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1. Inleiding 
 
 
De opleidingsschool ROSRijnland is in oktober 2007 opgericht als een geïnstitutionaliseerde 
voortzetting van het Project Risicoregio Rijnstreek (PRR) dat gedurende de jaren 2005-2007 met 
subsidie van OCW in de regio is gedraaid. Sinds 2009 is ROSRijnland door het ministerie van OCW 
erkend als opleidingsschool naar aanleiding van de beoordeling door de NVAO in het kader van het 
toetsingskader opleidingsschool ten behoeve van de Regeling tegemoetkoming kosten 
opleidingsscholen. 
 
Een aantal vestigingen binnen ROSRijnland combineert de opleidingsfunctie met de academische 
functie. Sinds 2008 heeft een van de partnerscholen van ROS Rijnland, Scholengroep Leonardo da 
Vinci, zich in het kader van de Expeditie Durven Delen Doen ontwikkeld tot een academische 
opleidingsschool. Met ingang van schooljaar 2011-2012 is het onderzoeksteam van ROSRijnland 
versterkt door aansluiting van vijf andere partnerscholen (9 nieuwe docentonderzoekers).  
 
De vijf partnerscholen vormen, met de opleidingsinstituten, gezamenlijk de academische 
opleidingsschool ROSRijnland. Het betreft de volgende samenwerkingspartners:  

• Scholengroep Leonardo da Vinci 
• Bonaventuracollege 
• Fioretticollege  
• Northgo College 
• Rijnlands Lyceum Sassenheim 
• Teylingen College 
• Onderwijs en Opvoeding afdeling vo/bve, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam 
• ICLON, Universiteit Leiden, Leiden 
• TULO, Technische Universiteit Delft, Delft 

 
Voor u ligt het onderzoeksprogramma van de Regionale Opleidingsschool Rijnland (ROS Rijnland) 
voor de periode 2012-2016. Dit onderzoeksprogramma beschrijft de visie van de academische 
opleidingsschool ROSRijnland (hoofdstuk 2), de onderzoeksthema’s voor de komende periode 
(hoofdstuk 3) en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de 
partners (hoofdstuk 4).  
 
De volgende bijlagen zijn bij dit onderzoeksprogramma gevoegd: 

1. Handboek Kwaliteit ROSRijnland; 
2. Vragenlijst Onderzoekende houding en onderzoekscultuur van Zwart, Meirink en Van Veen 

(2011); 
3. Draaiboek onderzoeksteam ROSRijnland; 
4. Stappenplan praktijkonderzoek ROS Rijnland; 
5. Format voor verslag deelproject en onderzoeksplan; 
6. Competentieprofiel docentonderzoeker ROSRijnland; 
7. Vacature docentonderzoeker; 
8. Aankondiging ROSRijnland onderzoeksprijs; 
9. Uitnodiging good practice middag Da Vinci College; 
10. Inhoud workshop onderzoek. 
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2. Visie academische opleidingsschool  
 
 
De beschrijving van de visie van de academische opleidingsschool ROSRijnland in dit hoofdstuk 
bestaat uit de volgende elementen: 
 

1. Schets huidige situatie (2.1); 
2. Ambitie 2012-2016 (2.2); 
3. Visie academische opleidingsschool (2.3). 

 
 
2.1  Schets huidige situatie 
 
In de afgelopen jaren heeft ROSRijnland belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling tot 
academische opleidingsschool. In schooljaar 2011-2012 bestaat de academische opleidingsschool uit 
zes partnerscholen en drie opleidingsinstituten. Hieronder wordt kort de huidige situatie met 
betrekking tot de onderzoeksfunctie, de integratie van de onderzoeks- en opleidingsfunctie en de 
kwaliteitsborging geschetst.  
 
Onderzoeksfunctie 
 
De fase waarin de onderzoeksfunctie zich momenteel bevindt, verschilt tussen de zes 
partnerscholen. De onderzoeksfunctie op de scholengroep Leonardo da Vinci is sterk ontwikkeld en is 
inmiddels een vast onderdeel geworden van de schoolpraktijk. Op deze partnerschool is reeds in 
2008 een onderzoeksteam opgericht, bestaande uit vijf docentonderzoekers. Zij zijn getraind in het 
uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en hebben in de afgelopen jaren ruime onderzoekservaring 
opgedaan door het verrichten van onderzoek naar de schoolontwikkeling (o.a. onderzoek naar het 
functioneren van TOP-uren, peersupport, LOL (leerlingen geven kleine lessen op basisschool), 
virtuele uitwisseling met Marokko, het virtueel museum etc.) en interne communicatie. De 
docentonderzoekers hebben het uitvoeren van onderzoek ervaren als een verrijking voor hun 
beroepspraktijk. Geïnspireerd door het succes van het onderzoeksteam zijn ook de overige docenten 
op school gestimuleerd om gezamenlijk op een structurele wijze de dilemma's in hun 
onderwijspraktijk op te pakken, te onderzoeken en hun collega's mee te laten profiteren van de 
kennis en expertise die zij daarmee opbouwen. Deze onderzoekende houding van docenten op de 
Scholengroep Leonardo da Vinci heeft geleid tot een cultuurverandering. Docenten zijn gewend 
geraakt aan het uitzoeken, vragen stellen en bediscussiëren van hun eigen praktijk.  
 Met ingang van schooljaar 2011-2012 is de onderzoeksfunctie van ROSRijnland versterkt met 
vijf andere partnerscholen. In september 2011 is het onderzoeksteam uitgebreid met 9 nieuwe 
docentonderzoekers, die momenteel worden getraind in het verrichten van onderzoek en reeds zijn 
gestart met het zelf uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Tabel 1 geeft het aantal 
docentonderzoekers binnen ROSRijnland weer. 
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Tabel 1 Aantal docentonderzoekers ROSRijnland 2011-2012, uitgesplitst naar school 
 
Partnerscholen Aantal docentonderzoekers 
Scholengroep Leonardo da Vinci 5 + 1 assistent-onderzoeker  
Fioretticollege  2 
Northgo College 1 
Rijnlands lyceum Sassenheim 2 
Teylingen College 2 
Bonaventuracollege 2 
Totaal 14 + 1 assistent-onderzoeker 
 
 
 
 
Integratie opleidings- en onderzoeksfunctie 
 
Op de partnerscholen van ROSRijnland is reeds ruime ervaring opgedaan op het gebied van het 
opleiden van studenten. Om hoogwaardige onderzoeksbegeleiding te kunnen bieden aan studenten, 
is het van belang dat de begeleidende docenten zelf beschikken over de benodigde onderzoeks- en 
innovatiecompetenties. Daarom is ervoor gekozen om eerst te investeren in de professionalisering 
van de docentonderzoekers door middel van onderzoekstraining en het opdoen van 
onderzoekservaring. In de afgelopen jaren is de basis voor de integratie van de opleidings- en 
onderzoeksfunctie op de Scholengroep Leonardo da Vinci reeds gelegd. De docentonderzoekers 
hebben ruime onderzoekservaring opgedaan en op deze school is inmiddels een cultuurverandering 
gerealiseerd. Deze onderzoekscultuur past binnen het concept van de academische opleidingsschool 
die de opleiding van studenten koppelt aan onderzoek en innovatieve ontwikkeling. Op de 
Scholengroep Leonardo da Vinci worden de docentonderzoekers daarom vanaf schooljaar 2011-2012 
waar mogelijk ingezet bij de onderzoeksbegeleiding van studenten van de opleidingsinstituten. 
Daarnaast krijgen de studenten op deze partnerschool reeds sinds schooljaar 2009-2010 
onderzoeksworkshops van de docentonderzoekers. Bij de overige vier partnerscholen wordt ervoor 
gekozen om dit schooljaar fors te investeren in de ontwikkeling van de onderzoeks- en 
innovatiecompetenties van de docentonderzoekers, zodat zij vanaf schooljaar 2012-2013 kunnen 
worden ingezet voor de onderzoeksbegeleiding van studenten en het verzorgen van workshops voor 
studenten. Door deze gefaseerde aanpak wordt de kwaliteit van de onderzoeksbegeleiding van 
studenten geoptimaliseerd. 
 Om een beeld te geven van de aantallen studenten die het betreft, geeft tabel 2 het aantal 
studenten weer dat in schooljaar 2010-2011 is opgeleid binnen de ROSRijnland. Koppeling aan de 
academische opleidingsschool is mogelijk voor studenten die in het kader van hun opleiding een 
onderzoek uitvoeren, te weten de 1e graads studenten van het ICLON en de 4e jaars studenten van de 
HvA. Van deze groep studenten zullen op de scholen zoveel mogelijk studenten worden gekoppeld 
aan de academische opleidingsschool, mits er een goede match is tussen de vraag van de student en 
het aanbod van de school. Een goede match is de basisvoorwaarde voor een succesvolle koppeling.  
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Tabel 2 Aantal studenten ROSRijnland 2010-2011, uitgesplitst naar school 
 
Partnerscholen Aantal studenten 
 HvA ICLON Overig 
Scholengroep Leonardo da Vinci 16 16 36 
Fioretticollege  19 4 19 
Northgo College 8 3 2 
Rijnlands lyceum Sassenheim 6 11 9 
Teylingen College 24 0 15 
Bonaventuracollege 6 6 13 
Totaal 79 40 94 
 
Vanaf schooljaar 2011-2012 is ROSRijnland uitgebreid met de lerarenopleiding TULO (Technische 
Universiteit Delft). Alle TULO-studenten voeren in het kader van hun opleiding een onderzoek uit en 
worden waar mogelijk gekoppeld aan de academische opleidingsschool. 
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Kwaliteitsborging 
 
Ook op het gebied van kwaliteitsborging zijn de nodige resultaten behaald. Er is een Handboek 
Kwaliteit ROSRijnland ontwikkeld en geïmplementeerd, inclusief een hoofdstuk onderzoek (zie bijlage 
1). De komende periode wordt dit handboek verder uitgebreid met procedures en een 
instrumentarium voor de academische opleidingsschool ten behoeve van de kwaliteitsborging van de 
onderzoeksbegeleiding van studenten en de uitvoering van het onderzoeksprogramma. De 
contouren van de procedure voor kwaliteitsborging worden reeds geschetst in de visie van 
ROSRijnland (zie paragraaf 2.3) en een aantal instrumenten voor de kwaliteitscyclus is reeds 
beschikbaar, o.a.:  

• Vragenlijst Onderzoekende houding en onderzoekscultuur van Zwart, Meirink en Van Veen 
(2011, zie bijlage 2) t.b.v. meting onderzoeksvaardigheden en –houding individuele docenten 
en onderzoekscultuur schoolniveau (af te nemen bij docentonderzoekers, studenten en 
overige docenten); 

• Draaiboek academische opleidingsschool ROSRijnland, waarin de mijlpalen worden 
beschreven die behaald dienen te worden in een bepaalde periode (zie bijlage 3). Op basis 
hiervan worden de resultaten voortdurend geëvalueerd en vindt eventueel bijstelling plaats; 

• Competentieprofiel docentonderzoeker ROSRijnland, op basis waarvan jaarlijks 
reflectiegesprekken worden gevoerd door de onderzoekscoördinator met 
docentonderzoekers; 

• Diverse formats en instrumenten aan de hand waarvan de docentonderzoekers werken (zie 
bijlagen 4 en 5). 

Daarnaast is een digitaal kwaliteitszorgsysteem opgezet, waarin ook de academische 
opleidingsfunctie wordt opgenomen. Tot slot heeft de Scholengroep Leonardo da Vinci in 2009 het 
keurmerk academische opleidingsschool van het ICLON verworven. 
 
 
2.2 Ambitie ROSRijnland 2012-2016 
 
De ambitie van de academische opleidingsschool ROSRijnland voor de periode 2012-2016 is om 
zowel onderzoek (naar schoolontwikkeling) als professionalisering van (aankomend) docenten te 
verankeren in de partnerscholen. Het hogere doel daarbij is het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs aan de leerlingen. 
 
Voor de periode 2012-2016 is een aantal concrete doelstellingen geformuleerd: 

1. De partnerscholen breiden de onderzoeksfunctie verder uit, zodat op iedere partnerschool 
een volwaardig onderzoeksteam is gerealiseerd (investeren in volume). Dit uit zich in het 
opleiden van nieuwe docentonderzoekers, het opzetten en uitvoeren van onderzoek binnen 
het onderzoeksprogramma, het volgen en initiëren van schoolontwikkeling, de 
implementatie van onderzoeksbevindingen en het delen van kennis over 
onderzoeksprojecten en de academische opleidingsschool (intern en extern). Deze 
doelstelling legt de basis voor de integratie van de opleidings- en onderzoeksfunctie (zie 
doelstelling 2). 

2. De partnerscholen en opleidingsinstituten hebben de opleidings- en onderzoeksfunctie 
geïntegreerd in de academische opleidingsschool. Dit uit zich in het opleiden van nieuwe 
docentonderzoekers voor de begeleiding van studenten bij het uitvoeren van onderzoek, het 
betrekken van studenten bij de onderzoeksteams op de partnerscholen en de uitvoering van 
het onderzoeksprogramma, het inzetten van docentonderzoekers als begeleiders van 
studenten bij het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van onderzoeksworkshops voor 
studenten door docentonderzoekers. 
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3. De partnerscholen en opleidingsinstituten hebben het kwaliteitsbeleid met betrekking tot de 
onderzoeksbegeleiding van studenten en de uitvoering van het onderzoeksprogramma 
verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit uit zich in het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid 
conform de contouren zoals geschetst in de visie (paragraaf 2.3), het verder uitbreiden van 
het Handboek Kwaliteit ROSRijnland met specifieke procedures en (reeds ontwikkelde) 
instrumenten voor de academische opleidingsschool en het integreren van de academische 
opleidingsschool in het digitaal kwaliteitszorgsysteem van ROSRijnland.   

 
2.3  Visie academische opleidingsschool 
 
De academische opleidingsschool ROSRijnland staat voor leren en werken van docenten en 
studenten in een professionele omgeving. Kwaliteit staat daarbij centraal, zowel in het eindresultaat 
als in het proces er naar toe. Begeleiding in dit leerproces van studenten is de kerntaak van 
schoolbegeleiders en opleiders. Het opleiden van docenten levert een bijdrage aan zowel de 
persoonlijke ontwikkeling van de betrokken studenten als aan de ontwikkeling van de academische 
opleidingsschool. Praktijkonderzoek wordt binnen de academische opleidingsschool gezien als 
onmisbaar element van de opleidingsstructuur. Docentonderzoekers hebben een training tot 
docentonderzoeker gevolgd en verrichten onderzoek binnen het onderzoeksprogramma van 
ROSRijnland. De docentonderzoekers dienen in hun plaats weer als voorbeeld voor onderzoekende 
studenten, die tijdens hun opleiding een onderzoekende houding ontwikkelen. Dit heeft vervolgens 
weer zijn uitstraling naar leerlingen, die onderzoekende leerlingen worden. Een onderzoekende 
houding van studenten en docenten betekent op het minimale niveau een reflectie op de eigen 
lespraktijk.  
 
De ambitie van de academische opleidingsschool ROSRijnland reikt verder; praktijkonderzoek door 
studenten en docenten als vliegwiel voor schoolontwikkeling. Docenten met een dergelijke 
onderzoekende houding hebben een systematische, cyclische manier van kijken naar de opbrengsten 
van leren met aandacht voor een degelijke onderbouwing van de verbeteringsacties. Dit cyclische 
leren, zoals blijkt uit de literatuur, kan het leervermogen van zowel leerlingen als docenten verhogen 
(zie figuur 1). Indien de onderzoekende houding van docenten een positief effect heeft op het 
vaardighedenniveau van leerlingen, dan ligt een zelfde effect voor de hand voor wat betreft de 
opleidingspraktijk van studenten. Daarmee legt onderzoek als instrument voor professionalisering de 
verbinding tussen professionaliseren, opleiden en onderwijzen. Professionele nieuwsgierigheid en 
het benutten van de professionele ruimte door docenten kan leiden tot een kwaliteitsimpuls voor 
het onderwijs. Acties die volgen uit onderzoeken worden uitgevoerd op alle niveaus binnen school: 
van leerling in de klas, tot het gedrag van docent naar schoolbrede vernieuwingen. 
Schooloverstijgende kennis uit praktijkonderzoek wordt gedeeld binnen de academische 
opleidingsschool en de VO-sector, zodat deze partijen hieruit profijt kunnen trekken. 
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Figuur 1 Cyclisch leren 

 
Bron: Wierdsma, A.F.M. & J. Swieringa (2002). Lerend Organiseren. Groningen: Wolters-Noordhoff. 
 
 
Hieronder wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van de academische 
opleidingsschool wat betreft het onderzoeksprogramma, het onderzoeksteam, de training en 
begeleiding van nieuwe docentonderzoekers, de integratie van de onderzoeks- en opleidingsfunctie, 
kwaliteitsborging en kennisdeling. 
 
Het onderzoeksprogramma 

• Het onderzoeksprogramma is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partnerscholen 
en de opleidingsinstituten. Om ervoor te zorgen dat de onderzoeken vanuit de scholen zelf 
komen, ligt de regie voor het onderzoeksprogramma bij de partnerscholen. Het 
onderzoeksteam stelt in samenwerking met de opleidingsinstituten een 
onderzoeksprogramma vast dat voortkomt uit de onderwijsvraagstukken die in de eigen 
scholen leven. Het onderzoeksprogramma wordt vastgesteld voor een periode van vier jaar. 
Tussentijds en aan het einde van de cyclus worden de thema’s en resultaten geëvalueerd en 
waar nodig vindt bijstelling plaats. 

• Het onderzoeksteam verricht onderzoeksactiviteiten binnen het onderzoeksprogramma van 
de ROSRijnland die ten dienste staan van de innovatie en ontwikkeling binnen de eigen 
school. Binnen dit onderzoeksprogramma kunnen verschillende onderzoeksvragen verder 
worden uitgediept. 

 
Een schooloverstijgend onderzoeksteam 

• Om synergie op bovenschools niveau te creëren, is een overkoepelend onderzoeksteam 
samengesteld bestaande uit de docentonderzoekers van alle partnerscholen en 
onderzoekers van de opleidingsinstituten. Tijdens centrale bijeenkomsten worden de 
docentonderzoekers door ervaren onderzoekers van de Universiteit Leiden (ICLON) begeleid 
bij het verwerven van onderzoeks- en implementatiecompetenties, vindt intervisie plaats, 
wisselen zij kennis en ervaringen uit met betrekking tot de lopende projecten, etc.  

 
De training en begeleiding van nieuwe docentonderzoekers 

• Van docentonderzoekers wordt verwacht dat zij beschikken over de competenties zoals 
beschreven in het competentieprofiel docentonderzoeker ROSRijnland (zie bijlage 6 en 
vacature docentonderzoeker in bijlage 7). Nieuwe docentonderzoekers ontwikkelen deze 
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competenties door (1) het volgen van onderzoekstraining en (2) door het verrichten van 
onderzoek (onder begeleiding van ervaren onderzoekers).  

• De training en begeleiding van nieuwe docentonderzoekers gebeurt in eerste instantie door 
ervaren onderzoekers van de Universiteit Leiden (ICLON). Dit kan na verloop van tijd worden 
overgenomen door docentonderzoekers van de partnerscholen. 

 
Integratie onderzoeks- en opleidingsfunctie  

• In de academische opleidingsschool wordt praktijkonderzoek uitgevoerd door 
docentonderzoekers en studenten. Het onderzoek maakt wezenlijk deel uit van het 
leerproces van studenten. Studenten worden hierbij begeleid door hiertoe opgeleide 
docentonderzoekers. Daarnaast verzorgen de docentonderzoekers onderzoeksworkshops 
voor studenten.  

• Waar mogelijk worden studenten gekoppeld aan het onderzoeksteam. Belangrijkste 
criterium bij de koppeling is de match tussen de vraag van de student en het aanbod van de 
school. Alleen als deze match er is, kan een succesvolle koppeling worden gerealiseerd. 

• De studenten verrichten waar mogelijk onderzoek binnen het onderzoeksprogramma van 
ROSRijnland. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor studenten om een eigen 
onderzoeksthema te kiezen, waarbij als voorwaarde geldt dat het onderzoek een duidelijke 
relevantie heeft voor de partnerschool.  

• Om studenten te motiveren, uit te dagen en te belonen voor hun inspanningen, wordt 
jaarlijks een ROSRijnland onderzoeksprijs uitgereikt aan een student (zie bijlage 8). Criteria 
voor toekenning van de prijs zijn: kwaliteit, originaliteit, relevantie voor schoolbeleid en 
bijdrage aan de kennisbasis. De scholen kunnen ieder 1 à 2 studenten voordragen voor deze 
prijs. 

 
Kwaliteitsborging 
De kwaliteit van de onderzoeksfunctie wordt regelmatig geëvalueerd. ROS Rijnland beschikt over een 
instrumentarium dat wordt ingezet om de kwaliteit van het onderzoek en de onderzoeksbegeleiding 
van studenten te evalueren, op basis waarvan acties kunnen worden genomen om de kwaliteit 
verder te verbeteren: 

• Met enige regelmaat (in principe ieder jaar) worden de onderzoeksvaardigheden en de 
onderzoekende houding van de docentonderzoekers, studenten en overige docenten op de 
partnerscholen gemeten aan de hand van de vragenlijst Onderzoekende houding en 
onderzoekscultuur van Zwart, Meirink en Van Veen (2011, zie bijlage 2). Met deze vragenlijst 
worden zowel de onderzoeksvaardigheden en –houding van docenten in kaart gebracht, 
evenals de onderzoekscultuur op de partnerscholen. 

• De docentonderzoekers houden een gestructureerd logboek bij, waarin zij noteren wat zij 
leren, waar zij tegenaan lopen en wat zij zien als meerwaarde van het verrichten van 
onderzoek (format in ontwikkeling). 

• Er wordt gewerkt aan de hand van een draaiboek, waarin de mijlpalen worden beschreven 
die behaald dienen te worden in een bepaalde periode (zie bijlage 3). Op basis hiervan 
worden de resultaten voortdurend geëvalueerd en vindt eventueel bijstelling plaats. 

• De samenwerking met de opleidingsinstituten wordt jaarlijks geëvalueerd middels 
gesprekken met de directies van de instituten en het dagelijks bestuur van ROSRijnland. In 
deze gesprekken worden zowel de sterke punten als de verbeteracties geëvalueerd en 
vervolgens opgenomen in het plan van aanpak voor het jaar erop.  

• De onderzoekscoördinator voert jaarlijks individuele reflectiegesprekken met de 
docentonderzoekers. Hierbij worden de onderzoekscompetenties besproken, zoals 
beschreven in het competentieprofiel docentonderzoeker ROSRijnland (zie bijlage 6), evenals 
de begeleiding van studenten bij het verrichten van onderzoek. De competentieontwikkeling 
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op het gebied van onderzoek en onderzoeksbegeleiding van studenten heeft een vaste plaats 
in de gesprekscyclus en het bekwaamheidsdossier van de docentonderzoekers. De 
coördinator onderzoek voert jaarlijks reflectiegesprekken met het dagelijks bestuur van 
ROSRijnland, directie en met de docentonderzoekers over het eigen functioneren.  

• Het Handboek Kwaliteit ROSRijnland wordt verder uitgebreid met specifieke procedures en 
(reeds ontwikkelde) instrumenten voor de academische opleidingsschool ten behoeve van de 
kwaliteitsborging van de onderzoeksbegeleiding van studenten en de uitvoering van het 
onderzoeksprogramma. Zo wordt de koppeling van studenten aan de docentonderzoekers 
opgenomen in de procedures, het draaiboek voor de opleidingscoördinatoren en het 
protocol speeddate. 

• Voor de kwaliteitscyclus wordt gebruik gemaakt van het digitaal kwaliteitszorgsysteem van 
ROSRijnland. 

 
Kennisdeling 

• ROSRijnland draagt zorg voor kennisdeling binnen de partnerscholen door middel van: 
o good practice middagen, waarin aandacht besteed wordt aan onderzoeken van 

docenten en studenten (zie bijlage 9 voor een voorbeeld van een uitnodiging);  
o een workshop (begeleiding van) onderzoek door en voor docenten gegeven bij 

studiedagen van de deelnemende scholen (zie bijlage 10). 
• ROSRijnland draagt zorg voor kennisdeling tussen de partners door middel van: 

o de website www.rosrijnland.nl, incl. het besloten deel van de website; 
o een ROSRijnland-breed onderzoeksteam/netwerk van docentonderzoekers; 
o overkoepelende bijeenkomsten van het onderzoeksteam, waarin specifiek aandacht 

wordt besteed aan uitwisseling van kennis en ervaring; 
o intervisiebijeenkomsten met de docentonderzoekers en ervaren onderzoekers van 

het ICLON; 
o een miniconferentie (gestreefd wordt naar een miniconferentie om de twee jaar), 

waar docentonderzoekers en studenten hun onderzoeken presenteren en waar 
uitwisseling kan plaatsvinden over de inrichting van en visie op de academische 
opleidingsschool. 

• ROSRijnland draagt zorg voor kennisdeling met andere academische opleidingsscholen en 
overige externe partijen door middel van: 

o de website www.rosrijnland.nl, waarop o.a. publieke versies van 
onderzoeksrapporten van docentonderzoekers en studenten van ROSRijnland 
beschikbaar worden gesteld; 

o deelname aan het regionale overlegorgaan MEO (Management Erkende 
Opleidingsscholen), waarin de vier academische opleidingsscholen uit Noord-Holland 
zitting hebben; 

o een reeks ROSRijnland onderzoekspublicaties, waarin de prijswinnende 
onderzoeksrapportages van studenten zullen verschijnen (ROSRijnland 
onderzoeksprijs); 

o het geven van presentaties en workshops tijdens conferenties, zoals het VO-congres 
en het VELON congres; 

o het geven van interviews aan en het schrijven van artikelen voor bijvoorbeeld 
Didaktief en van 12 tot 18; 

o het leveren van bijdragen aan onderzoeksartikelen van onderzoekers van de 
opleidingsinstituten; 

o publicaties voor scholen, waarin bijv. praktische handreikingen worden 
geformuleerd;  

http://www.rosrijnland.nl/
http://www.rosrijnland.nl/
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o een miniconferentie (gestreefd wordt naar een miniconferentie om de twee jaar), 
waar docentonderzoekers en studenten hun onderzoeken presenteren en waar 
uitwisseling kan plaatsvinden over de inrichting van en visie op de academische 
opleidingsschool. 

 
 
 
 
 



13 

 

3. Onderzoeksthema  
 
 

Onderzoeksthema ROSRijnland 2012-2016 
 
Het is onze overtuiging dat onderzoek een manier is om kennis te verwerven. ROSRijnland wil graag 
de handen in een slaan en gezamenlijk een relevante kennisbasis creëren. ROS scholen, docenten, 
studenten en leerlingen en overige geïnteresseerden leveren hier input voor en putten hier 
tegelijkertijd kennis en inspiratie uit die kan bijdragen tot inzichten op het gebied van relevante 
vraagstukken binnen de school.  
 
Om te komen tot een gezamenlijk gedragen thema hebben wij onszelf de vraag gesteld welke 
prangende thema’s zich op dit moment vanuit maatschappelijk perspectief voordoen en welke 
vragen er op grond van deze thema’s leven in de scholen.  
 
Hieronder volgt een maatschappelijke verantwoording en een verantwoording op schoolniveau van 
het gekozen onderzoeksthema. Vervolgens zal het thema verder uitgediept worden om een kader te 
scheppen waar binnen aspecten van dit thema in eigen onderzoek verder uit kunnen worden 
gewerkt. 
 
Maatschappelijk perspectief 
Wij constateren dat onze samenleving verandert van een 
industriële naar een informatie- of kennismaatschappij. 
Als gevolg hiervan vindt ook een verschuiving plaats 
van het soort vaardigheden dat leerlingen 
voorbereidt op de arbeidsmarkt en de toekomst. 
 
Het is van belang dat het onderwijs een beroep 
doet op die vaardigheden die leerlingen 
ervaren als relevant voor de 
kennismaatschappij waar zij in leven en waarin 
zij in de toekomst werkzaam zullen zijn. Het 
gaat daarbij om de vaardigheden in figuur 2. 
(Roblin, 2010)  
 
Een belangrijk deel van deze vaardigheden kunnen 
worden betiteld als behorende tot het domein van 
de onderzoeksvaardigheden.  
 
 
School perspectief 
Vanuit schoolperspectief vormen het profielwerkstuk en het sectorwerkstuk de meesterproef in 
kritisch en onderzoekend denken. Deze meesterproef die leerlingen afleggen aan het eind van hun 
middelbare schoolcarrière is een belangrijke graadmeter voor vaardigheden als creativiteit, kritisch 
en onafhankelijk denken en probleemoplosvaardigheden in tabel 1. 
 
Vanuit schoolperspectief is echter weinig kennis beschikbaar over de wijze waarop en waarom de 
school leerlingen dient voor te bereiden op en te trainen in deze onderzoeksvaardigheden.  
 

Figuur 2: 21st Century Skills 
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De nadruk die in de politieke discussie wordt gelegd op het kennisaspect van het onderwijs dreigt er 
toe te leiden dat deze belangrijke, onderzoek gerelateerde, vaardigheden op de achtergrond raken. 
Om die reden zouden de ROS-scholen meer inzicht willen krijgen in hoe deze 
onderzoeksvaardigheden geïntegreerd en onderwezen dienen te worden in het onderwijs. 
 
Onderzoeksthema 
ROSRijnland heeft om deze redenen gekozen voor het onderzoeksthema onderzoeksvaardigheden.  
 
De eerder genoemde onderzoeksvaardigheden zijn in tabel 1 als volgt uitgewerkt: 
 
Tabel 3: Onderzoeksvaardigheden 

 
Met het inzetten van onderzoeksvaardigheden van leerlingen kan een docent verschillende doelen 
voor ogen hebben (Stokking & van der Schaaf, 1999): 

• Leerlingen onderzoek laten doen als werkvorm om hun inhoudelijke kennis over het 
schoolvak verder te ontwikkelen.  

• Leerlingen onderzoek laten doen om ze te motiveren zich actief met het vak bezig te houden 
en/of ze te laten oefenen met zelfstandig werken en leren. 

• Leerlingen kennis laten opdoen van waar het bij onderzoek in grote lijnen om gaat: de taal, 
de manier van redeneren, het pendelen tussen theorie (begrippen), vraagstelling, 
onderzoeksopzet, gegevens en conclusies. 

• Leerlingen ervaring laten opdoen met deelvaardigheden zoals probleemstelling formuleren, 
plannen, verzamelen en verwerken van informatie, rapporteren. 

• Leerlingen in kennis brengen met de instrumenten van een onderzoeker. 
• Leerlingen stimuleren tot het ontwikkelen van een onderzoekende houding.  

Hierbij kan men denken aan zaken als vasthoudendheid, nieuwsgierigheid, systematiek, 
nauwkeurigheid, kritische houding, objectiviteit, eerlijkheid en controleerbaarheid.  

• Leerlingen laten inzien dat kennis door mensen is en wordt ontwikkeld. 
 

Onderzoeksvaardigheden  
Creativiteit 
 

• Toepassen van creatieve technieken zoals brainstormen 
• Ontwikkelen, uitvoeren en communiceren van nieuwe ideeën  
• Uitbreiden, aanpassen, analyseren en evalueren van het eigen idee 
• Bewust zijn van uitvindingen, creativiteit en innovatie nu en in het 

verleden 
• Om kunnen gaan met en analyseren van mislukte experimenten 

Kritisch denken 
 

• Gebruiken van verschillende manieren van logisch redeneren 
(bijvoorbeeld inductief-deductief) 

• Analyseren van complexe systemen 
• Herzien van de eigen overtuigingen op grond van nieuwe kennis en 

bewijs 
• Open staan voor afwijkende meningen 
• Kritisch reflecteren op het eigen leren 

Probleemoplosvaardigheden • Stellen van verhelderende vragen 
• Identificeren van hiaten in kennis 
• Analyseren en evalueren van argumenten, beweringen, 

overtuigingen en bewijs 
• Open staan voor ongebruikelijke oplossingen 
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Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de wijze waarop deze onderzoeksvaardigheden 
geïntegreerd dienen te worden in het onderwijsproces.  
 
De docent speelt hierbij een belangrijke rol. Het is tenslotte aan de docent om de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen en hen uit te dagen hun onderzoeksvaardigheden te 
ontwikkelen. De vraag is wat dit betekent voor het didactisch-pedagogisch repertoire en de overige 
competenties van de docent.  
 
Uitnodiging 
ROSRijnland nodigt haar leerlingen, studenten, docenten en partners uit om bijdragen te leveren met 
betrekking tot de onderzoeksvaardigheden van leerlingen en de rol van de docent daarbij. Deze 
bijdragen zullen door de scholen gebruikt worden om het onderwijs meer toe te kunnen snijden op 
de eisen die de moderne maatschappij stelt aan onze leerlingen. 
 
Bibliografie 
Stokking, K. M., & van der Schaaf, F. M. (1999). Beoordelen van onderzoeksvaardigheden van 

leerlingen. Tilburg: MesoConsult. 
Voogt, J., & Roblin, N. P. (2010). 21st century skills, discussienota. Kennisnet. 
 
 
 
Onderzoeksthema Bonaventuracollege: 
 
De Onderprestatie te lijf 
 
Het Bonaventuracollege neemt de komende twee jaar nog een aparte positie in. De school heeft een 
eigen onderzoeksplan met als thema “het voorkomen van onderprestatie bij cognitief getalenteerde 
VO-leerlingen.  
De onderzoeksvragen binnen dit thema zijn: 

• Wat is de gewenste aanpak op het gebied van motivatie, zelfregulatie en (sociaal) 
emotionele aspecten bij cognitief getalenteerde leerlingen om onderpresteren tegen te 
gaan? Leidt de gekozen aanpak tot de gewenste resultaten? 

• Welke criteria kunnen ontwikkeld worden voor uitdagende leerarrangementen voor 
onderpresteerders? Leiden onderwijsarrangementen gebaseerd op deze criteria tot de 
gewenste resultaten? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd met SLOA-middelen. De Radboud Universiteit Nijmegen is partner 
in het onderzoek. 
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4. Verdeling taken, verantwoordelijkheden en  
 bevoegdheden partners 
 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de 
partners op het gebied van:  
• Organisatiestructuur (4.1); 
• Begeleiding studenten bij onderzoek (4.3). 
 
4.1 Organisatiestructuur 
 
De organisatiestructuur van ROSRijnland kent de volgende onderdelen: 
 

 
 
Algemeen: 
• Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur voert de dagelijkse leiding over academische opleidingsschool en is 
verantwoordelijk voor de voortgang en verantwoording van de academische opleidingsschool.  

• Stuurgroep 
De stuurgroep bestaat uit verantwoordelijke schoolleiders van de deelnemende scholen en 
vertegenwoordigers van opleidingsinstituten. Het dagelijks bestuur van ROSRijnland maakt deel 
uit van het stuurgroepoverleg. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het uitzetten van de 
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grote lijnen van de academische opleidingsschool en het monitoren en evalueren van de 
gemaakte afspraken en de behaalde resultaten van de opleidings- en onderzoeksfunctie. 

• ROSSO 
ROSSO is het overleg tussen het dagelijks bestuur van ROSRijnland, de vertegenwoordigers van 
de opleidingsinstituten en de overkoepelend onderzoekscoördinator van ROSRijnland.  

• CROS overleg (Coördinatoren ROS) 
CROS is het overleg tussen de opleidingscoördinatoren van ROSRijnland. In het CROS overleg 
zijn de partnerscholen direct vertegenwoordigd door de opleidingscoördinatoren. Zij zijn de 
schakel tussen het dagelijks bestuur en de uitvoerende opleiders op de scholen. 
 

Specifiek voor de academische functie: 
• Opleidingscoördinatoren  

De opleidingscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de opleiding van studenten op de eigen 
school (inclusief het onderzoeksdeel). Zij zijn de spin in het web als het gaat om de 
opleidingsfunctie en de integratie van de opleidings- en onderzoeksfunctie.  

• Overkoepelend onderzoekscoördinator 
De overkoepelend onderzoekscoördinator is - onder leiding van het dagelijks bestuur - 
verantwoordelijk voor de voortgang van de academische opleidingsschool. De overkoepelend 
onderzoekscoördinator is verantwoordelijk voor het samenstellen van het onderzoeksteam, het 
bewaken van de voortgang in de training van de docentonderzoekers, het bewaken van de 
voortgang en kwaliteit van de onderzoeken en onderzoeksbegeleiding van studenten, het 
uitdragen van de resultaten van de onderzoeken en het vormgeven van de onderzoekscultuur. 
Daarnaast is de onderzoekscoördinator verantwoordelijk voor het informeren van de 
opleidingscoördinatoren over de onderzoeksfunctie ten behoeve van de koppeling van 
studenten aan het onderzoek.  

• Schooloverstijgend onderzoeksteam 
Het schooloverstijgend onderzoeksteam heeft tot taak het onderzoeksprogramma vast te 
stellen en onderzoeksvragen uit te werken. Tijdens centrale bijeenkomsten vindt intervisie 
plaats en wisselen de docentonderzoekers kennis en ervaringen uit met betrekking tot de 
lopende projecten. Het onderzoeksteam functioneert onder begeleiding van de universiteit en 
wordt gecoördineerd door de overkoepelend onderzoekscoördinator. 

• Docentonderzoekers 
De docentonderzoekers verrichten onderzoek naar schoolontwikkeling en innovatie, 
organiseren presentaties en workshops over onderzoek, publiceren en implementeren 
onderzoeksbevindingen, volgen een training tot docentonderzoeker en begeleiden 
onderzoeken van studenten. 

• Schoolopleiders en begeleiders studenten 
De opleiders op school zijn de verbindende factor voor de integratie van de onderzoeks- en 
opleidingsfunctie. De begeleiders van studenten vanuit de opleidingsschool fungeren als de 
centrale contactpersoon voor de docentonderzoekers en de opleidingsinstituten als het gaat 
om de koppeling van studenten aan de academische opleidingsschool: zij leggen de contacten 
tussen studenten en docentonderzoekers. Zij zijn verantwoordelijk voor de voorlichting aan 
studenten over de academische opleidingsschool en het realiseren van de koppelingen van 
studenten aan de academische opleidingsschool. Om de opleidingscoördinatoren goed op de 
hoogte te houden van de onderzoeksfunctie, zal de onderzoekscoördinator op relevante 
momenten deelnemen aan het CROS overleg.  

• Studenten 
De studenten voeren een onderzoek uit onder begeleiding van een docentonderzoeker en hun 
instituutsbegeleider en de opleider op school en nemen deel aan onderzoeksworkshops op 
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school. De studenten voeren zelf de regie over de afstemming tussen de instituutsbegeleider 
en de begeleidend docentonderzoeker. 

• Begeleiders docentonderzoekers ICLON 
Ervaren onderzoekers van het ICLON dragen zorg voor de begeleiding van docenten bij het 
verwerven van onderzoeksvaardigheden en vaardigheden in het begeleiden van studenten bij 
onderzoek, de begeleiding van de centrale bijeenkomsten van het onderzoeksteam en de 
intervisiebijeenkomsten. Tevens wordt door de begeleiders de kwaliteit van het onderzoek 
gemonitord.  

 
 
4.2 Begeleiding studenten bij onderzoek  
 
Curriculumonderdelen Hogeschool van Amsterdam 
 
Het LiO-praktijkonderzoek in het vierde jaar van de tweedegraads lerarenopleiding van de HvA 
 
Type onderzoek Praktijkonderzoek, evt. ontwerponderzoek, gekoppeld aan 

het LiO-leerwerktraject op een school. Het onderzoek kan 
alle aspecten van het leraarschap betreffen: pedagogische, 
didactische, vakdidactische en begeleidingsaspecten. 

Begeleiding tijdens onderzoek Over de probleemstelling vindt overleg plaats met de school 
waar de student het LiO-traject loopt. De verdere opzet, 
uitvoering en afronding worden begeleid door een docent 
van de opleiding. 

Beoordeling Beoordeling door twee opleidingsdocenten. Uiteindelijk doel 
van de beoordeling is het niveau toetsen aan de Dublin-
descriptoren. Gekeken wordt naar: 
• kwaliteit van onderzoeksvragen, gekozen methodiek en 

gegevensverwerking 
• theoretisch kader 
• presentatie van onderzoek en uitkomsten 

Afstemming Er is altijd overleg tussen student en LiO-school over de 
probleemstelling. 
De HvA levert een handleiding voor uitvoering en 
beoordeling van het onderzoek. 

Uitvoering studieonderdeel gelijktijdig met de LiO 
Omvang: 9 credits (252 uur werk) 

Eindverantwoordelijkheid docenten van de HvA-opleiding 
Heeft student zitting in onderzoeksteam? Als er een onderzoeksteam op de school is en het LiO-

praktijkonderzoek maakt deel uit van de 
onderzoeksactiviteiten van dat team, maakt de student daar 
deel van uit. 
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Curriculumonderdeel ICLON, Universiteit Leiden  
 
De specialisatie 
 
Type onderzoek Praktijk- of ontwikkelingsonderzoek dat een bijdrage levert aan de 

verbetering van het vakonderwijs.  
Begeleiding tijdens onderzoek Door ICLON vakdidacticus en ICLON-onderzoeker. Docentonderzoekers 

geven waar mogelijk feedback op het onderzoek (m.n. op het punt 
relevantie voor ontwikkeling vakonderwijs op de betreffende school) 

Beoordeling  Adhv rubric:  
- zelfstandigheid 
- relevantie en consistentie v.d. probleemstelling 
- kwaliteitsborging 
- theoretisch niveau 
- rapportage 

Afstemming  ICLON levert specialisatiehandleiding waarin doel, opzet, begeleiding en 
beoordeling staat uitgewerkt.  

Uitvoering studieonderdeel In blok 2 en 3 (voor augustusstart vanaf december / voor februaristart 
vanaf juni) 

Eindverantwoordelijkheid De eindbeoordeling is de verantwoordelijkheid van de ICLON 
vakdidacticus en onderzoeker.  

Heeft student zitting in 
onderzoeksteam? 

Ja, de dio’s nemen deel aan de bijeenkomsten van het onderzoeksteam 
waar mogelijk.   

 
Curriculumonderdeel TULO, Technische Universiteit Delft 
 
Vakwetenschappelijk onderzoek 
 
Type onderzoek Praktijk- of ontwikkelingsonderzoek dat een bijdrage levert aan de 

verbetering van het vakonderwijs.  
Het onderzoek kan variëren in omvang tussen ca. 10 en 45 ec. 
Omvangrijkere onderzoeken hebben een grotere vakinhoudelijke 
component. 

Begeleiding tijdens onderzoek Door vakdidacticus en onderzoeker van de TULO. Docentonderzoekers 
geven waar mogelijk feedback op het onderzoek (m.n. op het punt 
relevantie voor ontwikkeling vakonderwijs op de betreffende school). 

Beoordeling  Op basis van:  
- theoretisch niveau  
- relevantie en consistentie v.d. probleemstelling  
- adequate onderzoeksopzet & uitvoering 
- kwaliteitsborging 
- rapportage 
- zelfstandigheid 

Afstemming  TULO beschrijft het doel van dit onderwijsonderdeel, de opzet, 
begeleiding en beoordeling.  

Uitvoering studieonderdeel Over het jaar verspreid, maar vaker in het tweede semester (februari – 
juli). 

Eindverantwoordelijkheid De eindbeoordeling is de verantwoordelijkheid van de vakdidacticus en 
onderzoeker.  

Heeft student zitting in 
onderzoeksteam? 

Ja, de TULO studenten nemen deel aan de bijeenkomsten van het 
onderzoeksteam waar mogelijk.   
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