ONTMOET EEN ONDERZOEKER

Regionale researchED
congressen

Regionaal en Thematisch

ResearchED Nederland gaat in
samenwerking met de PO-raad en
het NRO, 6 regionale researchED
congressen organiseren. Met deze
congressen willen we zoveel mogelijk
leraren in contact brengen met
relevant onderwijsonderzoek en
onderzoekers, tegelijkertijd willen
we onderzoekers toegang geven tot
actuele (lokale) vraagstukken.

Voor de regionale researchED bijeenkomsten willen we ons zoveel mogelijk
richten op onderwijskundige thema’s die voor de betreffende regio relevant
zijn. We zoeken dan ook graag aansluiting bij bestaande netwerken. Deze ‘regio
partners’ betrekken we graag bij de selectie van sprekers, onderwerpen voor de
sessies en de programma’s in het algemeen. Via het internationale netwerk van
researchED pogen we op elke bijeenkomst een internationale topspreker uit te
nodigen om zo ook internationaal relevant onderzoek een plek te geven en te
bouwen aan een internationale gemeenschap van onderwijsprofessionals, een
belangrijke doelstelling van researchED.

Over researchED
ResearchED is een ‘grassroots’ beweging die als doel heeft
de onderzoek-geletterdheid van leraren te verhogen
en nieuwe manieren van professionele ontwikkeling te
ondersteunen. De belangrijkste activiteit van researchED
is het organiseren van congressen en bijeenkomsten
waar leraren, onderzoekers, schoolleiders en andere
stakeholders uit het onderwijsveld bijeen komen.
ResearchED evenementen worden in Nederland en
België uitgevoerd door B&T Onderwijs of Stichting
Gemma.
Geen enkel onderzoekscongres in Nederland trekt
zoveel leraren als een researchED congres, laat
staan op een zaterdag en tegen betaling en er zijn weinig
congressen met zoveel absolute toponderzoekers uit het
(internationale) onderwijsveld. ResearchED is in 2013 in
het Verenigd Koninkrijk ontstaan, inmiddels heeft zich
een netwerk van honderden sprekers gevormd die de
doelstelling van researchED onderschrijven en zich tegen
onkosten beschikbaar stellen voor rED congressen.

ResearchED ontleent zijn bestaansrecht in de eerste plaats
aan de behoefte die leraren hebben om beter te worden
in hun vak en in de tweede plaats aan de behoefte die
onderzoekers hebben om hun onderzoek naar de praktijk
brengen. ResearchED erkent het belang van het creëeren
van politiek en maatschappelijk draagvlak en gaat
daarom altijd in gesprek met lokale of regionale
stakeholders. Om trouw te kunnen blijven aan
zowel leraren als onderzoekers weert researchED
directe inmenging van commerciële partijen;
researchED maakt geen bindende afspraken en
doet geen toezeggingen over wie er spreken op
een congress of de inhoud van de workshops. Voor
de activiteiten van researchED Nederland geldt, dat de
internationale organisatie toezicht houdt en vetorecht
heeft met betrekking tot het toelaten van sprekers.
Uitgangspunt bij sponsoring/ondersteuning van zowel
maatschappelijke, politieke als commerciële partijen is het
gezamenlijke belang om goed onderzoek daar te krijgen
waar het het hardst nodig is en in bredere zin het belang
van goed onderwijs.
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