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Ben jij docent en wil je graag onderzoek doen of heeft jouw school een interessant vraagstuk, én weet je 
niet hoe je dit onderzoek kunt opzetten en uitvoeren? Dan kunnen wij je helpen. Wij bieden 
ondersteuning aan docenten bij het uitvoeren van praktijkonderzoek en de ontwikkeling van 
onderzoeksvaardigheden. Je wordt begeleid door een van onze ervaren onderwijsonderzoekers van de 
Universitaire Lerarenopleiding Tilburg.  
In een groep met andere docenten volg je scholingsbijeenkomsten over onderzoek in de schoolcontext. 
Daarnaast krijg je individuele begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van jouw eigen onderzoek. 
Scholing en de uitvoering van jouw eigen onderzoek gaan hand in hand; gedurende het schooljaar zet je 
een onderzoek op, je voert het uit en je rapporteert erover. 
De opbrengst van het traject is in eerste instantie het antwoord op je onderzoeksvraag en een 
verbetering van jouw onderwijspraktijk. Daarnaast doe je nieuwe kennis op, versterk je jouw 
onderzoeksvaardigheden en mogelijk maak je een ontwerp of adviseer je jouw school over jouw 
onderzoeksthema. Aan het einde van het traject ga je de resultaten delen, via een presentatie voor de 
groep maar ook op jouw eigen school of scholengroep. Daarnaast schrijf je een onderzoeksverslag of 
artikel.  

Als praktisch handboek gebruiken wij ‘Praktijkonderzoek in de school’, geschreven door Van der Donk & 
Van Lanen (2020).  

Wil je al eens kijken wat voor onderzoek in het kader van dit traject uitgevoerd is, kijk dan op 
www.docentonderzoekbrabant.nl en/of op www.script-onderzoek.nl  
 
 
Praktische informatie over het traject 
 
Groepsbijeenkomsten en spreekuren vinden plaats op donderdagmiddag van 14:45 – 16:30 uur. 
Locatie groepsbijeenkomsten:  Tilburg University of in overleg te bepalen 
Locatie spreekuren:   online of Tilburg University, gebouw D(ante) 
     Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg 
Tijdstip:     donderdagmiddag 
Begeleiders:     Mirjam Remmelink, m.remmelink@tilburguniversity.edu 

Rian Aarts, a.m.l.aarts@tilburguniversity.edu 
Website:    www.docentonderzoekbrabant.nl     
 

Data groepsbijeenkomsten  Data spreekuur 

23 september 2021 
14 oktober 2021 
11 november 2021 
2 december 2021 
27 januari 2022 
24 februari 2022 
31 maart 2022 
2 juni 2022 

 
in overleg te bepalen 
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Inhoud en voorbereiding groepsbijeenkomsten 
 

 
Datum Onderwerp 

Voorbereiding uit 
‘’Praktijkonderzoek in de 
school’’ 

1 23 september 2021 Introductie en praktijkprobleem 
verkennen 

Hst. 1 + 2 + 3 

2 14 oktober 2021 Onderzoeksdoel en vragen 
Theoretisch kader 

Hst. 4 

3 11 november 2021 Methode van onderzoek Hst. 5 

4 2 december 2021 Onderzoeksplan en ontwerpen Hst. 8 

5 27 januari 2022 Onderzoeksinstrumenten Hst. 6 

6 24 februari 2022 Analysemethoden Hst. 7 

7 31 maart 2022 Rapportage en presentatie Hst. 9 

8 2 juni 2022 
Evaluatie  

 
Inleverdata 
Donderdag 2 december 2021   Conceptversie onderzoeksplan 
Donderdag 16 december 2022  Definitief onderzoeksplan 
Donderdag 2 juni 2022   Onderzoeksverslag/-artikel 
 


