
Werkblad
Stap 1a. Kies je thema op basis van schoolbeleid en formu-
leer je concept onderzoeksvraag

Vragen die je kunt stellen bij het kiezen van een onderzoeksthema 
vanuit eigen schoolbeleid

• Welke thema’s komen voor in ons schoolbeleid?

• Hoe sluit het thema aan bij het schoolbeleid?

• Op welke aspecten wil de school het onderwijs ontwikkelen, verbeteren?

• Op welke wijze werken we aan verbeteren van ons onderwijs?

Actuele thema’s uit het schoolbeleid 

Vragen die je kunt stellen om een thema te kiezen vanuit een geza-
menlijk urgentiebesef

• Welke onderzoeksthema’s leven er? Waar zijn we nieuwsgierig naar?

• Over welk thema maakt het team zich zorgen of in welk thema wil het 
team graag een stap zetten? 

• Op welk thema is de grootste vooruitgang te verwachten en kunnen we 
succeservaringen creëren bij leerlingen en het team?

• Welk thema willen we onderzoekmatig de komende jaren (of in ieder ge
val dit schooljaar) aanpakken? 

Actuele thema’s vanuit urgentie 
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Probleemanalyse: formuleer het thema/de thema’s om onderzoek-
matig aan te pakken

We zien dat kinderen in de middenbouw beter kunnen verwoorden/tekenen 
wat een bewerking van hen vraagt. Helaas hebben de uitgevoerde acties 
niet geleid tot verbetering van de Citoopbrengsten in 3 t/m 7. 
In de groepen 8 maken veel leerlingen wel een spurt en zijn de resultaten 
de afgelopen jaren goed. 

Verdere verkenning van het thema (brainstorm/inventarisatie)

Vragen die je kunt stellen om het thema/de thema’s verder te 
verkennen 

• Waarom vinden we het thema zo belangrijk? 

• Welke ervaringen hebben we hier al mee opgedaan?

• Wat is al bekend over dit thema?

• Welke kennis hebben we al in de school? 

• Wat willen we samen realiseren?

• Wat is onze concept onderzoeksvraag?

Vul het thema dat je onderzoekmatig wilt aanpakken aan. Verzamel 
en formuleer onderzoeksvragen (deelvragen).

We vinden onze rekenresultaten tegenvallen. Onze ingezette acties hebben 
niet geleid tot betere resultaten. We willen dat in alle groepen sprake is van 
goed rekenonderwijs.

De afgelopen jaren is veel ingezet met betrekking tot het rekenonderwijs. 
De methode De Wereld in getallen 4 is afgelopen jaar ingevoerd. We hebben 
2 rekenspecialisten binnen het team.


