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1. Bepalen behoeften 
  van de school



• Wat willen we veranderen, ter bevordering van het leren                  
van leerlingen? 

• Kijkend naar de visie van de school, gezamenlijke ambitie, 
schoolontwikkeling (zie ook schoolplan).

• Op welke manier krijgen we de juiste behoeften van de school,     
waar we mee aan de slag willen, in beeld?

• Waar zijn we nog niet zo tevreden over? Waar liggen kansen  
om  het leren van leerlingen te bevorderen? Volgens de leraren, 
volgens de leerlingen en/of volgens andere deelnemers?

• Hoe zorgen we voor eigenaarschap/draagvlak voor het onder-
zoeksonderwerp, bij het team en aanstaande leraren van begin 
tot het eind?
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2. In beeld brengen van 
  de gewenste situatie



• Hoe ziet de gewenste situatie er concreet uit op de werkvloer,       
volgens leraren, leerlingen en/of volgens andere deelnemers        
gebaseerd op de literatuur?

• Wat is het gewenste gedrag (van leerlingen en leraren) wat we     
willen zien, gebaseerd op literatuur? 

• Hoe komen we dichter bij de gewenste situatie?                              
Welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig om het gewenste  
gedrag bij leerlingen te ontwikkelen?
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3. In beeld brengen van 
  de huidige situatie



• Als we de gewenste situatie afzetten tegen de huidige situatie:
 - Hoe ziet het huidige handelen van de leraar/leraren eruit?

 - Hoe ziet het huidige leerlinggedrag eruit?

 - Wat is dan het ‘probleem’ (aanleiding praktijkonderzoek)?

 - Welke acties zijn er tot nu toe ondernomen om de gewenste situatie  

  te bereiken?

 - Wat willen we bereiken (doelen van schoolontwikkeling)?

 - Welke vragen willen we beantwoord hebben (onderzoeksvraag en  

  eventuele deelvragen)?
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4. Opstellen plan  
  van aanpak



• Wat gaan we concreet doen om dichter bij de gewenste situatie  
te komen en (een stukje) van het ‘probleem’ op te lossen? 

 - Welke activiteiten gaan we uitvoeren om gericht te werken aan het  

  ontwikkelen van de leerkrachtvaardigheden om het gewenste leerling- 

  gedrag te ontwikkelen?

 - Wat is het tijdpad? Welke PW-deelnemer is waarvoor verantwoordelijk?

 - Wie monitort en bewaakt het proces?

 - Welke vragen willen we beantwoord hebben?

 - Welke activiteiten gaan we ondernemen om leerlingen en leraren op  

  passende wijze stem en invloed te geven?
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5. Uitvoering plan





6. Evaluatie



Evaluatie van het product
• Wat zijn de opbrengsten in het onderwijsproces? Wat merken we 

bij de leraren? Wat merken we bij de leerlingen?
• Welke concrete producten heeft het opgeleverd die we kunnen 

delen?
• Welke antwoorden hebben we gevonden op onze onderzoeks-

vragen (hoofd- en evt. deelvragen)?
• Is de gewenste situatie bereikt (wat wel/niet)? 
• Welke aanpassing is eventueel nog nodig? 

Evaluatie van het proces
• Hoe is het proces verlopen binnen de PW?
 - Wat heeft belemmerend of bevorderend gewerkt in het proces?

 - Wat leren we hieruit? 

 - Hebben alle deelnemers en ook de onderzochten op een passende  

  wijze stem en invloed gekregen? 

• Hoe is het proces verlopen binnen de school?
 - Wat heeft belemmerend of bevorderend gewerkt in het proces?

 - Wat leren we hieruit? 

 - Hebben alle deelnemers en ook de onderzochten op een passende  

  wijze stem en invloed gekregen? 
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7. Vooruitblik



• Hoe gaan we verder in onze school? Wat gaan we doen?
• Welke aanbevelingen hebben we voor andere scholen,                      

lerarenopleidingen, …?
• Welke aanbevelingen hebben we voor vervolgonderzoek                    

in onze school?
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