
Veelgestelde vragen

Betekenis
Wat is een Auctoraat?
Een Auctoraat is een werk- en vindplaats voor onderzoek en ontwikkeling op scholen
voor  het Voortgezet Onderwijs (VO).

De doelstelling van het Auctoraat is de ontwikkeling, implementatie en het delen van
nieuwe kennis in het Voortgezet Onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Dit gebeurt in
verbinding met het opleiden van professionals, waardoor de kwaliteit van het onderwijs
verbetert. Die kwaliteitsverbetering vindt plaats in de school zelf of in samenwerking
met een actieve groep geïnteresseerde VO-scholen. Zo is het Voortgezet Onderwijs zelf -
in samenwerking met relevante partners -  eigenaar van onderzoek, ontwikkeling en
onderzoekende praktijken in de eigen school.

Waar komt de naam Auctor en Auctoraat vandaan?
De naam Auctor past in het rijtje Lector (HBO) en Practor (MBO). De oorspronkelijke
betekenis van Auctor is 'bevorderaar' of 'vervaardiger'. Een Auctor bevordert het
leerklimaat in het VO en draagt bij aan een onderzoekscultuur.

Wat is een Auctor?
Een Auctor geeft als boegbeeld, inspirator en motor leiding aan het onderzoek en de
ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe kennis. De Auctor stimuleert,
coördineert en leidt thematisch praktijkgericht onderzoek en de professionalisering van



docenten in de onderwijsontwikkeling. Een Auctor is in de regel een gepromoveerde
docent in en uit het VO. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de LE docent uit het
actieplan LEERKracht.

De reden
Waarom een Auctoraat?
Bij Auctoraten staat de ontwikkeling en verbetering van onderwijs centraal. Door
afstemming en kennisdeling met lectoraten, practoraten en universiteiten vindt
kruisbestuiving rond kennisontwikkeling plaats. Een Auctoraat staat niet op zichzelf,
maar werkt in een breder netwerk van scholen en kenniscentra. Door verbindingen
tussen scholen en schoolbesturen in het Voortgezet Onderwijs kunnen de opbrengsten
van een Auctoraat vindt kennisdeling plaats. Zo komen die opbrengsten ook
beschikbaar voor andere, ook kleine, scholen.

We hebben toch al leerstoelen in het WO, HBO en MBO, waarom dan Auctoraten?
Lectoraten, practoraten en leerstoelen hebben hun meerwaarde al bewezen. Het VO
mist een vergelijkbare ontwikkel- en onderzoeksplek. Een Auctoraat focust specifiek op
de VO-context met zijn eigen maatschappelijke opdracht waarin voorgeschreven
leerdoelen, differentie van vakken, leerplicht en vorming leidend zijn. Samenwerking
met en leren van MBO, HBO en WO is daarin belangrijk.

Docenten hebben toch helemaal geen tijd en capaciteit om onderzoek te doen?
Een belangrijke doelstelling voor Auctoraten is het professionaliseren van docenten. Een
Auctoraat bevordert kritische evaluatie van de eigen onderwijspraktijk. De docent is
daarbij nieuwsgierig naar hoe er gehandeld wordt en wat het effect daarvan is. De
docent is een 'reflective practioner' en neemt bij de de onderwijsevaluatie opgedane
ervaringen, kennis, vaardigheden, overtuigingen, drijfveren, normen en waarden mee in
het proces van onderwijsverbetering. Reflectie en verbetering is onderdeel van de
reguliere docenttaak; het Auctoraat ondersteunt daarin op systematische wijze het
ontwikkelen van nieuwe inzichten en kennis.

Stichting Auctoraten in het VO
Wie nam het initiatief voor Auctoraten?
Auctoraten zijn een initiatief van een school voor VO (Greijdanus) en een aantal
enthousiastelingen binnen die school aangevuld met Arantes Biekman die met het
allereerste idee kwam. Zij zochten de steun van Verus en de VO-Raad. Gezamenlijk zijn
zij gestart met het ontwikkelen van de Stichting Auctoraat Voortgezet Onderwijs. De
stichting werd in oktober 2021 officieel opgericht.



Zijn er verschillende soorten Auctoraten?
De initiatiefnemers van de Stichting Auctoraat Voortgezet Onderwijs zien op termijn een
brede variëteit aan Auctoraten voor zich. Greijdanus is gestart met het Auctoraat 'Brede
vorming'.  Ook is er een Auctoraat ‘Kansrijk Onderwijs’ in oprichting. Elke school kan een
Autoraat inrichten rond een eigen thema waarin zij zich wil onderscheiden, bijvoorbeeld
op het gebied van pedagogisch didactische aanpak, maatschappelijke inbedding en
professionele vernieuwing.

Heeft de stichting middelen om Auctoraten te bekostigen?
Nee, Auctoraten dragen zelf zorg voor adequate bekostiging. De stichting wordt
gefinancierd door deelnemende scholen en besturen met een Auctoraat. Van elk
Auctoraat wordt een instaptarief van €1000,- gevraagd plus een bedrag van €1,- per
leerling van de deelnemende school/scholen.

Welke ondersteuning biedt de Stichting Auctoraten?
De stichting biedt basisondersteuning aan (startende) Auctoraten. Die
basisondersteuning is faciliterend, inhoudelijke keuzes zijn aan de school.

Als stichting ondersteunen we van eerste idee tot werkplan. We vervullen daarin de rol
van sparringpartner en bieden formats met relevante vragen en thema’s ter uitwerking
in het werkplan. Na vaststelling van het werkplan ondersteunen we in de ontwikkeling
van werkplan naar netwerkondersteuning.

Aanvullend op de basisondersteuning kan er vanuit het stichtingsbestuur maatwerk
dienstverlening geboden worden. Bijvoorbeeld als het gaat om het maken van een
procesontwerp, een onderzoeksplan of het uitwerken van het werkplan zelf.

Verder zorgt de stichting voor naamsbekendheid van het concept ‘Auctoraat’, biedt een
netwerk voor kennisdeling en faciliteert de landelijke beweging van Auctoraten door
boegbeeld en ambassadeur te zijn naar deelnemers vanuit het VO en supporters zoals
de VO-raad, de profiel organisaties en het ministerie van OCW.

Een Auctoraat starten
Waar kan een Auctoraat over gaan?
Auctoraten bestrijken idealiter een breed terrein in het onderwijs. Thema’s kunnen
ondermeer zijn:

● Vorming (Brede vorming, Burgerschapsvorming, passende context voor vorming)



● School en omgeving (Kansengelijkheid, jeugdhulp, samenwerking met ouders,
partnerschap met maatschappelijke organisaties en bedrijven)

● Onderwijs (persoonlijk onderwijs, maatwerk, zelfverantwoordelijkheid, leren
zonder cijfers, didactisch coachen)

● Leiderschap (waardegericht leiderschap, onderwijskundig leiderschap)
● Positie jongeren (congruente mensvisie, jongere als medewerker)
● Inclusief Onderwijs / Passend Onderwijs (belang van mindset, randvoorwaarden,

organisatie en capaciteiten medewerkers)
● Etc.

Kan ik een Actoraat starten?
Iedere school of schoolbestuur kan een Auctoraat starten. Om de naam te mogen
voeren is toestemming nodig van het stichtingsbestuur. De naam is beschermd. Het
stichtingsbestuur stelt een profiel op hoofdlijnen op waar een Auctoraat aan moet
voldoen. Het stichtingsbestuur houdt de vinger aan de pols om ook met het verstrijken
van de tijd, in het gemeenschappelijk belang, de kwaliteit van Auctoraten te borgen. Van
Auctoraten wordt verwacht dat ze bereid zijn deel uit te maken van een landelijk
netwerk van Auctoraten dat gericht is op kennisdeling.

Voor het opstarten van een Auctoraat is er een samenhangend plan noodzakelijk,
waarin de volgende thema’s zijn uitgewerkt:

1. Inhoudelijke agenda
Het Auctoraat is onderdeel van de brede agenda van de school en staat dus niet
op zichzelf. Uitgangspunt daarbij is dat de inspanningen van een Auctoraat altijd
terug te redeneren zijn naar de de betekenis ervan voor docent en leerling, de
basis van het onderwijs.

2. Inrichting Auctoraat
Er is een ontwerp voor inrichting van het Auctoraat waarin, vanuit het eigen
gekozen thema, in elk geval de volgende drie terreinen zijn uitgewerkt:

1. Why: de lange termijn ontwikkeling waar het Auctoraat aan bijdraagt.
2. How: de manier waarop onderzoek bijdraagt aan deze ontwikkeling.
3. What: hoe dit de kwaliteit van het onderwijs in de dagelijkse praktijk van

een VO-school bevordert.

3. Infrastructuur intern en extern
De infrastructuur van een Auctoraat begint in de keten van het onderwijs.

● De Auctor: staat midden in de schoolorganisatie, haalt haar input op bij
docententeams en levert met input voor diezelfde docententeams een



bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs in brede zin. De Auctor wordt
ondersteund door directeur en bestuurder en levert ook aan hen input
die bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs.

● Docenten(teams): staan in een directe verbindingen met de Auctor.
Richting docententeams speelt de directeur een belangrijke rol, zij steunt
en legitimeert het werk van de Auctor in haar team. De Auctor haalt input
op bij docententeams en levert met input voor diezelfde docententeams
een bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs in brede zin.

● De directeur: speelt een belangrijke rol richting docententeams, zij steunt
en legitimeert het werk van de Auctor in haar team. De Auctor levert aan
directeur en bestuurder input die bijdraagt aan de kwaliteit van
onderwijs.

● De bestuurder: is eindverantwoordelijke voor de organisatie, zij steunt en
legitimeert het werk van de Auctor in de onderwijsorganisatie en is zowel
intern als extern een ambassadeur van het Auctoraat. De Auctor levert
aan de directeur en bestuurder input die bijdraagt aan de kwaliteit van
onderwijs.

● Externe partners: de Auctor maak verbindingen met externe partners,
waaronder andere kenniscentra, op basis van de inhoudelijke
ontwikkeling die met dit Auctoraat beoogd wordt.

Hoe start ik een Auctoraat?
Stap 1: Neem contact op met de Stichting Auctoraten in het VO om jouw idee voor
oprichting van een Auctoraat te bespreken.

Stap 2: Ontwikkel, met begeleiding van de Stichting Auctoraten, een samenhangend
plan waarin uitgewerkt wordt wat de inhoudelijke agenda van het Auctoraat is, hoe het
Auctoraat is ingebed in de schoolorganisatie, hoe het Auctoraat wordt ingericht en hoe
de infrastructuur intern en extern eruit ziet. Deze drie i’s (van inhoud, inrichting en
infrastructuur) zijn onder de voorgaande vraag belicht.

Stap 3: Op basis van het voorgelegde plan besluit de Stichting Auctoraten tot aansluiting
bij de stichting.

Stap 4: Aangesloten bij de Stichting Auctoraten betaal je een jaarlijkse bijdrage, deel je
jouw inzichten met andere Auctoraten en word je ondersteund in monitoring van de
kwaliteit van je Auctoraat. De kwaliteitscyclus wordt ingericht op basis van de plannen
en doelen die in jullie eigen werkplan verwoord zijn.



Is actief delen een specifieke activiteit van een Auctoraat?
Kennis en ervaring delen is essentieel: ten eerste binnen en tussen de onderwijsteams,
binnen VO scholen en besturen en daarnaast met ontwikkelaars van kennis in het VO,
MBO, HBO en WO. Door samenwerking op alle niveaus draagt een Auctoraat ook bij aan
kennisontwikkeling en wordt de onderzoekende houding van docenten gestimuleerd.

Kunnen er meerdere Auctoraten zijn die zich bezighouden met hetzelfde
onderwerp?
Ja, tenzij... Ja, want er zijn heel veel VO-scholen. Het is belangrijk dat er voldoende
capaciteit is om kennis over veel scholen te verspreiden.Tegelijkertijd bestaat het risico
van doublures. Doelmatig omgaan met menskracht en middelen is noodzakelijk,
daarom is een belangrijk doel van de Stichting Auctoraten Voortgezet Onderwijs om
overzicht te houden en zowel generieke als inhoudelijk specifieke kennisdeling te
faciliteren.

Contact
Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
038 4698620
info@auctoraat.nl
www.auctoraat.nl
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