missie Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Het NRO coördineert de programmering en financiering van 
onderzoek naar het onderwijs, in vve, po, v(s)o, mbo en ho.

Het bevordert de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en 
beleid en de toepassing van onderzoeksresultaten.

Zo draagt het NRO bij aan het verbeteren en vernieuwen van 
onderwijs.



Organisatiestructuur NRO: vanaf 1 september 2020

• Stuurgroep

• Eén programmaraad:  Programmaraad voor 
Onderwijsonderzoek (Prowo)

• Kennisbenuttingsraad (KBR)

• Programmacommissies (thematisch)

• Begeleidingscommissies

• Beoordelingscommissies

• NRO-bureau



Programmacommissies

1. Aansluiting (beroeps)Onderwijs en Arbeidsmarkt

2. Hoger Onderwijs

3. Lerarenagenda

4. NCO

5. Onderwijsachterstandenbeleid en Gelijke Kansen

6. Onderwijsondersteuning en Jeugd

7. Werken in het onderwijs



NRO-onderzoek met structurele middelen

• Praktijkgericht onderwijsonderzoek

• Beleidsgericht onderwijsonderzoek

• Samenhangende onderzoeksprojecten 

• Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek

• Postdoc onderzoek



Definitie praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarvan de 
vraagstelling wordt ingegeven door de 
onderwijspraktijk, en dat wordt uitgevoerd in en 
met die praktijk. 

Praktijkgericht onderzoek levert kennis, inzichten 
en/of concrete producten op die bijdragen aan de 
ontwikkeling van de onderwijspraktijk (door 
schoolontwikkeling en professionalisering) en aan 
het vergroten van de wetenschappelijke 
kennisbasis over onderwijs.



Interessante onderzoeksprogramma’s

- Gedrag & Passend Onderwijs 

- Kennisagenda: inclusieve(re) leeromgeving

- Onderwijsondersteuning



De 6 thema’s van de Kennisagenda

De school als lerende en 

professionele organisatie Kennis en vaardigheden Inclusieve(re) leeromgeving

Gelijke kansen Technologie 
Kwalificaties van toekomstige 

leraren



Onderwijsondersteuning 2021 - 2025

Doel: Onderwijsprofessionals van scholen en 
samenwerkingsverbanden in het basis- en voortgezet onderwijs 
toerusten met kennis over de juiste onderwijsondersteuning 
aan leerlingen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte binnen het regulier 
onderwijs op hun plek zijn. 

Gericht op het toegankelijk maken, delen en ontwikkelen van 
kennis uit wetenschappelijk (praktijkgericht) onderzoek. 





Lid worden van een beoordelingscommissie?

Wat zijn de voordelen?

- Inzicht in de werkwijze en procedures van het NRO
- Kennis opdoen over het schrijven van een goede aanvraag
- Goed zicht op de nieuwste ontwikkelingen binnen het eigen 
vakgebied
- Mogelijkheid om het eigen netwerk uit te breiden
- Een bijdrage kunnen leveren aan selectie van voorstellen

https://www.nro.nl/lid-worden-van-een-beoordelingscommissie

https://www.nro.nl/lid-worden-van-een-beoordelingscommissie


Bevordering kennisbenutting door het NRO

1. Kennisbenutting verweven met onderzoek

2. Toegankelijk maken van kennis uit onderzoek

3. Faciliteren van uitwisseling

4. Samenwerking met andere actoren



Maatschappelijke impact



Kennisbenutting en communicatie

Voorafgaand aan 
programma/call

Openstellen call / 
indienen / 

beoordeling

Startgesprek / 
bijeenkomst

Monitoring / 
voortgang

Afronding



Landelijke projectendatabase onderwijsonderzoek

Projecten van het NRO, OCW, Onderwijsraad, Inspectie, CBS, CPB, SCP, SIA, 
Onderwijsbewijs, Rekenkamer, Hersenstichting



NCO: landelijke data-infrastructuur

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 
(https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/)
• Via beveiligde CBS-omgeving opbouwen van landelijk representatief 

cohortonderzoek
• Gebruik maken van bestaande data; geen extra belasting van scholen

Doelen
• Scholen waardevolle informatie teruggeven
• Een rijke dataset voor wetenschappelijk onderzoek aanleggen
• Landelijke overzichten over het functioneren van het onderwijs teruggeven aan 

beleid

Data in NCO
• Bestaande gegevens van DUO (BRON) en het CBS uit het Stelsel van Sociaal-

statistische Bestanden
• Verrijkt met andere data, zoals LVS-data
• Data uit internationale metingen (PISA, TIMSS, TALIS, etc.)

Ontwikkeling
• In de toekomst hele onderwijs, inclusief aansluiting arbeidsmarkt in NCO?



Voorbeelden van NCO-rapportages

Schoolrapportages Landelijke factsheets



Kennisknooppunt: onderwijskennis.nl 



Onderwijskennis.nl: themapagina



Wat is het effect van huiswerk 
op het leerrendement en de 

schoolprestaties van de 
leerling?

Wat weten we over het effect 
van zittenblijven of versnellen

op leerprestaties en de sociaal-
emotionele ontwikkeling?

Kennisrotonde: loket met vraag en antwoord

https://www.youtube.com/watch?v=YcQwRMX2AWA



Leidraden: ander voorbeeld van kennisdeling



Gratis toegang tot wetenschappelijke literatuur voor 
onderwijsprofessionals



Didactief
www.didactiefonline.nl

http://www.didactiefonline.nl/


Leraar24

www.leraar24.nl

http://www.leraar24.nl/


Vragen?

Petra Balk 

p.balk@nwo.nl

Mesut Çifçi

m.cifci@nwo.nl

mailto:p.balk@nwo.nl
mailto:m.cifci@nwo.nl


De ONZE-aanpak

Michiel van der Grinten

Suzanne Gerritsen

Oberon



De ONZE-scholen 

op de kaart



Analysekader



Aan de slag met wetenschapsliteratuur…

• Korte pauze tot 11.30 uur

• Om 11.30 uur start de online workshop van het NRO via de ZOOM-
link.

Bedankt en tot ziens!


