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Hoe werkt de Kennisrotonde?
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1. Leraren en andere onderwijsprofessionals stellen hun vragen 
aan de Kennisrotonde.

2. Vraagstellers dienen online een vraag in. De Kennisrotonde 
neemt telefonisch contact op om de vraag door te nemen.

Schoolleider

Leraar

Schoolbestuur

3. De Kennisrotonde formuleert op basis van wetenschappelijke  
literatuur een kort en helder antwoord. Een netwerk van  onder- 
zoekers helpt hierbij.

4. Vraagstellers passen het antwoord toe in het onderwijs.  
Zo draagt de Kennisrotonde bij aan betere benutting van kennis 
uit onderzoek in het onderwijs.



Vragen heeft de Kennisrotonde 
sinds haar oprichting (begin 2016) 

beantwoord
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Vraagstellers zijn tevreden en passen antwoorden toe in de praktijk

Vragen heeft de Kennisrotonde 
sinds haar oprichting (begin 2016) 

beantwoord

Weken duurt het gemiddeld 
voordat de Kennisrotonde haar 

antwoord klaar heeft

VO-instelling

MBO-instelling

Basisschool

Schoolbestuur

Lerarenopleiding

Er is nog zoveel te ontdekken, maar je hebt 
simpelweg de tijd niet om zelf de berg aan 
literatuur weg te werken. Heel fijn dat de 
Kennisrotonde ons daarbij heeft geholpen.

De Kennisrotonde is de missing link 
tussen de wetenschap en de praktijk.

Het antwoord was helder en begrijpelijk 
opgeschreven. De vertaalslag naar de les-
praktijk was echt een mooie aanvulling.

De vraag is snel en professioneel op-
gepakt en uitgewerkt. We kregen binnen 
korte tijd een duidelijk antwoord.

Het was een zeer gedegen onderzoek 
met waardevolle uitkomsten.

Het maakt mij ervan bewust dat 
 kleuters van verschillende niveaus veel 
van elkaar leren. Ik ga nu meer samen-
werken in heterogene groepen.

Het helpt ons om dyslectici gefundeerder 
advies te geven over moderne vreemde talen.

Het antwoord geeft richting 
aan mijn rekenonderwijs.

Het antwoord ondersteunt ons 
school bestuur bij het opstellen van 
goed  ouder betrokkenheidsbeleid.

De modules begrijpend lezen 
ga ik naar aanleiding van het 
antwoord anders invullen.



De kennis wordt verder verspreid

Kennisrotonde 
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Voorbeelden van vragen & antwoorden

Draagt een later selectie-
moment voor het voortgezet  
onderwijs, bijvoorbeeld op 
14-jarige  leeftijd, bij aan 
schoolsucces?

Draagt aandacht voor 
ondernemerschaps-
vaardigheden in 
mbo-opleidingen bij aan 
arbeidsmarktsucces?

Leerlingen gaan in Nederland op 12-jarige leeftijd naar het  
voortgezet onderwijs, terwijl dat in veel andere landen pas 
 gebeurt als ze 14 of 16 zijn. Deze vroege selectie vergroot de 
 verschillen in leerprestaties tussen leerlingen en werkt daar-
mee ongelijkheid in de hand. Het heeft negatieve gevolgen  
voor de schoolloopbaan van met name leerlingen uit lagere 
sociaal economische milieus en leerlingen met een migranten-
achtergrond.  Vroege selectie heeft juist positieve gevolgen  
voor leerlingen in de hogere niveaus.

Ondernemerschapsonderwijs draagt bij 
aan het zelfvertrouwen van studenten, het 
benutten van kansen, oplossingsgerichtheid 
en doorzettingsvermogen. Ook hebben 
studenten die ondernemerschaps onderwijs 
gevolgd hebben, meer mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. 



Leren kleuters, met een 
 achterstand in het Nederlands, 
minder goed Nederlands als zij  
ook Engels krijgen aangeboden? 

Hoe kunnen scholen 
voorkomen dat kin-
deren vooroordelen 
ontwikkelen op  
basis van huids-
kleur of etniciteit?

Kinderen ontwikkelen op jonge leeftijd al vooroordelen. 
Twee aanpakken blijken hiertegen vaak effectief:
1) Aanpakken die contact tussen verschillende (etnische) 
groepen stimuleren. Dit kan zowel direct contact zijn 
(bijv. binnen de school), als indirect contact (bijv. via  
verhalen over contact tussen groepen).
2) Aanpakken die empathie en ‘perspectief nemen’  
bevorderen.

De weinige resultaten die voorhanden  
zijn, wijzen erop dat het leren van 
Engels geen negatieve invloed heeft 
op Nederlands leren. Deze resultaten 
komen overeen met resultaten uit 
 internationaal onderzoek over het leren 
van een derde taal. 

Ondernemerschapsonderwijs draagt bij 
aan het zelfvertrouwen van studenten, het 
benutten van kansen, oplossingsgerichtheid 
en doorzettingsvermogen. Ook hebben 
studenten die ondernemerschaps onderwijs 
gevolgd hebben, meer mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. 



Draagt een later  
begintijdstip van 
lessen in het voort-
gezet onderwijs  
bij aan hogere  
leerprestaties?

Hormonale veranderingen zorgen ervoor dat pubers 
pas later op de avond behoefte krijgen aan slaap. Hun 
slaapbehoefte blijft ruim 9 uur, waardoor zij later  willen 
opstaan. Veel schoollessen beginnen echter vroeg. Voor 
een deel van de leerlingen draagt dit bij aan slaap-
gebrek, wat leerprestaties negatief beïnvloedt.  Het later 
starten van de lessen, bijvoorbeeld een uur of half uur, 
kan daarom bijdragen aan betere leerprestaties. Die tijd 
moet dan wel besteed worden aan extra slaap. 

De Kennisrotonde is begin 2016  gelanceerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijs onderzoek op initiatief van het Ministerie  
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de MBO Raad, de VO-raad, PO-Raad en de Onderwijscoöperatie.




