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Het doel van het Comeniusprogramma is om een impuls te geven aan onderwijsvernieuwing en -verbetering in het 

HBO en WO. Dit onderzoek is uitgevoerd om na te gaan wat de impact is van het Comeniusprogramma op de 

(onderwijs)carrière van de ontvangers van de Comeniusbeurzen. Er is specifiek gekeken naar de impact van de 

Teaching Fellowships, de kleinste en meest toegankelijke beurzen, waarvan het NRO verwacht dat de bijdrage aan 

de carrièreontwikkelingen het meest zichtbaar is. Daarnaast is onderzocht welke - bevorderende en hinderende – 

factoren van hogescholen en universiteiten belangrijk zijn voor de impact van het Comeniusprogramma.  

Voor dit onderzoek zijn 81 voortgangsverslagen (van Teaching Fellows uit 2018 en 2019) en 38 eindverslagen (van 

Teaching Fellows uit 2018) geanalyseerd om in kaart te brengen welke carrièreontwikkelingen de Fellows hebben 

ervaren na het ontvangen van de Comeniusbeurs. Daarnaast zijn interviews afgenomen bij zestien Teaching Fellows 

uit 2017 en 2018 om na te gaan waarom bepaalde ontwikkelingen wel of niet plaatsvonden. In deze samenvatting 

worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek beschreven met aanbevelingen voor onderwijsinstelling om 

de impact van het Comeniusprogramma – op de (onderwijs)carrière van Teaching Fellows – te vergroten.  

Achtergrond en doel van het Comeniusprogramma 

Het Comeniusprogramma bestaat uit drie treden van innovatiebeurzen: Teaching Fellows (50.000 euro), Senior 

Fellows (100.000 euro) en Leadership Fellows (500.000 euro). Het Comeniusprogramma wordt gefinancierd door het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek (NRO). Toekenning van een Comeniusbeurs biedt docenten in het hoger onderwijs de kans om 

zich te richten op de verbetering van hun onderwijs en zich verder te ontwikkelen als onderwijsprofessional. Ook 

worden de Comenius Fellows lid van het ComeniusNetwerk; een netwerk van onderwijsvernieuwers waarin kennis 

en ervaringen met elkaar worden uitgewisseld over actuele thema’s in het hoger onderwijs.  

Bevindingen 

Positieve carrièreontwikkelingen 

• Teaching Fellows ervaren meer aandacht van collega’s na het ontvangen van Comeniusbeurs en worden

daardoor bekend als expert op het projectonderwerp. Door kennisdeling over het Comeniusproject ervaren

zij verder groeiende bekendheid en erkenning als onderwijsinnovator.

• Teaching Fellows hebben door het uitvoeren van het Comeniusproject nieuwe kennis en vaardigheden

verworven op het gebied van (hun) onderwijsinnovatie en projectmanagement.

• Teaching Fellows die onderwijsonderzoeker zijn hebben zich ontwikkeld op het gebied van valorisatie. Een

aantal van hen heeft de projectresultaten ook kunnen gebruiken als de basis voor een wetenschappelijk

artikel.

• Teaching Fellows ervaren de ontmoetingen binnen het ComeniusNetwerk als inspirerend. De

georganiseerde activiteiten van het Netwerk geven hen energie, ondanks de tijdsinvestering die het hen

kost.
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De rol van hogescholen en universiteiten 

Bevorderende factoren voor de impact van het Comeniusprogramma: 

• Teaching Fellows ervaren waardering en interesse van collega´s binnen de instelling. De reikwijdte hiervan

verschilt sterk per instelling: van enkel felicitaties van directe collega’s tot een uitnodiging voor kennisdeling

bij het College van Bestuur.

• Voor een aantal Teaching Fellows bleek de verduurzaming van hun innovatie mogelijk door extra

financiering vanuit de instelling. Dit wordt gezien als een cruciale factor om het Comeniusproject breder te

kunnen inzetten als deze succesvol is gebleken.

Hinderende factoren voor de impact van het Comeniusprogramma: 

• Een aantal Teaching Fellows ervaart problemen met het ontvangen van de projectgelden, omdat deze in de

eerste geldstroom worden uitgekeerd, in plaats van de tweede geldstroom.

• Het blijkt voor sommige Fellows lastig om vrijstelling van andere (onderwijs)taken te krijgen om voldoende

uren aan het Comeniusproject te kunnen besteden.

• Voornamelijk Teaching Fellows uit het WO ervaren dat het lastig is om door te groeien op basis van

onderwijsprestaties. Zij geven aan dat de universiteit geen HR-beleid heeft rondom onderwijscarrières, of

dat dit beleid in de praktijk niet wordt uitgevoerd.

Aanbevelingen voor hogescholen en universiteiten 

• Geef Comenius Fellows erkenning voor hun onderwijsvernieuwing: maak werk van carrièremogelijkheden

op basis van onderwijsprestaties. De creatie van meer diverse loopbaanpaden, waarin onderwijsprestaties

goed gewaardeerd worden, kan ruimte bieden aan de Comenius Fellows en (excellente) docenten in het

algemeen. Voorwaarde om dit te hanteren is dat helder wordt wat de competenties zijn en hoe

onderwijsprofessionals deze kunnen aantonen. Het verkrijgen van een Comeniusbeurs en het kunnen

uitvoeren van een innovatieproject kan voor een docent zowel een gelegenheid zijn om bepaalde

competenties te ontwikkelen, als een indicator dat deze stappen gezet zijn. Het Comeniusprogramma laat

zich inspireren door het - steeds breder gebruikte - Career Framework van Ruth Graham.

Specifiek voor universiteiten is het belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om zich te profileren

op het gebied van onderwijs(innovatie). De verrijking van het huidige beoordelingssysteem is hiervoor

cruciaal, bijvoorbeeld door het moderniseren van de functie- en taakomschrijvingen in het universitair

functieordeningssysteem (UFO). Specifiek voor hogescholen is het belangrijk dat ambitieuze (beginnende)

docenten sterker gestimuleerd en ondersteund worden in het aanvragen van Comeniusbeurzen, waardoor

zij zich kunnen ontwikkelen op het gebied van onderwijsinnovatie. Vervolgens is het belangrijk dat zij de

ruimte krijgen om deze ervaring om te zetten in structurele inspanningen voor onderwijsverbetering.

• Maak strategisch gebruik van de kennis in huis door Comenius Fellows samen te brengen. Door het

groeiend aantal Comenius Fellows is het belangrijk dat binnen de instellingen een ‘lokaal’ netwerk van

onderwijsvernieuwers wordt gerealiseerd. Deze samenkomst van Fellows draagt enerzijds bij aan de

zichtbaarheid van de Fellows en de bekendheid van het Comeniusprogramma op centraal niveau. Daarnaast

vergroot kennisdeling de kans dat het project breder kan worden ingezet wanneer het succesvol is gebleken.

Anderzijds kan deze groep onderwijsvernieuwers dienen als een centrale klankbordgroep voor innovatie,

waar onderwijsinstellingen zelf ook profijt van hebben.

Het volledige onderzoeksverslag, met aanbevelingen voor het NRO en het ComeniusNetwerk, vindt u hier 

https://www.teachingframework.com/
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2020/05/bijlage-2-onderzoeksverslag-roos-van-lin.pdf

