
 
Van november 2017 tot en met februari 2018 hebben leraren, lerarenopleiders en  
lectoren/onderzoekers meegewerkt aan een digitale consultatie. Ze hebben allereerst 
antwoord gegeven op de vraag: Wat is nodig om de impact van het praktijkgerichte 
onderwijsonderzoek te versterken op enerzijds de professionalisering van lerarenteams 
en leraren in opleiding, en anderzijds op de wetenschappelijke kennisbasis?
Deze vraag leverde heel veel suggesties op. Die zijn vervolgens teruggelegd met de 
vraag: Hoe belangrijk vind je deze suggesties en hoe haalbaar zijn ze volgens jou? 

De rijke opbrengst van deze consultatie willen we graag nader bespreken met leraren, 
lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers. Wat is volgens jullie nu de volgende stap?

Zin om mee te praten? Kom dan naar de werkconferentie op donderdagmiddag 8 
maart as, in De Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, 3511 AZ Utrecht. We stellen jouw  
aanwezigheid zeer op prijs!

Nationaal Regieorgaan
Praktijkgericht Onderzoek 

Werkconferentie op donderdagmiddag 8 maart 

Hoe versterken we de impact van 
praktijkgericht onderzoek? Deel 3!



aanmelden
Je kunt je aanmelden via:
www.regieorgaan-sia.nl/content/werkconferentie-praktijkgericht-onderwijsonderzoek 

locatie
De werkconferentie vindt plaats bij De Winkel van Sinkel, Oudegracht 158,  
3511 AZ Utrecht. Dagvoorzitter: Lieteke van Vucht Tijssen

programma
13.30 uur Inloop 
14.00 uur Start programma 

1e ronde: Korte presentatie van de resultaten en ruimte voor 
(h)erkenning bij de deelnemers

2e ronde: Waar staan we nu? Waar gaat het al in de gewenste richting?
3e ronde: Waar willen we naartoe en hoe komen we daar?

17.00 uur Afsluiting en gelegenheid tot napraten 

achtergrond
Het NRO en Regieorgaan SIA hebben een stuurgroep ingesteld onder voorzitterschap van 
Lieteke van Vucht Tijssen met als opdracht een antwoord te geven op de vraag hoe prak-
tijkgericht onderwijsonderzoek duurzaam versterkt kan worden. De digitale consultatie 
en de werkconferentie maken deel uit van het traject dat moet leiden tot een advies 
aan de besturen van het NRO en Regieorgaan SIA. Het NRO en Regieorgaan SIA hebben 
ongeveer €1,5 miljoen gereserveerd om uitvoering te geven aan het advies.
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