
NRO Kennisbenuttingsbeleid 

De verbinding tussen onderwijsonderzoek, de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid versterken.  
Dat is een van de doelstellingen van het NRO. Bruggen slaan waar die er nog niet zijn, bruggen 
verstevigen waar ze al liggen.  

Over de kloof tussen het onderwijsonderzoek enerzijds en de 
onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid1 anderzijds wordt al 
decennialang gesproken, zowel nationaal als internationaal. Vele 
partijen, aan beide kanten van de kloof, hebben zich ingespannen om 
het gat te dichten. Het NRO wil leren van die ervaringen en 
voortbouwen op de krachtige initiatieven die er al lopen. Dat betekent 
dat het NRO streeft naar nauwe samenwerking met zowel onderzoekers 
als onderwijsprofessionals, en met alle andere stakeholders in het 
onderwijsveld.  

Begripsverheldering: kennisbenutting bij het NRO  
Er circuleren vele termen om de verbinding tussen onderzoek en praktijk te duiden. De OCW 
Wetenschapsvisie 2025 (november 2014) en het WRR rapport Naar een lerende economie (november 2013) 
spreken van ‘kenniscocreatie’ en ‘kenniscirculatie’. In deze begrippen klinkt mooi door dat het overbruggen 
van de kloof om samenwerking en verbinding vraagt tussen onderzoek, praktijk beleid; 
praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek hebben dit de afgelopen decennia ook uitgewezen.  

Het NRO past dit toe door betrokken partijen in alle fasen van het praktijkgerichte en beleidsgerichte 
onderzoek samen te laten optrekken. Van de eerste fase: het bedenken en formuleren van 
onderzoeksthema’s, tot en met de laatste fase: het implementeren en verspreiden van kennis en producten. 
En daarna, als gebruik van de producten en inzichten weer tot nieuwe onderzoeksvragen leidt.  

Ook in het fundamentele onderwijsonderzoek dat NRO financiert, zoeken wetenschappers de verbinding 
met praktijk en beleid. Soms al lopend, vaak in de eindfase van het project. Als duidelijk is of de 
onderzoeksresultaten leiden tot concrete aanbevelingen of producten voor de onderwijspraktijk.  

Het NRO gebruikt voor deze verbinding tussen onderzoek en praktijk de overkoepelende term 
‘kennisbenutting’. Daarmee willen we benadrukken dat de samenwerking tussen onderzoekers en 
onderwijsprofessionals uiteindelijk moet leiden tot het toepassen van nieuwe producten of inzichten in 
praktijk en beleid. Om uiteindelijk te komen tot vernieuwing en verbetering van het onderwijs, de centrale 
missie van het NRO.  
Van 2012 tot en met 2014 heeft het NRO de eerste stappen gezet met het opzetten en uitvoeren van een 
kennisbenuttingsbeleid. In dit document zetten we uiteen hoe we vanaf 2015 verder gaan.  

1 We spreken verder van ‘onderwijspraktijk’. Daarmee bedoelen we het brede veld van het onderwijs in Nederland, 
inclusief het onderwijsbeleid. Met de term ‘onderwijsprofessionals’ bedoelen we alle beroepskrachten die in dat brede 
werkveld opereren, inclusief beleidmakers, adviseurs en in sommige gevallen professionals uit het bedrijfsleven.    

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/11/25/wetenschapsvisie-2025-keuzes-voor-de-toekomst.html
http://www.wrr.nl/actueel/nieuwsbericht/article/wrr-rapport-naar-een-lerende-economie-investeren-in-het-verdienvermogen-van-nederland/
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De keuzes zijn onder meer gebaseerd op de uitkomsten van de denktank die zich in 2014 in opdracht van 
het NRO, de PO-Raad en het ministerie van OCW heeft gebogen over de vraag hoe we de relatie tussen 
onderzoek en onderwijs  kunnen versterken. We baseren ons verder op de uitkomsten van eigen evaluaties, 
op feedback van klankbordgroepen van onderwijsprofessionals, en op wat uit de literatuur bekend is over 
effectieve instrumenten om kennisbenutting te bevorderen. Ten slotte spelen gesprekken met vele 
partners in het onderwijsveld een belangrijke rol in de keuzes die het NRO maakt op het terrein van 
kennisbenutting. De complexe opdracht om de kloof te overbruggen, vereist immers de inzet van alle 
belanghebbenden uit onderzoek, praktijk en beleid.  

In de activiteiten die het NRO ontplooit om de verbinding tussen onderzoek, praktijk en beleid te 

versterken, maken we de volgende onderverdeling:  

- Activiteiten om kennisbenutting van onderwijsonderzoek in het algemeen te bevorderen 
- Activiteiten om kennisbenutting van NRO-projecten te bevorderen  

Beide typen activiteiten worden hieronder nader toegelicht. 

Activiteiten om kennisbenutting van onderwijsonderzoek in het algemeen te bevorderen 

Het NRO participeert in diverse samenwerkingsprojecten die kennisbenutting van onderwijsonderzoek 
bevorderen. Het gaat zowel om voortzetting van activiteiten die al liepen voor de oprichting van het NRO, 
als om nieuwe initiatieven.  

We maken een onderverdeling in:  

A) Activiteiten om onderzoek beschikbaar en vindbaar te maken, met een praktische vertaalslag voor de

onderwijspraktijk. 

B) Activiteiten om de onderzoekende houding van het onderwijsveld te versterken. 

C) Activiteiten om onderzoekers te stimuleren de verbinding met het onderwijsveld te zoeken. 

D) Activiteiten om ‘intermediaire organisaties’ te stimuleren onderzoek te gebruiken en vertalen. 

Deze vier deelactiviteiten worden hieronder verder uitgewerkt. 

A) Activiteiten om onderzoek beschikbaar en vindbaar te maken, met een praktische vertaalslag voor de
onderwijspraktijk. We geven prioriteit aan het inrichten van op trefwoorden  doorzoekbare 
databanken, met toegankelijke samenvattingen van onderzoek, inclusief hulpmiddelen voor de 
praktijk. Deze digitale databanken zijn op ieder moment te raadplegen door onderwijsprofessionals. 
Bijvoorbeeld als zij zoeken naar informatie over bepaalde thema’s, of naar antwoorden op gerichte 
vragen: 

 Kennisportal Onderwijs 

 NRO Kennisbank 

 Kennis Leraar24 

 Toegankelijke publicaties 

 Congressen en bijeenkomsten voor onderzoekers en onderwijsprofessionals

 Samenwerking met onderwijsvakblad

 Kennisloket (nog in ontwikkeling) 

B) Activiteiten om de onderzoekende houding van het onderwijsveld te versterken. We verwachten dat 
dit het gebruik van onderzoeksresultaten door onderwijsprofessionals bevordert : 

http://www.kennisportalonderwijs.nl/
http://www.kennisportalonderwijs.nl/
http://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/
http://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/
http://www.nro.nl/resultaten/kennis-leraar24/
http://www.nro.nl/resultaten/kennis-leraar24/
http://www.nro.nl/nro-brochure-met-inspirerende-voorbeelden-van-onderzoek-voor-het-onderwijs/
http://www.nro.nl/nro-brochure-met-inspirerende-voorbeelden-van-onderzoek-voor-het-onderwijs/
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 Samenwerking onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers in NRO-projecten 

 Onderzoekende houding van besturen bevorderen in samenwerking met PO-Raad 

 Infrastructuur voor de master-afgestudeerde docent verbeteren in samenwerking met 
Onderwijscoöperatie (netwerken opzetten, praktijkonderzoek mogelijk maken) 

 Onderwijsprofessionals betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van alle NRO-activiteiten 

C) Activiteiten om onderzoekers te stimuleren de verbinding met het onderwijsveld te zoeken: 

 Samenwerking onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers in NRO-projecten 

 Verplichte omschrijving van kennisbenuttingsactiviteiten in onderzoeksvoorstellen

 NRO-handleiding Kennisbenutting met adviezen voor onderzoekers 

 Congressen en bijeenkomsten voor onderzoekers en onderwijsprofessionals 

 Inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen onderzoek en praktijk in publicaties en op
website  

 Onderzoekers maken dossiers voor de onderwijspraktijk op Kennis Leraar24

 Handleiding praktijkgericht onderwijsonderzoek (nog in ontwikkeling) 

 Ondersteunen academische werkplaatsen (nog in ontwikkeling)

D) Activiteiten om ‘intermediaire organisaties’ te stimuleren onderzoek te gebruiken en vertalen: 

 Lerarenopleidingen

 Onderwijsadviesdiensten 

 Uitgevers en leermiddelenontwikkelaars

Activiteiten om kennisbenutting van NRO-projecten te bevorderen  

Het NRO bevordert de kennisbenutting van door NRO gefinancierd onderzoek door er een aantal 
specifieke voorwaarden en activiteiten aan te verbinden. Deze hebben betrekking op alle fases van het 
onderzoek. Op detail verschillen ze per type onderzoek (beleidsgericht, praktijkgericht, fundamenteel). Het 
algemene uitgangspunt is dat benutting van onderzoeksresultaten sterk bevorderd wordt als onderzoekers 
en onderwijsprofessionals uit praktijk en beleid samenwerken.     

- Het NRO betrekt praktijk en beleid bij de keuze voor onderzoeksthema’s, het opstellen van  
onderzoeksprogramma’s, de beoordeling van onderzoeksvoorstellen en de verspreiding en 
implementatie van onderzoeksresultaten.  

- Aanvragers lichten in hun onderzoeksvoorstel toe hoe zij (samen met onderwijsprofessionals) 
bijdragen aan het benutten en verder verspreiden van hun resultaten, en (waar mogelijk) aan het 
ontwikkelen en implementeren van producten. 

- Uitvoerders schrijven in de slotfase van hun project een plan van aanpak kennisbenutting. Dat wordt 
besproken met het NRO. Het NRO reikt onderzoekers in de Handleidingen Kennisbenutting adviezen 
en inspiratie aan. 

- Het NRO organiseert (thematische) bijeenkomsten over NRO-onderzoek. Tijdens bijeenkomsten 
spreken onderzoekers en de relevante partners uit praktijk en beleid over  (voorlopige) resultaten en 
kennisbenutting van het onderzoek.  

- Onderzoekers leveren bij hun plan van aanpak kennisbenutting een toegankelijke samenvatting van 
de uitkomsten van hun onderzoek, met een vertaalslag voor de onderwijspraktijk of het beleid, 
verwijzing naar eventuele producten en met  aanbevelingen voor praktijk en beleid. Deze 
samenvatting wordt opgenomen in de NRO Kennisbank, een database op www.nro.nl die ook is 
aangesloten op de NRO Kennisportal Onderwijs. 

- Onderzoekers verwerken hun uitkomsten (samen met onderwijsprofessionals) in de relevante 
themadossiers op Kennis Leraar24.  

http://www.nro.nl/subsidies/werkwijze/
http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/
http://www.nro.nl/nro-brochure-met-inspirerende-voorbeelden-van-onderzoek-voor-het-onderwijs/
http://www.nro.nl/resultaten/kennis-leraar24/
http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/
http://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/
http://www.nro.nl/
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- Onderzoekers verspreiden hun resultaten en producten met hulp van NRO via vakbladen, algemene 
media,  relevante websites, nieuwsbrieven en sociale media. Het NRO verstrekt een lijst met namen en 
contactgegevens van de relevante organisaties, bladen en kanalen. 

- Onderzoekers wordt een training kennisbenutting en communicatie aangeboden. 
- Onderzoekers kunnen in de laatste fase van het project bij het NRO extra financiering aanvragen voor 

een kennisbenuttingsproduct of -activiteit. Voorwaarde is dat de doelgroep van het product of de 
activiteit bijdraagt aan de ontwikkeling ervan en medeaanvrager is.   

Praktijkgericht onderwijsonderzoek 
Voor het praktijkgericht onderzoek van NRO geldt de specifieke eis dat alleen teams van 
onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen (consortia) voorstellen kunnen indienen. De vraag uit de 
praktijk staat centraal.  

Beleidsgericht onderwijsonderzoek 
Het beleidsgericht onderwijsonderzoek van het NRO begint en eindigt altijd met een gesprek tussen de 
onderzoekers, het NRO, en beleidsambtenaren van OCW . In deze gesprekken is aandacht voor de 
aansluiting van het project op beleidsvragen van OCW en op de beleidsactualiteit. De vraag uit het beleid 
staat centraal. 

Fundamenteel onderwijsonderzoek 
Het meer fundamentele, nieuwsgierigheidsgedreven onderwijsonderzoek kent een minder nadrukkelijke 
samenwerking met partners uit praktijk en beleid. Dit type onderzoek laat zich niet altijd  1-op-1 vertalen in 
kant en klare producten en adviezen. De uitkomsten komen soms pas op langere termijn ten goede aan 
praktijk of beleid. De vraag uit de wetenschap staat centraal. 

Contact 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit document? Dan kunt u contact 
opnemen met één van onze medewerkers kennisbenutting NRO:

Rowan Zuidema 
r.zuidema@nwo.nl 
tel. 070 349 4366

Hanneke de Weger 
h.deweger@nwo.nl 
tel. 070 349 4465

http://www.nro.nl/kennisbenutting-plus-van-onderzoek-naar-praktijk/
mailto:r.zuidema@nwo.nl
mailto:h.deweger@nwo.nl



