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Kan ik een Auctoraat 
starten?

Iedere school voor voortgezet onderwijs 
kan een Auctoraat starten. 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 betekenis 
ervan voor docent en leerling, de basis 
van het onderwijs. (z.o.z) 



Stappenplan start 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 samenhan-
 gend 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 
 hierboven toegelicht.
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. 

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. In het werkplan wordt een aantal 
belangrijke relaties en posities uitgewerkt. Denk aan 
de positie van de Auctor, de relatie van de Auctor 
met docenten(teams), directie, bestuur en externe 
partners.


