
 

 

Functieomschrijving klankbordgroep 

 

De Onderwijscoöperatie[1]  zoekt leraren voor een klankbordgroep t.b.v. het zichtbaar maken van 

onderzoek voor de praktijk  

 

De Onderwijscoöperatie is op meerdere vlakken betrokken bij het onderwijsonderzoek. De 

belangrijkste speler, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), is ingesteld om de 

afstand tussen wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs en de praktijk van het onderwijs te 

verkleinen. Het NRO zorgt voor een samenhangende meerjarige programmering van 

wetenschappelijk onderzoek. 

De Onderwijscoöperatie is vaste gesprekspartner voor de NRO.  

  

De Onderwijscoöperatie vindt het van belang dat de inbreng vanuit de beroepsgroep zelf goed wordt 

verwoord bij de diverse lopende onderzoeken als ook bij de opbouw naar nieuwe initiatieven. 

Daarnaast is het van belang dat de Onderwijscoöperatie aan kan geven aan welke kennisontwikkeling 

en welk onderzoek de leraar behoefte heeft, wat er nodig is om onderzoek zinvol en bruikbaar te 

laten zijn voor de onderwijspraktijk en hoe kennis uit onderzoek op een goede manier zichtbaar kan 

worden gemaakt. 

 

Om die intentie te kunnen realiseren wil de Onderwijscoöperatie een kleine, effectieve 

klankbordgroep samenstellen die vier keer per jaar bijeen komt om zich primair te buigen over het 

zichtbaar maken van onderzoeksresultaten en over de verbinding en interactie tussen leraren en 

wetenschappers. 

 

Wij zoeken collega’s die: 

> beschikken over kennis en ervaring op het gebied van onderzoek en onderwijs;  

> een bijdrage kunnen leveren aan de verspreiding van kennis over onderwijs en 

onderzoek; 

> input kunnen leveren aan een groep moderatoren en de redactie die de dossiers voor 

Leraar24 ontwikkelen;  

> input kunnen leveren voor onderzoeksthema’s die relevant zijn voor de 

onderwijspraktijk;  

> actieve bijdrage leveren via sociale media en blogs;  

> zowel individueel als in teamverband maximale verantwoordelijkheid nemen en 

zelfstandigheid tonen om van de deelname in de klankbordgroep een succes te maken; 

> actieve registerleraar zijn en die minstens een dag in de week in het onderwijs werkten; 

> lid zijn van CNV Onderwijs. 

  

De Onderwijscoöperatie heeft voor ogen om: 

> via de klankbordgroep verder te werken aan de programmering van o.a. Leraar24; 

> creatief in een collegiaal team dit thema verder uit te werken ; 

> verbindingen te zoeken tussen de klankbordgroep en andere platforms van leraren om 

op die manier te komen tot een actief netwerk van betrokken leraren.  
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Voor deelname aan de klankbordgroep wil de Onderwijscoöperatie voor de periode van het 

schooljaar 2015-2016 een vrijroostering realiseren van 40 uur op basis van de GOVAK-regeling. Je 

salaris en huidige aanstelling blijven hetzelfde; de school ontvangt een vergoeding, via de GOVAK-

regeling, om jou vrij te roosteren voor 40 uur. 

 

Aanmelden 

Interesse? 
Stuur een mail met motivatie en je cv aan m.vanwessel@cnv.nl. 
 

 
[1] De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie zijn: AOb, BON, CNV Onderwijs, FvOv, Platform VVVO. 

 


