
‘Onderzoeksvraag komt   
vanuit de praktijk vandaan’
Tessa Eysink, docent/onderzoeker 
Universiteit Twente

‘Met de STIP-methodiek ondersteunen 
we leerkrachten bij differentiatie in de 
klas. De benadering werkt: leerkrach-
ten gaan meer differentiëren, ook 
zonder uitgebreide training. Zelf zijn 
leerkrachten vooral enthousiast over 
het effect op leerlingen. Zij zien hen 
met name vooruitgaan in 21e eeuwse 
vaardigheden als kritisch denken, 
samenwerken en reflecteren. Onder-
zoek leidt altijd tot nieuwe vragen. 
Nu kwam de vraag uit de praktijk 
vandaan: kunnen jullie deze effecten 
verder onderzoeken? Hopelijk blijft 
differentiatie een actueel onderzoeks-
thema.’
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Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost Indië 300,  
2593 CE Den Haag
Postadres: Postbus 93461, 2509 AL Den Haag 
Website: www.nro.nl
E-mail: info@nro.nl 
Twitter: twitter.com/hetnro

Het NRO is een onderdeel van de Nederlandse  
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

‘Via participatie  
in onderzoek 
ontwikkelen 
docenten 
zich verder’

‘Resultaten vinden  
hun weg naar  
beleidsmakers 
én onderwijs-
veld’

Met onderzoek
onderwijs vernieuwen



Het NRO verbindt onderzoek,  
beleid en praktijk van onderwijs
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert de programmering  
en financiering van onderzoek naar onderwijs. Het bevordert de wisselwerking tussen 
onderzoek, praktijk en beleid en de toepassing van onderzoeksresultaten. Zo draagt het 
NRO bij aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. 

Aanleiding voor de oprichting van het NRO in 2012 was een versnipperde financiering van het 
onderwijsonderzoek in Nederland. Ook werkten wetenschap en onderwijspraktijk te weinig 
samen. Het NRO streeft er daarom naar dat in 2021:

• verbinding is gelegd tussen onderzoek, praktijk en beleid. We zijn daarin geslaagd wan-
neer scholen en beleidsmakers volop gebruik maken van wetenschappelijke inzichten over 
onderwijs.

• onderwijsonderzoek is gestroomlijnd. We brengen onderwerpen en mensen bij elkaar en 
vermijden overlap in onderzoeksthema's.

• meerwaarde is geleverd. Het door het NRO-gefinancierde onderzoek is van hoge kwaliteit 
met grote relevantie voor de praktijk.

• de procedures van beoordeling en besluitvorming van onderzoeksvoorstellen zo objectief, 
effectief en efficiënt mogelijk zijn uitgevoerd.

Betrouwbaar en toepasbaar  
onderwijsonderzoek
Omdat de ene generatie leerlingen de andere niet is, omdat de samenleving verandert  
en omdat er steeds nieuwe ondersteunende technologie beschikbaar komt, wordt ook het 
onderwijsveld uitgedaagd zich voortdurend te vernieuwen en te verbeteren.  
Betrouwbaar en toepasbaar onderwijsonderzoek draagt eraan bij dat dit op een effec-
tieve manier gebeurt. Hiervoor zet het NRO zich in. Ons werk is grofweg onder te verdelen 
in zes activiteiten.

1 • Kennisbehoefte verkennen
Welke kennis heeft het onderwijs- of beleidsveld nodig, welk onderzoek wordt al uitgevoerd en 
waar zitten nog hiaten? Dit verkennen we met onze partners: schoolleiders, sectororganisaties, 
docenten, beleidsmedewerkers, onderzoeksinstituten, consultants, toezichthouders, weten-
schappelijk onderzoekers en andere betrokkenen. Ook zoekt het NRO zoveel mogelijk afstem-
ming met andere instanties die onderwijsonderzoek doen of uitzetten, en met intermediaire 
organisaties, zoals onderwijsadviesdiensten, uitgevers en lerarenopleidingen. Zo geven we 
invulling aan onze regiefunctie. 

‘Samen met scholen  
onderzoeken wat nu écht werkt’  
Jelle Kaldewaij, directeur NRO

‘Als docent Nederlands, als lerarenopleider en later als 
hoofdinspecteur en bestuurder heb ik het onderwijs van binnenuit leren kennen. De ene  
na de andere vernieuwingsbeweging heb ik voorbij zien komen. Vaak vooral gebaseerd  
op de diepgewortelde overtuiging van een groep enthousiastelingen. Of het nu ging om  
een romantisch idee van volledige keuzevrijheid of om klakkeloze omarming van nieuwe  
technologie. Het is goed en nodig dat het onderwijs zich vernieuwt. Maar ik wil graag 
 helpen daar een degelijke basis onder te leggen. Samen met scholen onderzoeken wat nu 
écht werkt. Daar profiteren we allemaal van: leerlingen, scholen en de samenleving.’

foto Fjodor Buis

‘Het NRO garandeert hoogwaardig  
en relevant onderzoek.’  
Monique de Koning, bestuurssecretaris DG primair  
en voortgezet onderwijs, ministerie van OCW

Voortdurende kwaliteitsverbetering in het onderwijs staat voor OCW centraal. 
LeerKRACHT, een door McKinsey ontwikkeld schoolverbeteringsmodel, sluit daar 
goed bij aan. Het laat docenten elkaar ondersteunen in een verbeterproces dat nooit 
stopt. Wij willen graag weten welke waardevolle elementen er in LeerKRACHT 
zitten. Niet alleen voor ‘evidence-based’ beleid, maar ook om een nieuwe onder-
zoeksmethodiek te ontwikkelen. Het effect meten van interventies in een steeds 
veranderend proces is immers ingewikkeld. We hebben de impactmeting via het 
NRO uitgezet, omdat het NRO garant staat voor hoogwaardig én relevant onder-
zoek dat wetenschap, beleid en praktijk met elkaar verbindt.’ 

foto Robert Goddyn
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‘Via participatie in onderzoek ontwikkelen docenten zich verder’
Suzanne Verveer, projectleider kenniscentrum taal en rekenen  
en voormalig docent Albeda College

‘Het NRO heeft ons onderzoek naar differentiatie in de rekenles, in samen-
werking met de Universiteit van Utrecht en ROC Midden-Nederland, 
 gesubsidieerd. We ontdekten dat participatie in onderzoek veel oplevert:  
bruikbare inzichten, maar ook meer professionaliteit en een lerende houding 
onder docenten. Daar kan geen training tegenop. We willen de onderzoeks- 
poot van ons kenniscentrum graag verder ontwikkelen.  
Dit project heeft ons wakker geschud: door onderzoek benutten 
we data, ontwikkelen onze docenten zich verder en verbeteren 
we in gezamenlijkheid ons onderwijs.’ 

foto: Robert Goddyn 

2 • Onderzoeksprogramma’s ontwikkelen
Regelmatig ontwikkelt het NRO nieuwe onderzoeksprogramma's. De thema's van deze 
 programma's zijn divers: van de effecten van anti-pestenprogramma's, mogelijkheden voor 
open en online onderwijs, en voorbeelden van differentiatie tot en met vernieuwing van groen 
onderwijs, vergroten van ouderbetrokkenheid en vakdidactiek op het gebied van taal en reke-
nen. Alle sectoren en typen van onderwijs komen in de NRO-onderzoeksprogramma's aan bod, 
van voorschoolse educatie van peuters tot scholing van volwassenen. Per programma bekijken  
we welk type onderzoek (fundamenteel, praktijkgericht, beleidsgericht onderzoek of een 
 combinatie daarvan) gewenst is. Ook geven we aan hoe snel resultaten verlangd worden: het 
kan bijvoorbeeld om kortlopend onderzoek gaan dat binnen een schooljaar wordt uitgevoerd 
of om onderzoek dat meerdere jaren duurt.

3 • Onderzoekers en onderwijsprofessionals uitnodigen
Het NRO doet zelf geen onderzoek, maar nodigt anderen uit om met projectvoorstellen 
te komen rond de thema's die het veld belangrijk vindt. Leraren, schoolleiders of andere 
 onderwijsprofessionals trekken vaak samen op met onderzoekers bij het indienen van 
een onderzoeksvoorstel en het uitvoeren van het onderzoeksproject. Onderzoekers vanuit 
 verschillende achtergronden kunnen bij een onderzoeksaanvraag betrokken zijn, bijvoorbeeld 
vanuit de onderwijskunde, neurowetenschappen, economie of psychologie. 

‘Ontmoetingen organiseren is nodig  
en constructief ’  
Bas de Wit, senior beleidsadviseur bij de VO-Raad,  
sectororganisatie voor het Voortgezet Onderwijs

‘Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk zijn twee verschillende werelden, 
die elkaars taal niet altijd verstaan. Als de beide perspectieven bij elkaar komen, 
ontstaat een mooie synergie. Dat bleek toen we een projectvoorstel van de 
 Onderwijscoöperatie en de VO-raad bespraken met door het NRO geselecteerde 
onderzoekers. Voor ons was de winst dat we ons voorstel konden aanscherpen en 
dat we profiteren van bestaande wetenschappelijke kennis. De betrokken onder-
zoekers hebben meer inzicht gekregen in wat er leeft onder docenten en school-
bestuurders. Het NRO zorgt voor deze ontmoetingen. Dat is nodig en constructief.’
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4 • De beste voorstellen selecteren
We garanderen niet alleen de relevantie, maar ook de betrouwbaarheid en wetenschappelijke 
kwaliteit van het onderzoek dat we laten uitvoeren. De beproefde NWO-beoordelingsprocedu-
res maken dit mogelijk. Deze procedures vergen de nodige energie en tijd, onder meer omdat 
het NRO per voorstel gespecialiseerde deskundigen om advies vraagt, uit wetenschap, praktijk 
en beleid, en uit binnen- en buitenland. Het NRO heeft jaarlijks zo'n 15 miljoen euro beschik-
baar voor onderzoek, aangevuld met financiering vanuit het ministerie van OCW voor inciden-
tele programma's rond specifieke onderwerpen die op dat moment van belang zijn. 

5 • Onderzoek begeleiden
Als een onderzoeksvoorstel eenmaal is gehonoreerd, dan zorgen we ervoor dat het onderzoek  
gericht blijft op de praktijk of het beleid van onderwijs, ook als zich gedurende een project 
nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daartoe gaan we regelmatig om de tafel zitten samen met 
de onderzoekers en de toekomstige gebruikers van de onderzoeksresultaten.

 



‘Kennisrotonde helpt kennis  
doorklinken  in lerarenteams’
Simone Walvisch, vicevoorzitter PO-Raad

‘Voor doelgerichte onderwijsverbetering moeten scholen kennis kunnen 
benutten over wat werkt en wat niet. Wij willen dat bestaande en nieuwe 
kennis doorklinkt in de lerarenteams. De Kennisrotonde, een online initiatief  
van het NRO, de sectorraden, de Onderwijscoöperatie en OCW, helpt 
 daarbij: scholen stellen hun vragen en wetenschappers delen hun inzichten  
met de scholen. Daarbij is het wenselijk als er meer universitair geschoolde 
leerkrachten in het basisonderwijs komen. Zij hebben geleerd onderzoeks-
vragen te formuleren en resultaten te lezen. Voor een structurele band tussen 
wetenschap en primair onderwijs zijn die intermediairs hard nodig.’ 

foto Evelyne Jacq
‘Resultaten vinden hun weg naar  
beleidsmakers én onderwijsveld’
Herman van de Werfhorst, hoogleraar sociologie en lid 
 Programmaraad fundamenteel onderwijsonderzoek NRO

‘Het NRO maakt een heldere samenwerking tussen onderzoek, beleid en 
het veld mogelijk, door de combinatie van fundamenteel en praktijkge-
richt onderzoek. Op die manier verkrijg je relevant maar ook kwalitatief 
goed onderzoek. In mijn vergelijkende onderzoek naar onderwijssystemen 
kwam ik tot de bevinding dat het Nederlandse onderwijsstelsel nog steeds 
sociale ongelijkheid kent. Scholen moeten weten hoe die ongelijkheid 
ontstaat en wat de effecten zijn. Gelukkig hebben de resultaten hun weg 
gevonden naar beleidsmakers én het veld.’
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6 • Resultaten verspreiden en benutten
Op vele manieren stimuleren we dat resultaten van wetenschappelijk onderwijsonderzoek 
terecht komen waar ze nodig zijn: 

• Zo hebben we de Kennisportal Onderwijs gelanceerd, die zo'n vijftien databases met 
 resultaten van onderwijsonderzoek ontsluit. 

• Daarnaast heeft het NRO de Kennisrotonde in het leven geroepen: het online loket voor de 
beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Onderwijsprofessionals 
die kennisvragen hebben over onderwijs  zijn hier aan het juiste adres.

• Op de website Leraar24 plaatst het NRO praktische informatie voor leraren gebaseerd op 
inzichten uit onderwijsonderzoek, aangevuld met handreikingen (zoals checklists) en 
 informatieve video's. 

• De online NRO Kennisbank bestaat uit omschrijvingen van (de uitkomst van) alle door het 
NRO-gefinancierde onderzoeksprojecten.

• Publicaties die voortkomen uit door het NRO gefinancierd onderzoek zijn direct openbaar 
toegankelijk.

• Met de subsidie Kennisbenutting Plus kunnen onderzoekers en praktijk- of beleidspartners 
hun onderzoeksresultaten vertalen naar een concreet product, zoals publieksuitgaven, 
handleidingen, lesmateriaal, toetsen, apps, websites, symposia, of workshops.

• Tijdens het jaarlijkse NRO-congres voor leraren, schoolleiders en onderzoekers staat ken-
nisdeling, inspiratie en ontmoeting centraal. Ook tijdens andere relevante (internationale) 
bijeenkomsten faciliteren we dat onderzoekers, onderwijsprofessionals en beleidsmakers 
kennis en ervaring uitwisselen. 

• Ook biedt het NRO trainingen aan op het terrein van kennisbenutting.

• Ten slotte ondersteunen we onderzoekers bij het delen van hun resultaten met een breed 
professioneel publiek. 

Op deze manieren zetten we ons in om het onderwijs maximaal te laten profiteren van weten-
schappelijk onderzoek. Zodat leerlingen gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen, 
docenten hun werk met overtuiging doen en de samenleving de kennis en deskundigheid krijgt 
waaraan zij behoefte heeft. • 

Onderwerpen van 
onderwijsonderzoek

Leerprocessen en 
onderwijsopbrengsten (‘in de klas’)

• Leren en doceren

• Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling

• Onderwijsaanbod

• Differentiatie en omgaan met verschillen

• Leerproblemen

• ICT en onderwijs

• Toetsen en beoordelen

• Domeinspecifieke aspecten van het onderwijs  
en vakdidactiek

• Werkplekleren en informeel leren

Organisatie en effectiviteit (‘op schoolniveau’)
• Onderwijsloopbanen en overgangen in het onderwijs

• Ontwikkeling van onderwijsprofessionals

• Organisatie en management

• Schooleffectiviteit

• Onderwijsvernieuwing

• Kwaliteitszorg

Onderwijs en maatschappij (‘in de samenleving’)
• Onderwijs en arbeidsmarkt

• Doelen van onderwijs

• Leven lang leren

• Beleid en bestel

• Maatschappelijke context van onderwijs

• Segregatie en achterstandsbestrijding


