
NVON organiseert wegens grote belangstelling opnieuw de 

cursus Schoolonderzoek ontwerpen 
 

Theoretisch Schoolonderzoek voor het vmbo  

 

Vanuit de inspectie worden scholen steeds meer aangesproken op de resultaten van de 

schoolonderzoeken. Deze moeten zo dicht mogelijk bij het cijfer komen te liggen voor het 

centraal eindexamen. Het opstellen van een goed schoolonderzoek is een uitdaging voor 

iedere docent in de examenklassen. Docenten staan vaak alleen bij het maken van deze 

belangrijke toetsen, terwijl overal in Nederland docenten aan het ontwikkelen zijn. Als 

vakvereniging willen we de expertise die er binnen de vereniging bekend is delen met onze 

collega’s. Daarnaast dragen we graag bij aan het uitwisselen van expertise tussen docenten.  

 

Kosten:  

Voor NVON-leden:  € 90,-  

Voor niet-leden: € 135,-  

Na afloop ontvangt u een certificaat t.b.v. het 

lerarenregister. 

 

Doelgroep:  

docenten met eindexamenklassen in het vmbo 

voor Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. 

Maximaal aantal deelnemers: 26  

Cursus Theoretisch Schoolonderzoek 
NVON Najaar 2017  vmbo  

 

Theoretisch 

Schoolonderzoek 
• • • 

Deze cursus wordt opgebouwd uit 

een theoretische basis. Daarna 

gaan de docenten aan de slag 

om hun eigen schoolonderzoek te 

ontwerpen. Er wordt uitvoerig 

stilgestaan bij de verschillende 

taxonomieën.  

Maar ook bij evaluatie van je eigen 

gemaakte toets. Op veel scholen 

wordt er rond november een 

schoolonderzoek afgenomen. Na 

afloop van deze cursus is het 

schoolonderzoek geschikt voor 

gebruik. We werken op basis van 

de schoolonderzoeken die al 

gebruikt worden. U wordt dus 

gevraagd om een oud 

schoolonderzoek mee te nemen. 

 

 

Sessie 1:  

3 oktober 2017 van 17:00 u tot 20:15 uur 

Locatie: De Amershof te Amersfoort, 

Snouckaertlaan 11 

 

Sessie 2: 

7 november 2017 van 17:00u tot 20:15 uur 

Locatie: De Amershof te Amersfoort, 

Snouckaertlaan 11 

 
Om 16:30 wordt u ontvangen met koffie/thee. Om 17.00 

uur begint de cursus. Om 18.00 krijgt u een eenvoudige 

warme maaltijd. Geef vooraf even door of u eventuele 

dieetwensen heeft. 


