
Interventies ter versterking van de onderzoekscultuur

Interventiekaart 6. Kennis benutten op schoolniveau: onderbouwd beleid
       
De school gebruikt onderzoek om betere beleidskeuzes te maken. Hierdoor worden ad hoc beslissingen ver-
meden. 

Organisatie
De schoolleiding:
•  gaat, voordat het onderzoek wordt uitgevoerd, na wie bij het onderzoeksthema zijn betrokken en wie met 

de aanbevelingen aan de slag dienen te gaan;
•  gaat op basis van beleid na welke onderzoeksthema’s relevant zijn;
•  plant tijd en ruimte in voor de implementatie van de aanbevelingen van het onderzoek (binnen traject 

van schoolontwikkeling).
•  plant de evaluatie van het implementatietraject in (zijn de doelen bereikt?);
•  stemt de onderzoekscyclus af op de beleidscyclus van de school (zowel wat betreft de planning als de 

thema’s);
•  stemt andere (professionaliserings-)activiteiten af op het onderzoek en op de implementatie van de resul-

taten (bijvoorbeeld studiedagen, projecten, raadplegen van experts, excursies);
•  verwijst in beleidsstukken en presentaties naar literatuur en doet dit volgens de APA richtlijnen.

Cultuur
De schoolleiding:
•  bespreekt met alle betrokkenen wat het doel van onderzoek is en op welke wijze de resultaten gebruikt 

zullen worden;
•  bespreekt de uitkomsten van het onderzoek in het team en geeft dit een plek via een apart of nog op te 

stellen/uit te voeren schoolontwikkelplan  met heldere doelen en afspraken;
•  bespreekt en realiseert de condities voor een succesvolle implementatie;
•  stimuleert leraren om gebruik te maken van de literatuurtool: www.onderwijsmetkennis.nl;
•  baseert beleidskeuzes op bestaande kennis en waar mogelijk op eigen onderzoeksresultaten;
•  vraagt projectgroepen om hun keuzes en aanbevelingen te onderbouwen met literatuur en/of met uit-

komsten van eigen onderzoek;
•  legt in de dialoog over de onderzoeksresultaten de relatie met de visie en het onderwijsconcept van de 

school: uit welk gedrag blijkt dit? Wat verstaan we er precies onder?

Onderdeel van de Kwaliteitsreeks Opleidingsscholen - katern ‘Scan onderzoekscultuur in de school’ 
www.steunpuntopleidingsscholen.nl
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