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1. Inleiding 

 

Vakdidactiek bevindt zich op het snijvlak van een wetenschapsgebied en de onderwijswetenschappen: 

het gaat evident over leren en onderwijzen, maar richt zich daarbij op vakinhouden uit een specifieke 

discipline. Vakdidactisch onderzoek richt zich dan ook vanuit een vakinhoudelijke insteek op de analyse 

van de leerinhoud die in een bepaald domein geleerd moet worden, maar ook vanuit een 

onderwijswetenschappelijke insteek op de vraag hoe het plan voor leren er uit moet zien om deze 

inhouden te kunnen verwerven en wat daarbij de schoolvakspecifieke leermoeilijkheden of 

aandachtspunten zijn. Daarmee is het een zelfstandig onderzoeksgebied dat zich positioneert tussen de 

wetenschapsdisciplines enerzijds en de onderwijswetenschappen en andere disciplines die zich met 

onderwijs bezighouden anderzijds. Vakdidactisch onderzoek omvat zowel meer fundamenteel onderzoek, 

bijvoorbeeld naar de conceptuele analyse van vakspecifieke kennis, inzicht en vaardigheden, als meer 

toegepast onderzoek, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van didactische middelen in het vakgebied. Het 

richt zich op het vakspecifiek leren of denken van de leerling, maar ook op de vakspecifieke kennis en 

praktijkkennis van vakdocenten en hun vakspecifieke overtuigingen of visie op het vak. Ten slotte kan 

vakdidactisch onderzoek zich in een historische dimensie uitstrekken, waarbij de vakdidactische 

ontwikkelingen in het betreffende domein object van onderzoek zijn. De eigen aard, inhoud en context 

van het betreffende domein en de specifieke leerprocessen in dat domein staan in al deze gevallen 

centraal. 

 

Vakdidactiek functioneert in veel opzichten als zelfstandige discipline, omdat sprake is van eigen 

concepten en theorieën, organisaties, conferenties, boekenreeksen en tijdschriften. Het onderzoek hoort 

echter ook bij de onderwijswetenschappen, omdat het gaat over het curriculum, het leren en onderwijzen 

en de professionalisering van leraren. Enerzijds geeft het dus onderwijswetenschappelijk handen en 

voeten aan de vakinhoud, anderzijds biedt het de noodzakelijke inhoudelijke invulling van toegepast 

onderwijswetenschappelijk onderzoek.1  

 

Aldus kan vakdidactisch onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit 

van het onderwijs en aan het beantwoorden van vragen uit de onderwijspraktijk. Daarbij kan gedacht 

worden aan vragen als ´wat moet in het curriculum van een bepaald domein worden opgenomen?´, 

´hoe leert men taalkundig, wiskundig, historisch, economisch of natuurwetenschappelijk redeneren 

aan?´ of ´welke problemen ondervinden leerlingen met begrijpend lezen en hoe kunnen docenten hen 

daarbij ondersteunen?´ 

 

Verwant aan de vakdidactiek is de didactiek van de beroepsgerichte vakken. Eigenlijk betreft het hier 

drie elementen: het wetenschapsgebied, het beroep en de onderwijswetenschappen. Neem het voorbeeld 

van voedingsleer als wetenschapsgebied: binnen de opleiding tot diëtist (het beroep) krijgt dat een 

andere inkleuring dan binnen de opleiding tot kok of tot verpleegkundige. Of denk aan ‘sterkteleer’ als 

wetenschapsgebied binnen verschillende beroepsopleidingen. Soms is een beroepsgericht vak bijna het 

beroep (verpleegkunde, autotechniek, procestechniek), maar onderdelen zijn dan weer naar het beroep 

ingekleurde wetenschapsgebieden. Sommige beroepsgerichte vakken zijn gericht op vaardigheid 

(prikken, houtbewerking, ondernemingsplan) en daar ligt dan ook weer een kennisbasis vanuit de 

wetenschap aan ten grondslag.2 Aangezien het lastig is om vakdidactiek en de didactiek van de 

beroepsgerichte vakken binnen één visie te combineren, blijven de beroepsgerichte vakken in dit paper 

                                                           
1 Zie C. van Boxtel (2015). Vakdidactisch meesterschap. Universiteit van Amsterdam: Oratie. 
2 Vergelijk voor wat betreft beroepsgerichte vakken bijv. De Bruijn, E. de, & Bakker, A. (2017). The role and 

nature of knowledge in vocational programmes. In E. de Bruijn, S. Billett, & J. Onstenk, (Eds). Enhancing 

teaching and learning in the Dutch vocational education system: Reforms enacted (pp. 157-175). Switzerland: 

Springer International Publishing AG, doi: 10.1007978-3-319-50734-7. 
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verder buiten beschouwing. 

 

In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijswetenschappen (NRO) is een verkenning uitgevoerd 

naar de staat van het vakdidactisch onderzoek in Nederland.3 Aanleiding voor deze verkenning waren 

zorgen over de staat van dit onderzoek. Die betroffen zowel de omvang als de impact van het onderzoek. 

In de verkenning lag de focus op het onderzoek aan universiteiten en hogescholen en op de sectoren PO, 

VO en MBO (inclusief de groene sector). De verkenning bestond uit een enquête, een inventarisatie en 

interviews.4 

 

In dit position paper doet het NRO enkele voorstellen om de bijdrage van het vakdidactisch onderzoek 

aan onderwijsontwikkeling en het beantwoorden van vragen uit de onderwijspraktijk te versterken. In 

paragaaf 2 wordt aangegeven hoe dit onderzoek aan deze onderwijsontwikkeling kan bijdragen en wat 

daarvoor nodig is. Paragraaf 3 beschrijft op basis van het verkennend onderzoek de huidige bijdrage van 

het vakdidactisch onderzoek in Nederland aan het verbeteren van de onderwijspraktijk. Op basis daarvan 

worden in paragraaf 4 vier aanbevelingen voor vervolgstappen geformuleerd om deze bijdrage te 

versterken.  

 

2. De bijdragen van vakdidactisch onderzoek aan onderwijsontwikkeling en vragen uit de 

onderwijspraktijk 

 

Vakdidactisch onderzoek levert belangrijke bijdragen aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs. Veel vraagstukken in het onderwijs hebben zowel een generieke onderwijskundige of 

didactische component als een domeinspecifieke vakinhoudelijke en didactische component. Curricula, 

toetsen en leeromgevingen hebben altijd betrekking op een domein. Om de vakinhoudelijke invulling van 

dit domein gefundeerd vorm te geven is vakdidactisch onderzoek noodzakelijk. Bij 21e eeuwse 

vaardigheden, leerstrategieën, studiesucces en de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben 

gaat het niet alleen om generieke vraagstukken, maar is ook altijd sprake van een domeinspecifieke 

component, die bijvoorbeeld voor rekenen-wiskunde anders is dan voor geschiedenis. Daarom is het van 

belang om zowel vanuit de onderwijskunde als vanuit de vakdidactiek naar dergelijke vraagstukken te 

kijken.  

 

Twee recente voorbeelden van bijdragen van vakdidactisch onderzoek dat bijdraagt aan de vernieuwing 

of verbetering van het onderwijs betreft het onderzoek naar historisch redeneren (Van Boxtel & Van Drie, 

20185) en het onderzoek naar grammaticadidactiek (Coppen, Van Rijt, Wijnands & Dielemans, 20196). 

Beide onderzoeken koppelen een vakinhoudelijke inhoudsanalyse aan generieke modellen voor leren, 

denken en reflectieve ontwikkeling. Ze maken duidelijk welke leeractiviteiten, onderliggende kennis, 

vaardigheden en inzichten van belang zijn en bieden aanknopingspunten voor invulling en opbouw van 

het curriculum en het onderwijzen. Ook curriculumvernieuwingen worden ondersteund door 

                                                           
3 De verkenning en een voorzet voor dit position paper zijn uitgevoerd door Ronald Ulrich en Sophie Huiskamp. 

Diverse vakdidactici (met name Carla van Boxtel, Elly de Brujin, Peter-Arno Coppen en Paul Drijvers) hebben 

bijgedragen aan dit position paper. 
4 De enquête is afgenomen onder leiders van onderzoeksgroepen of -instituten, directeuren van ULO’s, lectoren 

en projectleiders van expertisecentra. Er zijn 122 enquêtes uitgezet. De respons bedroeg 61%. 

De inventarisatie was gericht op het in beeld brengen van vakdidactische onderzoeksgroepen en -programma’s 

(positionering, thematiek, formatie, budget, publicaties). Door de niet optimale en deels onvolledige respons 

moeten de resultaten van de inventarisatie met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

Er zijn 42 interviews gehouden met vertegenwoordigers van het vakdidactisch onderzoek en onderzoek naar 

beroepsgerichte didactiek, de lerarenopleidingen, SLO en 10 voor de leraar. 
5 Van Boxtel, C., & Van Drie, J. (2018). Historical reasoning: conceptualizations and educational applications. In 

S.A. Metzger & L. McArthur Harris (Eds.). The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning 

(pp. 149-176). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.  
6 Coppen, P.A.J.M., Rijt, J.H.M. van, Wijnands, A, & Dielemans, R.C. (2019). Vakdidactisch onderzoek naar 

grammaticaonderwijs in Nederland. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, vol. 135, nr. 2, (pp. 85-

99). 
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vakdidactisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld blijkt uit recent onderzoek naar wiskundig denken binnen de 

nieuwe examenprogramma’s wiskunde (Drijvers, 2015).7 

 

Om bij te dragen aan meer evidence informed vernieuwing van het onderwijs richt het vakdidactisch 

onderzoek zich niet alleen op fundamentele vragen naar de inhoud van het curriculum, maar (ook) op 

vakdidactische praktijkvragen van sectororganisaties, scholen en leraren. Daarbij wordt kennis 

ontwikkeld die in de praktijk toepasbaar is of naar de praktijk vertaald kan worden. Daarvoor is het nodig 

dat het vakdidactisch onderzoek deel uitmaakt van een keten, die bestaat uit (vakinhoudelijk, 

vakdidactisch en onderwijskundig) onderzoek, curriculumontwikkeling, onderwijsinnovatie, opleiding en 

professionalisering van docenten, vernieuwing van methoden en toepassing in de onderwijspraktijk. Met 

name bij de hogescholen is de aandacht voor dit type praktijkonderzoek groeiende. 

 

3. De huidige praktijk 

 

In deze paragraaf worden de uitkomsten van het verkennend onderzoek naar de staat van het 

vakdidactisch onderzoek in Nederland samengevat. 

 

Impact op de onderwijspraktijk 

Vakdidactisch onderzoek werkt veel samen met lerarenopleidingen en met scholen, vaak in regionale 

netwerken. De impact van het onderzoek op de onderwijspraktijk krijgt vooral gestalte via 

wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek met scholen, samenwerking met lerarenopleidingen en 

nascholing. Daarnaast dragen vakdidactische onderzoekers bij aan landelijke ontwikkelingen, zoals de 

kennisbases voor de lerarenopleidingen en curriculum.nu. De samenwerking met educatieve uitgevers en 

de impact op methoden is een punt van aandacht.  

 

Het versterken van de inbedding van het vakdidactisch onderzoek in regionale en landelijke netwerken 

maakt het mogelijk de impact op de onderwijspraktijk aanzienlijk te verhogen en het onderzoek meer te 

richten op behoeften vanuit de praktijk. Dit vraagt om uitbreiding van bestaande regionale netwerken en 

het versterken van de positie in landelijke netwerken en initiatieven. Zo biedt de verbinding met het 

initiatief van de sectororganisaties (PO-raad, VO-raad, MBO-raad, VH en VSNU) om te komen tot een 

landelijke kennisinfrastructuur en een R&D-agenda voor het onderwijs kansen. Voorwaarde daarvoor is 

wel dat het vakdidactisch onderzoek beschikt over voldoende focus en massa. 

 

Kleinschalig en versnipperd 

Aan de voorwaarde dat het vakdidactisch onderzoek beschikt over voldoende focus en massa wordt 

momenteel niet voldaan: dit onderzoek is in Nederland namelijk zeer kleinschalig. Figuur 1 geeft een 

(indicatief) overzicht van de vaste onderzoeksformatie per vakdidactische discipline aan de Nederlandse 

universiteiten en hogescholen. Het overzicht is gebaseerd op een inventarisatie en inschattingen van 

deskundigen. Vanwege de versnippering van het vakdidactisch onderzoek bleek het zeer lastig de vaste 

onderzoeksformatie precies in beeld te brengen. Daarom zijn in figuur 1 ruime marges gehanteerd. 

 

Figuur 1: indicatie vaste onderzoeksformatie per vakdidactische discipline  

Minder dan 5 fte 

 

5-15 fte 

Natuurwetenschappen  X 

Rekenen-wiskunde 

 

X 

Nederlands 

 

X 

Moderne Vreemde taken 

 

X 

Klassieke talen X 

 

Geschiedenis X 

 

Aardrijkskunde X 

 

Economie X 

 

                                                           
7 Drijvers, P. (2015). Denken over wiskunde, onderwijs en ICT. Inaugurele rede. Utrecht: Universiteit Utrecht. 

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/Oratie_Paul_Drijvers_facsimile_20150521.pdf. 

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/Oratie_Paul_Drijvers_facsimile_20150521.pdf
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Burgerschap X 

 

Filosofie X 

 

Godsdienst X 

 

Creatieve vakken X 

 

Bewegingsonderwijs X 

 

Beroepsgerichte vakken X 

 

 

Voor de meeste vakdidactische disciplines is de totale landelijke vaste onderzoeksformatie aan 

universiteiten en hogescholen samen minder dan vijf fte. In geen enkele discipline is de omvang van de 

totale vaste onderzoeksformatie groter dan vijftien fte. Deze formatie is bovendien verdeeld over een 

groot aantal universiteiten en hogescholen en daarbinnen over verschillende faculteiten, vakgroepen en 

lectoraten.  

 

Universiteiten 

Bij de universiteiten vindt vakdidactisch onderzoek vooral plaats bij de universitaire lerarenopleidingen 

(ULO´s) en de vakdisciplines. Per vakdidactische discipline is in veel gevallen sprake van niet meer dan 

een of twee fte vaste onderzoeksformatie per universiteit. Ervan uitgaande dat drie fte vaste formatie het 

minimum is voor een onderzoeksgroep, is het duidelijk dat de huidige schaal te klein is.  

 

De totale onderzoeksformatie van de ULO van de Rijksuniversiteit Groningen bedraagt 5,4 fte inclusief 

tijdelijk personeel, die vakdidactisch onderzoek doen in elf disciplines: Nederlands, Engels, Frans, Duits, 

Natuurkunde, Wiskunde, Biologie, Informatica, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Maatschappijleer.  

 

De omvang van de vaste onderzoeksformatie van het Freudenthal Instituut – een van de grootste 

instituten op het gebied van vakdidactiek – bedraagt 3,5 fte. 

 

De afgelopen decennia zijn het aantal leerstoelen en de omvang van de onderzoeksformatie in de 

vakdidactiek aanzienlijk afgenomen. De beschikbare onderzoekstijd per medewerker voor de vakdidactici 

is vaak beperkt, omdat deze medewerkers vaak een deeltijdaanstelling met daarbinnen een aanzienlijke 

onderwijstaakstelling hebben. Door het geringe aantal plaatsen voor postdocs en universitair docenten 

zijn er voor gepromoveerde vakdidactici bovendien weinig doorstroommogelijkheden. Daarnaast worden 

de eisen voor benoeming als postdoc of universitair (hoofd)docent steeds hoger, waardoor het moeilijker 

wordt om onderzoeksplaatsen in te vullen, jong talent een carrièreperspectief te bieden en voor 

opvolging van de senior staf te zorgen. Binnen de eerste geldstroom is er vrijwel geen financiering voor 

vakdidactisch onderzoek. Er zijn bovendien zeer weinig mogelijkheden voor financiering in de tweede en 

derde geldstroom, omdat dit onderzoek niet of slechts in beperkte mate aansluit bij de criteria en 

thema´s van de verschillende calls for proposals vanuit NWO en het NRO en te kleinschalig is voor 

financiering vanuit de EU. Daarbij komt dat veel vakdidactici niet gepromoveerd zijn, vanwege een 

gebrek aan onderzoekstijd, waardoor ze niet in aanmerking komen voor financiering. Ook is het aantal 

promotieplaatsen buiten stimuleringsregelingen als Dudoc Alfa en Dudoc Bèta en de Promotiebeurs voor 

leraren zeer beperkt.  

 

Hogescholen 

Binnen het hbo is sprake van groei van de formatie voor vakdidactisch onderzoek. Enkele hogescholen 

(m.n. Hogeschool Utrecht en Fontys) hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in lectoraten die zich 

richten op vakdidactisch onderzoek. Tussen de tien en twintig lectoren houden zich met hun 

onderzoekers hiermee bezig. Daarmee bieden deze lectoraten mogelijkheden voor onderzoekscarrières 

voor vakdidactische onderzoekers, in veel gevallen in samenwerking met universiteiten waar het gaat om 

promotieonderzoek.  

 

Samenwerking als opgave 

Vrijwel alle vakdidactische onderzoekers werken samen met de onderwijspraktijk, maar de schaal waarop 

dat gebeurt is veelal beperkt. De kleinschaligheid en versnippering vormen een belemmering voor de 

samenwerking van vakdidactische onderzoekers met elkaar, met onderwijskundigen en vakdisciplinaire 

onderzoekers en tussen hbo en wo. Er zijn goede initiatieven, maar die worden gehinderd door 
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tijdgebrek en onderlinge concurrentie om schaarse onderzoeksmiddelen. Meer budget en formatie zijn 

voorwaarden om de samenwerking uit te breiden. Ook het opstellen van gezamenlijke (regionale of 

landelijke) onderzoeksagenda´s op basis van vragen uit de onderwijspraktijk kan een stimulans vormen 

voor intensivering van de samenwerking en versterking van de bijdrage van het vakdidactisch onderzoek 

aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. 

 

Positieve ontwikkelingen 

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven ontplooid die een positief effect hebben gehad op de 

positie van het vakdidactisch onderzoek in Nederland. De belangrijkste zijn:  

 

- de stimulering van deelname aan bèta- en technische wetenschappen (platform Bèta Techniek); 

- het programma Duurzame Geesteswetenschappen;  

- de stimuleringsregelingen Dudoc Alfa en Dudoc Bèta; 

- de Meesterschapsteams;  

- de Promotiebeurzen voor leraren.8 

 

Uit deze initiatieven blijkt dat een gezamenlijke agenda (platform Bèta Techniek, Duurzame 

Geesteswetenschappen en Dudoc Alfa en Bèta), inzet van boegbeelden (platform Bèta Techniek, 

Duurzame Geesteswetenschappen en Dudoc Alfa) en additioneel budget belangrijke succesfactoren zijn 

om de positie van het vakdidactisch onderzoek te versterken.  

 

Conclusies 

Versterking van de samenwerking tussen vakdidactische onderzoekers onderling, met onderwijskundigen 

en vakdisciplinaire onderzoekers, tussen hbo en wo en vooral tussen onderzoekers en de 

onderwijspraktijk is nodig om de mogelijkheden te verzilveren voor bijdragen van het vakdidactisch 

onderzoek aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Daarbij kunnen netwerkvorming, 

samenwerking tussen hbo en wo (regionaal en landelijk) en het opstellen van gezamenlijke (regionale en 

landelijke) onderzoeksagenda´s als katalysator fungeren. Samenwerking is nodig om te komen tot meer 

focus en massa en daardoor tot meer impact op de onderwijspraktijk. Dit vereist investeringen in de 

tijdelijke en vaste formatie van het vakdidactisch onderzoek, toename van doorgroeimogelijkheden en 

verruiming van mogelijkheden voor financiering. 

 

De genoemde positieve ontwikkelingen laten zien dat een gezamenlijke agenda, inzet van boegbeelden 

en additioneel budget belangrijke succesfactoren zijn voor versterking van de bijdrage van het 

vakdidactisch onderzoek aan de vernieuwing en verbetering van de onderwijspraktijk. 

 

4. Aanbevelingen voor vervolgstappen 

 

Het NRO doet vier aanbevelingen om de bijdrage van het vakdidactisch onderzoek aan de 

onderwijspraktijk te versterken: 

 

1. Het versterken van de verbinding met de onderwijspraktijk; 

2. Het opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda; 

                                                           
8 Platform Bèta Techniek werkt samen met overheden, scholen en bedrijven aan een regionaal 

onderwijsaanbod, dat zich richt op het toerusten van leerlingen, studenten en docenten met technologische 

kennis en vaardigheden. 

Het programma Duurzame Geesteswetenschappen is gericht op het borgen van solide continuïteit 

en de ontwikkeling van een nieuwe, vitale toekomst van de Geesteswetenschappen. 

Dudoc Alfa en Dudoc Bèta zijn programma’s die eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid 

bieden om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren in de 

vakdidactiek van de geesteswetenschappen en de bètawetenschappen. 

Met de Meesterschapsteams willen acht universiteiten een impuls geven aan de versterking van de 

vakdidactiek in verschillende disciplines, zowel in het onderzoek als in het onderwijs.  

Promotiebeurzen voor leraren zijn door de overheid beschikbaar gestelde gelden voor leraren die 

promotieonderzoek willen doen. 
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3. Het stimuleren of uitbreiden van regionale en landelijke netwerken; 

4. Investeren in condities (budget en formatie). 

 

Het NRO stelt voor om voor de uitwerking van deze voorstellen een werkgroep van vakdidactische 

onderzoekers in te stellen die door het NRO-bureau wordt ondersteund. Deze werkgroep zal voorstellen 

ontwikkelen voor het versterken van de verbinding met de onderwijspraktijk, versterken van regionale 

en landelijke netwerkvorming en het opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda. Van de 

hogescholen en universiteiten, financiers van de tweede geldstroom en het ministerie van OCW wordt 

gevraagd dat zij investeren in de randvoorwaarden in de vorm van budget en formatie. 

 

1. Het versterken van de verbinding met de onderwijspraktijk 

Het versterken van de verbinding met de onderwijspraktijk is nodig om het vakdidactisch onderzoek 

beter af te stemmen op vragen uit de praktijk, om de relevantie ervan te borgen en om de resultaten 

van het onderzoek in de praktijk te verankeren. Het opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda 

(zie actie 2) en de vorming van regionale en landelijke netwerken van onderzoekers, scholen en 

lerarenopleidingen, al of niet gekoppeld aan (academische) werkplaatsen of living labs (actie 3) zijn hier 

invullingen van. Maar ook het bijdragen aan de kennisbases voor de lerarenopleidingen en aan de 

discussie over de toekomstige curricula (curriculum.nu, samenwerking met SLO), afspraken met 

educatieve uitgevers over methoden, het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten voor de praktijk 

en niet in de laatste plaats de participatie in het landelijke initiatief van de sectororganisaties om te 

komen tot een landelijke kennisinfrastructuur en een R&D-agenda voor het onderwijs zijn in dit verband 

van groot belang.  

 

De werkgroep van vakdidactische onderzoekers zal verschillende mogelijkheden verkennen in overleg 

met de sectororganisaties, NRO, het ministerie van OCW, de lerarenopleidingen, de educatieve uitgevers, 

SLO en 10 voor de leraar, ICO Onderzoeksschool, VOR en overleggen met decanen. 

 

2. Onderzoeksagenda 

De tweede aanbeveling betreft het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke landelijke 

onderzoeksagenda. Vooralsnog wordt uitgegaan van één landelijke agenda met mogelijke specificeringen 

per vak of cluster van vakken. De onderzoeksagenda wordt opgesteld in samenwerking met de 

onderwijspraktijk, zodat vragen uit de praktijk naast wetenschappelijke vragen het vertrekpunt vormen 

en het onderzoek aansluit bij de behoeften van de praktijk. Dit stimuleert de doorwerking van het 

onderzoek in de praktijk en daarmee de impact van het vakdidactisch onderzoek. Een gezamenlijke 

onderzoeksagenda draagt bij aan meer focus en massa in het onderzoek door afstemming tussen de 

prioriteiten en inzet van onderzoekers.  

 

De landelijke agenda wordt mede gebaseerd op de behoeften van scholen en lerarenopleidingen die 

deelnemen aan de regionale samenwerkingsverbanden, maar daarnaast ook op landelijke vragen vanuit 

het onderwijs (OCW, NRO, vakverenigingen van leraren, lerarenopleidingen, landelijke R&D-agenda van 

de sectororganisaties) en wetenschappelijke vragen. In de landelijke agenda speelt 

curriculumontwikkeling (wat moet deel uitmaken van het curriculum, hoe maak je het curriculum 

leerbaar voor leerlingen en studenten en doceerbaar voor docenten?) een belangrijke rol. De thema´s op 

het gebied van curriculumontwikkeling uit de landelijke agenda vormen mede het kader voor het 

onderzoek van de twee door de SLO gefinancierde hoogleraren curriculumexpertise.  

 

De werkgroep voert ten aanzien van de landelijke agenda de volgende activiteiten uit: 

 

- inventariseert lopend onderzoek (universiteiten, hogescholen, regionale samenwerkingsverbanden, 

landelijke netwerken); 

- brengt onderzoeksvragen in beeld o.b.v. gesprekken met stakeholders (regionale 

samenwerkingsverbanden, vakverenigingen, sectororganisaties, NRO, landelijke expertisecentra, 

curiculum.nl, SLO, scholen en lerarenopleidingen).  
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3. Netwerkvorming 

De werkgroep van vakdidactische onderzoekers, daarbij ondersteund door het NRO-bureau, onderzoekt 

of voortbouwend op de bestaande regionale netwerken van scholen, lerarenopleidingen en onderzoekers 

van hogescholen en universiteiten netwerken gevormd kunnen worden. Deze netwerken zijn gericht op 

het onderzoeken en aanpakken van vraagstukken uit de onderwijspraktijk, waarbij sprake is van een 

generieke onderwijskundige of didactische component en een domeinspecifieke component. Bestaande 

netwerken worden gecontinueerd, waarbij het aantal deelnemers zo nodig wordt uitgebreid en de 

aandacht voor de domeinspecifieke component wordt versterkt. Waar geen netwerken zijn, worden ze zo 

mogelijk gevormd. 

 

Per vakdidactisch domein wordt bovendien een landelijk netwerk gevormd, waaraan onderzoekers, 

vakverenigingen, expertisecentra en vertegenwoordigers van het onderwijsveld deelnemen. De landelijke 

netwerken worden gevoed door de regionale netwerken. Het is wenselijk om per landelijk netwerk te 

zorgen voor een zichtbaar en aanspreekbaar boegbeeld, dat de positie, het belang en de meerwaarde 

van de thematiek en het (vakdidactisch) onderzoek onder de aandacht kan brengen bij bestuurders van 

universiteiten en hogescholen, sectororganisaties, het ministerie van OCW en het onderwijsveld.  

 

Het vormen of doorontwikkelen van de regionale netwerken is een zaak van de bij vakdidactisch 

onderzoek betrokken onderzoekers van de universiteiten en hogescholen. 

 

De werkgroep die een landelijke onderzoeksagenda opstelt neemt ook het voortouw voor het vormen van 

landelijke netwerken. Het opstellen van de onderzoeksagenda fungeert zo als katalysator voor de 

vorming van de landelijke netwerken.  

 

4. Adequate randvoorwaarden: formatie en budget  

Een belangrijke randvoorwaarde voor het versterken van de bijdrage van het vakdidactisch onderzoek 

aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs, is het zorgen voor adequate randvoorwaarden in 

termen van formatie en onderzoeksbudgetten. OCW wordt geadviseerd de bestaande 

stimuleringsregelingen (Dudoc Alfa en Bèta, Meesterschapsteams en de Promotiebeurs voor leraren) te 

continueren en bij de criteria van deze regelingen aandacht te besteden aan de aansluiting bij de 

onderzoeksagenda.  

 

De universiteiten en hogescholen worden geadviseerd binnen de eerste geldstroom voldoende budget vrij 

te maken om de vaste formatie voor vakdidactisch onderzoek (met name op seniorniveau) te versterken, 

om ruimte te maken voor onderzoek binnen de taakstelling van vakdidactici en om een 

carrièreperspectief te bieden voor gepromoveerde onderzoekers.  

 

Het NRO onderzoekt de mogelijkheden om ondersteuning te bieden bij het opstellen van de 

onderzoeksagenda, voor het uitwerken daarvan in onderzoeksvoorstellen en voor calls for proposals voor 

onderzoeksprojecten en/of academische werkplaatsen o.b.v. deze agenda´s. Hierbij is het van belang de 

criteria voor de calls ook af te stemmen op de in de vakdidactiek gehanteerde methoden. 

 

Tot slot 

 

Realisatie van deze aanbevelingen zou betekenen dat een belangrijke impuls gegeven wordt aan de 

kwaliteit van het onderwijs en de verbinding van onderzoek, innovatie en onderwijs. De vakdidactische 

onderzoekers willen hiervoor het initiatief nemen, maar het kan alleen een succes worden als ook de 

andere betrokken partijen bereid zijn hun bijdrage te leveren.  


