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Introductie

De kenniscommunity van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) biedt 

scholen in het funderend onderwijs (leraren, schoolleiders en bestuurders) een plek waar 

zij uitgebreide kennis uit wetenschap en onderzoek over de interventies uit de 

menukaart kunnen vinden. Daarnaast maakt de kenniscommunity het voor scholen 

mogelijk ervaringen en praktijkkennis te delen in netwerken over de effectieve 

interventies en de implementatie daarvan in de praktijk.



Voor het eerst samen bouwen
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En jij?
Menti.com > 51 02 991

•Waar denk je aan?
•Waar haal jij kennis?
•Wat vind jij belangrijk?
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Waar haal en deel jij nu je kennis?
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Introductie

De kenniscommunity van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) biedt 

scholen in het funderend onderwijs (leraren, schoolleiders en bestuurders) een plek waar 

zij uitgebreide kennis uit wetenschap en onderzoek over de interventies uit de 

menukaart kunnen vinden. Daarnaast maakt de kenniscommunity het voor scholen 

mogelijk ervaringen en praktijkkennis te delen in netwerken over de effectieve 

interventies en de implementatie daarvan in de praktijk.
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Activiteiten
Fase 1: tot en met december 2022

Inhoudelijk

• kennis vertalen naar praktijk: 

tutorials, webinars, whitepapers

• voeren van het gesprek: avond van 

de leraar, webinars

• ophalen van ervaringen: 

onderzoek, beschrijvingen, …

Ondersteunend

• pagina met activiteiten op nponderwijs.nl

• onderzoeken hoe platform het 

praktijkdeel van de kenniscommunity kan 

ondersteunen

• bepalen welke bouwblokken

• doorontwikkelen aan kenniscommunity

online deel
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Welbevinden
Een perfect thema om mee te 
starten:
- Welbevinden van de leerling
- Welbevinden van de leraar
- Welbevinden van het team als 

geheel
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Activiteiten
Fase 1: tot en met december 2022

Inhoudelijk

• kennis vertalen naar praktijk: 

tutorials, webinars, whitepapers

• voeren van het gesprek: avond van 

de leraar, webinars

• ophalen van ervaringen: 

onderzoek, beschrijvingen, …

Ondersteunend

• pagina met activiteiten op nponderwijs.nl

• onderzoeken hoe platform het 

praktijkdeel van de kenniscommunity kan 

ondersteunen

• bepalen welke bouwblokken

• doorontwikkelen aan kenniscommunity

online deel



Alle bloemen laten bloeien!
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Kennis brengenReageren 
online en offline

Vangen van 
ervaringen

Voeren van het 
gesprek

Weergeven
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Activiteiten
Fase 1: tot en met december 2022

Inhoudelijk

• kennis vertalen naar praktijk: 

tutorials, webinars, whitepapers

• voeren van het gesprek: avond van 

de leraar, webinars

• ophalen van ervaringen: 

onderzoek, beschrijvingen, …

Ondersteunend

• pagina kennis.nponderwijs.nl

• onderzoeken hoe platform het 

praktijkdeel van de kenniscommunity kan 

ondersteunen

• bepalen welke bouwblokken

• doorontwikkelen aan kenniscommunity

online deel



Nieuw thema
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Menti.com > 51 02 991

Aan welke kennis heb jij nu 
behoefte? 
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Zijn er vragen?
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