
Interventies ter versterking van de onderzoekscultuur

Interventiekaart 8. Dialoogfunctie op teamniveau: visie en kennisdeling
       
De dialoog leidt tot een doorleefde gezamenlijke visie op leren en tot gezamenlijke verantwoordelijkheid. De 
school deelt kennis en ontwikkelt kennis gezamenlijk met partners.

Organisatie
De schoolleiding:
•  organiseert het leren van elkaar intern en het leren van andere scholen, bijvoorbeeld op bestuursniveau;
•  organiseert visie-ontwikkelingsbijeenkomsten over goed onderwijs;
•  organiseert visie-ontwikkelingsbijeenkomsten over schoolontwikkeling, de rol van onderzoek en over de 

ontwikkeling van een onderzoekende houding;
•  voert klassenbezoeken uit en bespreekt de observaties in het licht van de visie van de school;
•  organiseert dat kennis over de eigen onderzoeksthema’s wordt gedeeld met partners: ouders, andere 

scholen, zorgpartners, kennisinstellingen, etc.;
•  stimuleert dat de school innoveert op een projectmatige, planmatige en onderzoeksmatige manier;
•  draagt zorg voor een heldere schriftelijke communicatie over de visie op het leren van leerlingen, op de 

rol van de leraar en op de school als organisatie;
•  organiseert dat leraren leren van andere scholen en/of van externe expertise.

Cultuur
De schoolleiding:
•  zorgt ervoor dat de visie op onderwijs en schoolontwikkeling (met behulp van onderzoek) steeds wordt 

verbonden met concrete situaties;
•  voert gesprekken met het team over persoonlijke waarden: wat vinden ze belangrijk in hun omgang met 

leerlingen en welke doelen willen ze behalen?
•  voert individuele gesprekken met leraren over hun visie op onderwijs en over de wijze waarop deze zich 

verhoudt tot het onderwijsconcept en de visie van de school;
•  stimuleert dat alle teamleden de visie van de school uitdragen in woorden en in gedrag;
•  stimuleert dat het bestuur / directeurenoverleg gesprekken voert over de visie op leren, over de rol van 

onderzoek en de ontwikkeling van een onderzoekende houding. 
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