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P e r s b e r i c h t  

Tilburg, 28 mei 2014 

 

Nieuw platform voor delen onderzoeksresultaten docenten 
 Praktijkonderzoek onderwijs nu breed toegankelijk via openbare website 

‘Script!’ www.script-onderzoek.nl  

 Uniek initiatief vereniging OMO in samenwerking met lerarenopleidingen 

 

 
Vanaf deze week is er een nieuw platform waar docenten voortgezet onderwijs hun 

onderzoek kunnen publiceren: Script! Er wordt al veel onderzoek gedaan binnen het 

voortgezet onderwijs, maar verspreiding van de resultaten hiervan is vaak slechts beperkt. 

Doel van Script! is om docenten, schoolopleiders en studenten van de lerarenopleiding in 

staat te stellen hun praktijkonderzoek toegankelijk te maken voor collega’s en/of 

studenten. Zodat hun onderzoek breed bekend kan worden, andere docenten er hun 

voordeel mee kunnen doen en het onderzoek kan bijdragen aan ontwikkeling van het 

onderwijs op de scholen. Ook docentonderzoekers van andere scholen voor vo en hbo/wo 

kunnen er gebruik van maken.  

 

Online platform 

De gekozen vorm, een online platform, is uniek. Script! gaat uit van de gedachte dat het 

onderwijs niet alleen kennis benut, maar uitdrukkelijk ook zelf kennis ontwikkelt. Door 

praktijkonderzoek in de school, niet alleen verricht door professionals vanuit verschillende 

kennisinstituten, maar zeker ook door onderwijsprofessionals zelf. Het platform is een 

initiatief van vereniging OMO en beoogt niet alleen de resultaten van praktijkonderzoek 

bereikbaar en bespreekbaar te maken, maar ook een podium te bieden aan onderwijs-

professionals om hun onderzoek te publiceren. Script! bevat onder andere publicaties 

(online artikelen, onder redactie, van 2000 woorden), thematische bundels uitgebracht 

onder gastredactie, en Script! Talks: films van 8-minutenpresentaties voor publiek.  

 

Script! Talk 

Tijdens de feestelijke lancering op 27 mei werd de website van Script! officieel gelanceerd. 

Negen onderzoekers, docenten en wetenschappers, presenteerden hun resultaten in een 

‘Script Talk’: een korte lezing over de highligts van hun onderzoek en hun persoonlijke 

ervaringen. Met zeer uiteenlopende onderwerpen: van onderzoek naar de bijdrage die 

games kunnen leveren in het rekenonderwijs in het vmbo tot de lessons learned uit de 

academische opleidingsscholen. De video’s van alle Script! Talks verschijnen de komende 

weken op de website.   

 
Doorlopende professionalisering  

Koers 2016, het strategisch beleidsdocument van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs,  

zet sterk in op professionalisering, op opleiden in de school, op het zelf doen van onderzoek 

en op kennisdeling. Goed onderwijs vraagt immers om competente docenten die hun vak 

steeds bijhouden. Door nieuwe inzichten op te doen over het vak waarin je lesgeeft, of over 

je beroep, werk je aan je ontwikkeling en verrijk je uiteindelijk het onderwijs aan 

leerlingen. Script! komt voort uit deze visie.  

 

http://www.script-onderzoek.nl/
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Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor 

voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en 

met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te 

bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende 

startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van 

de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron 

vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze 

docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker 

en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.  

 

www.script-onderzoek.nl 

www.omo.nl 

 

 

 

 

----------- 

Voor vragen of achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met communicatie 

vereniging OMO, 013-595 55 83.  

http://www.script-onderzoek.nl/
http://www.omo.nl/

