
Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) 
en WOU-GO (gelijke onderwijskansen) 
 
Binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) werken basisscholen, 
hogescholen en universiteiten vanuit een gelijkwaardige positie aan een structurele, 
duurzame verbinding tussen onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek. Doel is het 
versterken van onderzoekscultuur in basisscholen. 
 
Het werkprincipe van WOU is dat een leerkracht, werkzaam op een basisschool, in een ‘WOU-team’ 
werkt aan een onderwijsvraagstuk dat speelt op de eigen basisschool. In het WOU-team zitten enkele 
collega’s van school, soms studenten, en een onderzoeker van een partner-kennisinstelling. 
Uitgangspunt van WOU en WOU-GO is dat de vraag van de school leidend is voor de focus van het 
onderzoek.  
 
Sinds januari 2020 is er ook WOU-GO: de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht – Gelijke 
Onderwijskansen. Dit project hoort bij WOU en is een op gelijke onderwijskansen gefocuste 
uitbreiding. Twee SPO-scholen werken hierin mee. 
 
Scholen die horen bij de drie Utrechtse besturen KSU, PCOU en SPO Utrecht kunnen meedoen in 
WOU. Deelnemende kennisinstellingen zijn twee lerarenopleidingen voor het primair onderwijs (de 
Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie) en Sardes, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor 
Humanistiek. 
 
Het doel van WOU is het versterken van een onderzoekscultuur in scholen, ‘evidence-informed’ 
werken. Door een nauwe en gelijkwaardige samenwerking tussen scholen en kennisinstellingen is het 
de bedoeling onderwijs en onderzoek beter met elkaar te verbinden, de kennisinfrastructuur te 
versterken. Zo kan kennis uit onderzoek vlotter zijn weg vinden naar de praktijk, en zijn 
kennisinstellingen beter op de hoogte van de vraagstukken die urgent zijn en leven in de 
onderwijspraktijk. En leren we hoe kennis in die soms complexe praktijk haar weg kan vinden. 
 
De werkplaats onderwijsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en het Nationaal 
Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).  
 
In 2016 is in Utrecht begonnen met een tweejarige pilot, gesubsidieerd door het NRO. Zes SPO-
scholen namen hieraan deel: Apollo 11, Dr. Bosschool, De Klimroos, Kees Valkensteinschool, Pantarijn 
en Jules Verne.  
 
Deze pilot is in 2018 met een jaar verlengd, zodat gewerkt kan worden aan verduurzaming van de 
WOU. De Kleine Dichter, De Koekoek, De Klim en obs Tuindorp stapten toen in het traject van 2018-
2020. Apollo 11 en de Dr. Bosschool bleven ook deze periode meedoen in de WOU. 
 
In 2020 is WOU uitgebreid met WOU-GO, met de focus op Gelijke Onderwijskansen. Hieraan nemen 
De Panda en obs Overvecht deel. 
 
 
 
Voorbeelden 
De onderzoeksthema’s van de verschillende WOU-teams zijn heel divers. Een paar voorbeelden: het 
bevorderen van 21ste-eeuwse vaardigheden; het integreren van wetenschap- en techniekonderwijs in 
het huidige curriculum; het bevorderden van creatief denken en nieuwsgierigheid van leerlingen, 
enzovoort.  
 
 
Contactpersoon vanuit SPO Utrecht is Saskia de Jong (saskia.dejong@spoutrecht.nl) 
 
Bezoek de website van WOU. https://werkplaatsonderwijsonderzoekutrecht.nl/ 


