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1 Uitgangspunten Programma  
 Onderwijsonderzoek 2012-2015

1.1 Inleiding

Het onderzoeksprogramma 2012-2015 is het derde meerjarenprogramma 

van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO). Het nieuwe 

programma bouwt voort op de voorgaande programma’s. Op basis van 

nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen is het 

programma echter geactualiseerd. Daarbij is er brede inbreng geweest 

vanuit het onderwijs- en onderwijsonderzoeksveld. In dit verband kunnen 

bijvoorbeeld de directies Kennis, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, 

Jeugd, onderwijs en zorg en Beroepsonderwijs en volwasseneducatie van 

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) genoemd 

worden. Ook de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben input geleverd, 

net als ruim twintig onderzoekers aan Nederlandse onderzoeksinstellingen 

en universiteiten. Verder heeft de PROO in het programma rekening 

gehouden met de resultaten van afgerond PROO-onderzoek. Tot slot heb-

ben ook inzichten en aanbevelingen uit de evaluatie van de PROO (2009) 

en het “Nationaal Plan Onderwijs/leerwetenschappen” van de Commissie 

Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen (februari 2011) tot 

inhoudelijke en beleidsmatige aanpassingen geleid.

In dit eerste hoofdstuk van deze programmabrochure wordt ingegaan 

op het kader en de activiteiten van de PROO, de overwegingen bij het 

programma 2012-2015 en de aandachtspunten in het onderzoek. In de 

hoofdstukken 2 tot met 5 worden de vier onderzoekslijnen van het pro-

gramma beschreven, te weten Onderwijsleerprocessen en hun opbrengsten, 

Onderwijspersoneel en schoolorganisatie, Het onderwijsstelsel en De peda-

gogische functie van het onderwijs. Hoofdstuk 6 bevat informatie over de 

verschillende subsidie-instrumenten en subsidierondes. Actuele informatie 

over het programma en het lopende onderzoek is te vinden op de website 

van de PROO: www.nwo.nl/proo.
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1.2 Kader en activiteiten van de PROO

Het kader van de activiteiten van de PROO bestaat uit de opdracht die 

de staatssecretaris van Onderwijs in 1995 aan NWO gaf. De PROO is in 

september 1996 ingesteld door het Algemeen Bestuur van NWO, ressorteert 

onder het NWO-Gebiedsbestuur Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

en heeft als taak het opstellen van een onderzoeksprogramma op het ter-

rein van het onderwijsonderzoek. Deze taak werd in 1998 in een convenant 

vastgelegd. In februari 2010 is de samenwerking tussen het Ministerie van 

OCW en NWO op het terrein van het onderwijsonderzoek vernieuwd door 

de ondertekening van een geactualiseerd convenant. 

 Opdracht

De PROO richt zich conform de opdracht op fundamenteel en strategisch 

onderzoek, toegepast (middel)lange termijnonderzoek waaronder cohort-

onderzoek, en internationaal vergelijkende studies. De overeenkomst over 

het onderwijsonderzoek tussen het Ministerie van OCW en NWO wordt tel-

kens voor vier jaar gemaakt met als bedoeling een doorlo pend programma 

uit te voeren. Als uitvloeisel van het in 2010 vernieuwde convenant kan het 

ministerie, in aanvulling op de opdracht tot het opstellen en uitvoeren van 

een onderzoeksprogramma, de PROO verzoeken om andere, vergelijkbare 

activiteiten op het gebied van programmering en beoordeling van onder-

wijsonderzoek voor andere programma’s en projecten te verrichten. Waar 

mogelijk bevordert de PROO vanuit zijn positie in het onderwijsonderzoek 

bovendien de samenhang en afstemming met andere instellingen voor 

onderwijsonderzoek. 

 Werkterrein

Het werkterrein van de PROO betreft de voorschoolse educatie, het primair 

en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het aan-

palende volwassenenonderwijs, de aansluiting naar het hoger onderwijs 

en lerarenopleidingen. Vanuit het onderzoeksveld zijn de afgelopen jaren 

verzoeken ontvangen om ook het hoger beroepsonderwijs en het weten-

schappelijk onderwijs aan het werkterrein van de PROO toe te voegen. 

Momenteel is daar echter geen ruimte voor. Wel is het mogelijk voorstellen 

in te dienen waarin de effecten van beleid in primair, voortgezet of 
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beroepsonderwijs op het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk 

onderwijs onderzocht worden.

 Activiteiten

De PROO heeft zijn activiteiten voor de periode 2012-2015 onderverdeeld in 

vier kernen:

 – een onderzoeksprogramma op basis waarvan via open inschrijving 

onderzoeksvoorstellen ingediend kunnen worden en via peer review 

worden beoordeeld;

 – het in competitie uitzetten van review studies: kortlopende, zelfstan-

dige studies waarmee de PROO beoogt inzicht te krijgen in lacunes in 

bestaande kennis en in opbrengsten van het programma;

 – subsidiëring van internationaal vergelijkende studies, die in samen-

spraak met het Ministerie van OCW worden geselecteerd. Tijdens 

de huidige periode is dat bijvoorbeeld onderzoek dat in het kader 

van de OECD en de International Association for the Evaluation 

of Educational Achievement (IEA) wordt geën tameerd: Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS), uitgevoerd 

door de Universiteit Twente, en Progress in International Reading 

Literacy Study (PIRLS), door de Radboud Universiteit. Beide hebben 

betrekking op ‘groep 6 basisonderwijs’. Deze onderdelen staan niet 

open voor inschrijving;

 – longitudinale dataverzameling in het primair onderwijs, het 

voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs onder 

de naam COOL5-18, uitgevoerd door een consortium bestaande uit 

Cito, GION, ITS en het Kohnstamm Instituut in samenwerking met 

het CBS. Dit cohortonderzoek vervangt de vroegere PRIMA- en 

VOCL-cohortonderzoeken. Inmiddels zijn ook twee aanvullende 

cohortonderzoeken gestart. Pre-COOL beoogt zicht te krijgen op 

de effecten van verschillende vormen van kinderopvang en voor- en 

vroegschoolse educatie. COOL Speciaal volgt, net als COOL5-18, de 

schoolloopbanen van leerlingen en richt zich op het speciaal basison-

derwijs en speciaal onderwijs.

Tot slot kan in aanvulling op deze activiteiten nog de deelname van de 

PROO aan het Europese samenwerkingsproject Evidence Informed Policy 

and Practice in Education in Europe (EIPPEE) genoemd worden. Dit project, 

dat een looptijd heeft van twee jaar (februari 2011–februari 2013) en 
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waaraan 35 partners uit 23 Europese landen deelnemen, beoogt duurzame 

infrastructuren en processen voor evidence-informed beleid en praktijk in 

onderwijs in Europa te creëren. 

 Werkwijze programmering

Voor het nieuwe programma heeft de PROO een uitgebreide veldraad-

pleging verricht. De ontvangen reacties en ideeën zijn waar mogelijk in 

het nieuwe programma verwerkt. Dit is gecentreerd rond vier onderzoeks-

lijnen. Met deze onderzoekslijnen beoogt de PROO nadrukkelijk een bij-

drage te leveren aan meer evidence-informed of evidence-based onderwijs, 

dat wil zeggen aan wetenschappelijke kennis om daarmee het onderwijs zo 

goed mogelijk in staat te stellen doelen te bereiken.

De onderzoekslijnen zijn door de PROO uitgewerkt in samenwerking  

met enkele externe wetenschappers. De PROO bedankt prof. dr. Carla van 

Boxtel, prof. dr. Mieke Brekelmans, prof. dr. Jules Peschar em., prof. dr. 

Peter Sleegers en prof. dr. Dinand Webbink hartelijk voor hun bijdrage 

hieraan. 

1.3 Overwegingen bij het Programma Onderwijsonderzoek 
 2012-2015

Vanaf de programmering van 2003 geldt dat de PROO bij de selectie van 

onderzoekslijnen niet alleen uitgaat van de wetenschappelijke potentie van 

het onderzoek, maar ook van de verwachte bijdrage van het onderzoek aan 

oplossingen op langere termijn van belangrijke onderwijsproblemen. De 

onderzoeksbehoefte zoals omschreven in diverse externe nota’s heeft een 

rol gespeeld bij de keuze en invulling van de onderzoekslijnen. Met deze 

combinatie van een wetenschappelijke en praktijkgerichte benadering in 

de programmering wenst de PROO dat het fundamentele onderwijsonder-

zoek zich laat inspireren door problemen die zich in de onderwijspraktijk 

voordoen. Conform de opdracht van het Ministerie van OCW aan de PROO 

biedt het programma ruimte aan het (middel)lange termijn fundamenteel 

onderzoek met praktijkrelevantie, waarbij verklaringsvragen centraal staan. 

De PROO onderscheidt zich daarmee van het kortlopende (vraaggestuurde) 

onderwijsonderzoek.
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 Programmering

De PROO heeft gemeend het nieuwe programma op voorhand niet te veel 

te detailleren en licht te programmeren op vier omschreven kernterreinen. 

Dit is mede ingegeven door de tamelijk bescheiden middelen van de PROO. 

De PROO is een relatief kleine speler in het totale veld van het onderwijs-

onderzoek. Om versplintering te voorkomen en relaties tussen verschillende 

thema’s en vragen meer te benadrukken, is gekozen voor een focus op vier 

centrale onderzoekslijnen die een balans vormen tussen micro-, meso- en 

macrogeoriënteerde vraagstukken. De PROO kiest daarbij voor inhoudelijke 

onderzoekslijnen, zodat er voldoende aansluiting blijft bij het eerste geld-

stroomonderzoek. De ordening naar inhoudelijke lijnen doet tevens recht 

aan verschillen tussen de onderzoekslijnen in wetenschapsontwikkeling 

en in relatie tot de onderwijspraktijk. Daarnaast is gekozen voor een meer 

globale schets van de onderzoekslijnen, om meer ruimte te laten voor 

doorkruisende vragen. Van een programmering langs sectorlijnen heeft de 

PROO opnieuw afgezien: sectorspecifieke vraagstukken, die vooral in de 

vroeg- en voorschoolse educatie en in het beroepsonderwijs een rol spelen, 

kunnen aan kracht winnen als zij in relatie worden gebracht met en worden 

afgestemd op andere vraagstukken. Vraagstukken binnen deze domeinen 

krijgen binnen de verschillende onderzoekslijnen expliciet aandacht.

 Subsidie-instrumenten

In het programma 2012-2015 continueert de PROO het subsidie-instrument 

samenhangende onderzoeksprojecten, subsidies van grotere omvang die 

meer diepgang en samenhang in onderzoek mogelijk maken. Hiermee 

kan onderzoek van grotere omvang worden gefinancierd, met deelname 

van meerdere onderzoekers en/of bestaande uit meerdere deelprojecten. 

Samenwerking tussen meerdere disciplines wordt hierbij zeer op prijs 

gesteld. Om een betere spreiding van onderzoek over de vier onderzoeks-

lijnen te bewerkstelligen wordt de maximaal toe te kennen subsidie voor 

deze projecten teruggebracht tot 750.000 euro. Op deze wijze beoogt de 

PROO tevens de interne samenhang tussen de deelprojecten te versterken.

Om de opbrengst van het fundamenteel onderzoek voor zowel de weten-

schap als de praktijk te kunnen vergroten, heeft de PROO opnieuw ruimte 

gereserveerd voor zelfstandige review studies. De behoefte aan dergelijke 

overzichtsstudies blijkt vooral binnen de onderwijspraktijk groot. In deze 
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reviews kan eerder uitgevoerd PROO-onderzoek meegenomen worden. Eis 

aan deze studies is dat ze daadwerkelijk kunnen bijdragen aan evidence-

informed onderwijs en/of beleid. Waar mogelijk dienen statistische meta-

analyses de basis van deze review studies te vormen. 

 Subsidierondes

In de periode 2012-2015 wil de PROO twee subsidierondes voor zowel 

samenhangende onderzoeksprojecten als review studies organiseren. De 

eerste subsidieronde voor samenhangende onderzoeksprojecten is gepland 

voor de periode februari-november 2012. In het najaar van 2012 volgt de 

eerste ronde voor review studies. 

In 2014-2015 zal voor beide subsidie-instrumenten een tweede ronde 

plaatsvinden. De tweede ronde voor samenhangende onderzoeksprojecten 

biedt de PROO eventueel de mogelijkheid om, op basis van eerder geho-

noreerd onderzoek en actuele ontwikkelingen, nadere accenten in het 

programma te leggen. 

De PROO neemt zich tevens voor om in de periode 2012-2015 een of 

meerdere subsidierondes voor moduleonderzoek onderwijscohorten te 

organiseren. Basis hiervoor vormen de data verkregen via het onderwijs-

cohortonderzoek COOL5-18, dat is opgezet als een basisdataverzameling 

in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar 

beroepsonderwijs. Via deze subsidies wil de PROO verdiepend, wetenschap-

pelijk onderzoek binnen de doelstellingen van COOL5-18 stimuleren.

Met deze instrumenten wil de PROO meer ruimte bieden aan de dynamiek 

en de innovatieve kracht van onderzoeksvoorstellen.

 Monitoring

Aangezien het sterker inzetten van de monitoring van het toegekende 

onderzoek in de vorige periode goed heeft uitgepakt, wordt deze aanpak 

gecontinueerd. De PROO houdt hierdoor goed zicht op de door onder-

zoekers beloofde output, gemaakte afspraken, productiviteit van het 

onderzoek en de toegankelijkheid van de resultaten voor de onderwijs-

praktijk. 
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1.4 Aandachtspunten in het onderzoek

De PROO wil voorstellen genereren die grensverleggend onderzoek  

opleveren, in conceptueel theoretisch en in methodisch opzicht, maar ook 

qua impact op de onderwijspraktijk. Voorstellen dienen een aantoonbare 

meerwaarde ten opzichte van het eerste geldstroomonderzoek te hebben: 

het onderzoek moet nadrukkelijk vernieuwend en aanvullend zijn. Dit 

betekent meer aandacht voor onderzoek met een zeker risico. De PROO 

acht daarbij de volgende punten in het onderzoek van belang.

 Wetenschappelijke vernieuwing

De PROO beoogt voorstellen te genereren voor fundamenteel en 

strategisch onderzoek dat vooral empirisch en analytisch van aard is. 

Projectvoorstellen die kapitaliseren op nieuwe methodische en theoretische 

ontwikkelingen en die een opzet bevatten voor in theorie verankerd 

onderzoek, acht de PROO van groot belang. Het voorstel en de conceptuele 

uitwerking moeten uitdagend zijn en goed zijn ingebed in internationale 

grensverleggende ontwikkelingen.

De PROO tekent aan dat zich in het wetenschappelijke onderwijsonderzoek 

met enige regelmaat een substantiële verschuiving voordoet in de benade-

ringswijze van een bepaald vraagstuk. Het is van belang de argumentatie 

van een dergelijke verandering expliciet in onderzoeksvoorstellen op te 

nemen, om zo zichtbaar te maken op grond van welke overwegingen een 

nieuwe conceptuele benadering van het vraagstuk in wetenschappelijke zin 

meer perspectief biedt dan eerder aangehangen benaderingswijzen. Ook is 

het van belang om te belichten welke waarde eerder verricht onderzoek op 

hetzelfde vraagstuk heeft en mogelijk behoudt, om zo de betekenis van de 

wetenschappelijke kennisontwikkeling inzichtelijk te maken. Deze weten-

schappelijke reflectie is voor een samenhangende kennisontwikkeling van 

groot belang.

 Praktijkkennis en gebruiksmogelijkheden

Tijdens de programmering oriënteert de PROO zich op vraagstukken in de 

praktijk van het onderwijs en het onderwijsbeleid en op voor het onderwijs 

relevante maatschappelijke problemen. Daarnaast is de vraag aan de orde 

hoe in het onderzoek gebruik gemaakt kan worden van de waardevolle 
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kennis uit de praktijk. De PROO nodigt onderzoekers uit om, waar relevant, 

ook praktijkkennis in het onderzoek te betrekken.

De uitkomsten van fundamenteel en strategisch onderwijsonderzoek 

moeten hun waarde ook in de praktijk of het beleid bewijzen, hoewel dat 

vaak op wat langere termijn zichtbaar zal zijn. Alle onderzoeksvoorstellen 

moeten dus ingaan op de disseminatie en op het gebruik dat van de onder-

zoeksuitkomsten gemaakt kan worden, inclusief het mogelijk gebruik van 

de nieuwe kennisconstructie in de praktijk. In onderzoeksvoorstellen die 

kapitaliseren op het leggen van vernieuwende relaties tussen conceptont-

wikkeling en praktijkinnovatie moet die relatie helder geoperationaliseerd 

en beïnstrumenteerd worden.

Na toekenning van de subsidie zal de communicatieadviseur van de PROO 

contact opnemen met de hoofdaanvrager voor overleg over het plan voor 

kennisdisseminatie zoals dat in de subsidieaanvraag is opgenomen. Ter 

ondersteuning van de disseminatieactiviteiten zal hierover ook tijdens de 

looptijd van het project regelmatig overleg worden gevoerd. Voor de dis-

seminatie van de onderzoeksresultaten dient in de aanvraag apart budget 

gereserveerd te worden. 

 Integratie

De onderzoekslijnen vertonen onderling veel verbanden. In de voorberei-

ding van het programma is zorg besteed aan de integratie van thema’s in de 

onderzoekslijnen. Juist die knooppunten in het programma zijn interessant. 

De PROO beschouwt die onderzoeksvoorstellen als buitengewoon aantrek-

kelijk die zich begeven op het snijvlak van thema’s uit de verschillende 

onderzoekslijnen en die thema’s daadwerkelijk in het onderzoek integre-

ren. Daarnaast wijst de PROO nadrukkelijk op de aanknopingspunten die de 

onderzoekslijnen bieden om onderzoek te verrichten met gebruikmaking 

van het onderwijscohortonderzoek.
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2 Onderwijsleerprocessen en hun opbrengsten

2.1 Inleiding

De overheid stimuleert in scholen een meer ambitieuze leercultuur en een 

opbrengstgerichte manier van werken. Dit blijkt uit de in 2011 uitgebrachte 

actieplannen ‘Basis voor Presteren’ voor het primair onderwijs, ‘Beter 

Presteren’ voor het voortgezet onderwijs en ‘Focus op Vakmanschap’ voor 

het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Uitvoering van deze beleidsa-

genda vraagt om onderwijs dat duidelijke, vakinhoudelijke doelen stelt. 

Deze doelen kunnen bereikt worden door gemotiveerde leerlingen die 

onderwijs ontvangen dat is afgestemd op het individu, zodat leerlingen de 

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en alle leerlingen voldoende 

worden uitgedaagd tot betere prestaties.

Scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, voorbereidend 

en middelbaar beroepsonderwijs hebben, mede gestimuleerd vanuit de 

overheid, veel aandacht voor de ontwikkeling van basiskennis en vaardig-

heden op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het 

onderzoek op dit terrein heeft een grote impuls gekregen door middel van 

verschillende subsidieregelingen. Er moet echter niet uit het oog worden 

verloren dat het onderwijs ook gericht is op de ontwikkeling van hogere 

orde of complexe vaardigheden. Het gaat dan zowel om algemene hogere 

orde vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen, kunnen plannen, 

kunnen onderzoeken en cognitieve controle als om domeinspecifieke 

hogere orde vaardigheden op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, het 

natuurwetenschappelijke domein, het sociaal-culturele en maatschappij-

wetenschappelijke domein en het beroepsgerichte domein. Beide vormen 

van hogere orde vaardigheden zijn belangrijk voor goede schoolprestaties 

en een beter begrip van deze vaardigheden, vanuit fundamenteel per-

spectief tot aan toepassing in de klas, is cruciaal voor inbedding van deze 

vaardigheden in het onderwijs. Ten aanzien van hogere orde vaardigheden 

kan fundamenteel en descriptief-analytisch onderzoek bijdragen aan een 

duidelijke definiëring van de beoogde ontwikkeling en inzicht geven in 

de karakteristieke moeilijkheden van het verwerven van een specifieke 

vaardigheid voor (bepaalde) leerlingen. Met interventiestudies kunnen 

effectieve (vak)didactieken geïdentificeerd worden. Deze fundamentele 

en descriptief-analytische benadering kan gebruikmaken van inzichten uit 
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verschillende vakgebieden, waaronder de onderwijspedagogiek, de cogni-

tieve psychologie en de (neurocognitieve) ontwikkelingspsychologie. Het 

eerste onderzoeksthema in dit programma betreft daarom het ontwikkelen 

van inzichten in en het testen van interventies voor de ontwikkeling van 

domeinspecifieke hogere orde vaardigheden.

Om tot goede leeropbrengsten te komen is het noodzakelijk om leerlingen 

optimaal bij onderwijsleeractiviteiten te betrekken. Naast cognitieve en 

metacognitieve aspecten spelen affectieve en motivationele aspecten, zoals 

interesse, zelfvertrouwen en doeloriëntatie, een belangrijke rol bij het 

verwerven van kennis en vaardigheden, omdat ze bijvoorbeeld van invloed 

zijn op de moeite en tijd die leerlingen in het leren investeren en de mate 

waarin zij hogere orde strategieën toepassen. Gebrek aan motivatie en 

interesse is een belangrijke oorzaak voor achterblijvende resultaten en uit-

val. In deze onderzoekslijn is er daarom specifiek aandacht voor motivatie 

bevorderende interventies.

Meer opbrengstgericht werken vraagt om adaptief onderwijs. Uit het 

Onderwijsverslag 2009-2010 van de Inspectie van het Onderwijs (2011) 

blijkt dat in het primair onderwijs een derde en in het havo en vwo de helft 

van de leraren de instructie niet afstemt op verschillen tussen leerlingen. 

Leraren beschikken blijkbaar over onvoldoende informatie over het 

ontwikkelingsniveau van leerlingen en de onderliggende (potentiële) 

oorzaken van hun achterblijven of voorlopen. Er is behoefte aan goede 

assessment-procedures en meetinstrumenten om hun voortgang in kaart 

te kunnen brengen. Wanneer er echter gegevens zijn over de prestaties 

en ontwikkeling van leerlingen, moeten deze ook benut worden. Daarbij 

is de vraag hoe het onderwijs beter kan worden afgestemd op verschillen 

tussen leerlingen. Het kan daarbij gaan om onderwijsleerstrategieën die 

door de docent worden uitgevoerd, zoals het geven van feedback of het 

invullen van individuele leertrajecten op basis van inzicht in het begrip en 

niveau van de leerlingen, maar vooral ook om de inzet van ICT, zoals het 

gebruik van pedagogical agents of het geven van procesfeedback in com-

puterleeromgevingen. Door gebruik te maken van de data die bijvoorbeeld 

ICT-leeromgevingen vast kunnen leggen, kunnen hier vorderingen worden 

gemaakt. In voorgaande PROO-onderzoeksprogramma’s is er ten aanzien 

van onderwijsleerprocessen veel aandacht geweest voor de potentie van 

innovatieve kenmerken van leerarrangementen. De vraag hoe onderwijs 

in dergelijke leerarrangementen aansluit bij leerlingen met verschillende 
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achtergronden heeft relatief minder aandacht gehad. Leren alle leerlingen 

even goed binnen onderwijsconcepten waarin een groot beroep wordt 

gedaan op zelfregulerende vaardigheden, waarin leerlingen meer verant-

woordelijkheid krijgen voor wat en hoe er geleerd wordt, waarin gewerkt 

wordt met authentieke taken of waarin vormen van samenwerkend leren 

centraal staan? Hoe kunnen leeromgevingen gebaseerd op deze onder-

wijsconcepten aangepast worden aan individuele verschillen? Het is hierbij 

belangrijk dat hierin een breed perspectief wordt genomen waarbij alle 

kinderen worden gevolgd, niet alleen achterstandsleerlingen, en er daarbij 

ook oog is voor de behoefte van gemiddelde en excellente leerlingen. Het 

derde thema in deze onderzoekslijn betreft daarom onderzoek naar de 

inrichting van adaptief onderwijs met een nadruk op de rol van innovatieve 

assessment methoden. 

2.2 Theoretische oriëntatie en thema’s

Bovengenoemde overwegingen leiden tot een programmering in de 

volgende drie thema’s: de ontwikkeling van domeinspecifieke hogere orde 

vaardigheden, affectieve en motivationele aspecten van leren, en adaptief 

onderwijs.

2.2.1 Ontwikkeling van domeinspecifieke hogere orde vaardigheden

Bekwaamheid in een vakgebied wordt onder andere gekenmerkt door het 

bezit van kennis die uit verschillende, geïntegreerde, componenten bestaat. 

Op de eerste plaats is er kennis van feiten, concepten en procedures uit het 

vakgebied, maar daarnaast spelen hogere orde vaardigheden een rol. Een 

belangrijk kenmerk van deze hoge orde vaardigheden is dat ze de leerling 

in staat stellen om de basiskennis te kunnen integreren en deze in een 

nieuw perspectief te kunnen plaatsen. Deze hogere orde vaardigheden 

kunnen een zeer algemeen karakter hebben en los van een domein staan 

(bijvoorbeeld het kunnen plannen of samenwerken), maar ze kunnen ook 

sterk aan een (type) domein zijn gebonden. 

In het recente verleden is er veel aandacht geweest, ook in de 

onderwijspraktijk, voor de meer algemene hogere vaardigheden zoals leren 

leren, samenwerken of presenteren. Daarnaast is het besef ontstaan dat 

de rol van domeingebonden hogere orde vaardigheden meer aandacht 
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behoeft. Het gaat hier om vaardigheden als onderzoeksvaardigheden, 

nature of science, modelleervaardigheden, ontwerpen, probleem-oplossen, 

stelvaardigheden, reading literacy en verschijnselen in tijd en ruimte 

kunnen plaatsen. Deze vaardigheden staan centraal in PISA-metingen 

(probleemoplossen is bijvoorbeeld een onderwerp in PISA 2012 en scientific 

literacy is een onderwerp in PISA 2015). Tevens nemen ze een expliciete 

plek in het examenprogramma in (zie bijvoorbeeld examenprogramma NLT; 

Staatscourant, 27 april 2011). Domeinspecifieke hogere orde vaardigheden 

zijn van belang in elk domein. Hieronder geven we voorbeelden uit 

de natuurwetenschappelijke, mens- en maatschappijgeoriënteerde en 

beroepsgeoriënteerde vakgebieden.

Binnen het natuurwetenschappelijke domein kan als algemene term voor 

hogere orde vaardigheden scientific literacy worden gebruikt. Hierbinnen 

is een aantal specifiekere hogere orde vaardigheden te onderscheiden. 

Onderzoeksvaardigheden betreffen het competent kunnen uitvoeren 

van activiteiten als het opstellen van hypothesen, uitvoeren van experi-

menten (inclusief het herkennen van meetfouten) en interpreteren van 

data (De Jong, 2006a). Bij deze vaardigheden blijkt ook een duidelijke 

ontwikkelingscomponent aanwezig te zijn. Zo kunnen zowel jonge als 

oudere leerlingen in principe gecontroleerde experimenten bedenken en 

uitvoeren, maar doen jongere kinderen dit niet, of niet altijd, omdat zij een 

incorrect beeld hebben van multi-causale systemen (Kuhn, Black, Keselman, 

& Kaplan, 2000). Er bestaan ook duidelijke verschillen tussen leerlingen 

van verschillende leeftijden in de ontwikkeling van data-interpretatie-

vaardigheden (Zimmerman, 2007) en deze lijken samen te hangen met de 

ontwikkeling van hogere orde vaardigheden, met name met executieve 

functies. ‘Nature of Science’ is de term die gebruikt wordt om aan te duiden 

hoe ‘wetenschap’ gezien wordt. Zo zien kinderen science vaak als een 

verzameling feiten, terwijl adolescenten wetenschappelijke kennis gelei-

delijk als tentatief en dynamisch gaan zien (Pluta, Chinn, & Duncan, 2011). 

Gerelateerd hieraan zijn ‘modelvaardigheden’, dat wil zeggen het vermo-

gen om kennis om te zetten in wetenschappelijke modellen. Kennis over de 

aard van modellen met kenmerken als reikwijdte, verklaringskracht, spaar-

zaamheid, etc., is hiervoor van belang. Het kunnen ontwerpen van artefac-

ten is een andere complexe vaardigheid, die een zekere overlap vertoont 

met het kunnen oplossen van vakinhoudelijke problemen. Onderdelen 

hierin zijn het in elkaar kunnen vertalen van representaties en het kunnen 

beoordelen van ontwerpen en oplossingen op relevante kenmerken. Tot 
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slot kan hier het kunnen redeneren met kernbegrippen (zoals ‘behoud 

van energie’) als een hogere orde vaardigheid worden gezien. Een ander 

voorbeeld is het herkennen van kenmerken als ‘symmetrie’ of ‘continuïteit’ 

in redactiesommen (Gamo, Sander, & Richard, 2010). 

Binnen de mens- en maatschappijvakken als geschiedenis, aardrijkskunde, 

economie en maatschappijleer wordt tegenwoordig meer nadruk gelegd op 

hogere orde vaardigheden dan op de directe reproductie van feiten. In deze 

vakken verwerven leerlingen inzicht in kernbegrippen als ‘verandering en 

continuïteit’, ‘spreiding’, ‘schaarste’ en ‘binding’. Onderzoeksvaardigheden 

betreffen het selecteren, interpreteren, analyseren en synthetiseren van 

historische, geografische, politiek-maatschappelijke en economische 

informatie. Het gaat in deze domeinen vooral om vormen van informeel 

redeneren (Kuhn, 1991). Conclusies worden verkregen door afweging van 

argumenten en bewijsvoering. 

In het basisonderwijs leren leerlingen personen en gebeurtenissen uit de 

Nederlandse geschiedenis te verbinden met thema’s uit de Europese en 

wereldgeschiedenis. Ze leren dat historische bronnen tegenstrijdig kunnen 

zijn en gebonden zijn aan tijd, plaats en sociale positie. In het voortgezet 

onderwijs leren leerlingen historische verschijnselen te beschrijven, 

vergelijken of verklaren door historische vragen te stellen, historisch te con-

textualiseren, gebruik te maken van historische begrippen en beweringen 

te ondersteunen met argumenten gebaseerd op historisch bewijs (Van Drie 

& Van Boxtel, 2008). Voor leerlingen is dit historisch denken en redeneren 

lastig, omdat zij geschiedenis vaak niet zien als een interpretatie, maar als 

‘dat wat gebeurd is’. Bovendien zijn zij geneigd het verleden vanuit een 

hedendaags referentiekader te benaderen en vinden ze het een probleem 

als informatiebronnen tegenstrijdige informatie lijken te geven.

Ook in de beroepsgeoriënteerde vakken spelen algemene concepten en 

hogere vaardigheden een rol. Bij elektriciens en automonteurs is ‘trouble-

shooten’ een hogere orde vaardigheid. Het identificeren van onderdelen 

waar een ‘fout’ kan zitten en het bepalen waar het eerst naar een fout 

gezocht wordt bepalen voor een deel het vakmanschap. CNC program-

meurs moeten in staat zijn een tekening te visualiseren in 3-D en omdat, in 

tegenstelling tot handmatig metaal bewerken, improvisatie niet mogelijk 

is, moeten zij stappen vooruit kunnen denken (Berner, 2009). 
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Binnen dit thema kan onderzoek plaatsvinden naar hoe de ontwikkeling 

van domeinspecifieke hogere orde vaardigheden plaatsvindt van funda-

menteel (procesbenadering, (neuro)cognitief) naar toegepast (individuele 

verschillen) en naar hoe deze vaardigheden met interventies zijn te beïn-

vloeden. Hierbij horen de volgende vraagstellingen:

 – Welke hogere orde domeinspecifieke vaardigheden kunnen worden 

onderscheiden, hoe ontwikkelen deze zich en wat zijn de individuele 

verschillen hierin? 

 – Hoe kunnen hogere orde domeinspecifieke vaardigheden adequaat 

en efficiënt worden gemeten?

 – Welke interventies bevorderen de verwerving van hogere orde 

vaardigheden?

 – Wat zijn de langere termijn effecten van interventies in de zin van 

blijvende verandering van hogere orde vaardigheden en welke 

transfer kan er tussen domeinen plaatsvinden?

2.2.2 Affectieve en motivationele aspecten van leren

Motivatie is een belangrijke voorspeller van leerprestaties (Van Nuland, 

Dusseldorp, Martens & Boekaerts, 2010). Het effect van motivatie op leer-

prestaties wordt voor een belangrijk deel verklaard door de aanwezigheid 

van gemotiveerd gedrag. Gemotiveerde leerlingen zijn in vergelijking met 

ongemotiveerde leerlingen meer bereid om aan een leertaak of activiteit 

te beginnen, inzet te leveren, door te zetten bij tegenslagen, kennis uit te 

wisselen en effectieve leerstrategieën te gebruiken. 

Wat beweegt leerlingen om te (willen) leren? Verschillende motivationele 

overtuigingen spelen hierbij een rol, zoals de waarde die leerlingen hech-

ten aan een leerdomein (deze kan ook worden beïnvloed door hun rol of 

status binnen de groep), taak of activiteit, het beeld dat ze hebben van de 

eigen bekwaamheid (self-efficacy), verwachtingen van succes of falen, en 

doeloriëntatie. Met name intrinsieke motivatie draagt, in combinatie met 

voldoende zelfregulerende vaardigheden, positief bij aan leerprestaties. 

Motivationele overtuigingen kunnen op verschillende manieren beïnvloed 

worden met het oog op bevordering van gemotiveerd gedrag. Interventies 

kunnen zich richten op het aan de leerling duidelijk maken van de rele-

vantie van de leerstof of een leeractiviteit, bijvoorbeeld door gebruik te 

maken van betekenisvolle contexten of taken. Als de lerende onvoldoende 

intrinsiek geïnteresseerd is, kan situationele interesse bevorderd worden. Er 
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is veel onderzoek naar tekstkenmerken die interesse oproepen. Situationele 

interesse kan echter ook op andere manieren bevorderd worden, bijvoor-

beeld door groepsdiscussies, projectwerk, buitenschoolse activiteiten of 

game-based learning. Situationele interesse moet wel steeds ondersteund 

worden. 

De zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2000) benadrukt het belang 

van de ervaring van competentie, autonomie en sociale verbondenheid 

voor gemotiveerd leren. In game-based learning leidt het bereiken van 

tussentijdse resultaten tot een gevoel van competentie, wat uitnodigt 

om verdere niveaus in de game te exploreren (Oyen & Bebko, 1996). De 

ervaring van autonomie kan bevorderd worden door het vermijden van 

controlerend taakgebruik, de lerende de tijd gunnen om zelf sturing te 

geven aan de taakuitvoering, erkenning van negatieve gevoelens en het 

bieden van keuzes. De lerende tot op bepaalde hoogte laten kiezen kan, 

mits niet te veel keuzemogelijkheden worden gegeven en deze aansluiten 

bij de interesses en doelen van de lerenden, positief bijdragen aan 

motivatie en leren (Katz & Assor, 2007). Als leerlingen nog aan het begin 

van de taak staan blijkt gelegenheid tot keuze overigens niet altijd een 

positief effect te hebben. Samenwerkend leren in kleine groepen of in een 

community of learners kan onder bepaalde condities positief bijdragen aan 

de motivatie van leerlingen. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van de 

mate waarin leerlingen zich veilig voelen in de groep, een bijdrage kunnen 

leveren en in staat zijn om gezamenlijk de taakuitvoering te reguleren. Een 

belangrijke vraag is nu waarom, wanneer en onder welke omstandigheden 

bepaalde onderwijsvormen leiden tot meer of minder motivatie, en hoe dit 

in verband staat met uiteindelijk succes op de uit te voeren opdracht.

In het huidige onderzoek naar interesse en motivatie bestaat steeds meer 

aandacht voor de effecten van verschillende leercontexten. Onderzoek naar 

hoe interesse en motivatie met interventies beïnvloed kunnen worden en 

naar het effect op leerprocessen en leeruitkomsten in authentieke klassen-

situaties is echter nog steeds schaars (Boekaerts & Martens, 2006; Rotgans 

& Schmidt, 2011). De volgende vragen kunnen in het kader van dit thema 

onderzocht worden:

 – Wat is in klassensituaties het effect van factoren als doeloriëntatie, 

waardering, interesse, intrinsieke motivatie, self-efficacy, ervaring 

van competentie, autonomie en sociale verbondenheid op de kwali-

teit van leerprocessen en op leerprestaties?
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 – Welke interventies bevorderen de motivatie van leerlingen en 

daarmee de leerprestaties?

 – Onder welke condities zijn leerlingen in onderwijsleersituaties, die 

gekenmerkt worden door authentieke of betekenisvolle taken, 

samenwerkend leren of zelfgestuurd leren intrinsiek gemotiveerd en 

vertonen zij gemotiveerd gedrag? 

 – Hoe kan de interesse en/of motivatie van leerlingen gedurende een 

taak of reeks taken onderhouden worden?

2.2.3 Adaptief onderwijs

De term adaptief onderwijs wordt hier in brede zin gehanteerd, dus 

niet alleen in relatie tot zorgleerlingen (waaronder leerlingen met een 

achterstand of hoogbegaafde leerlingen), maar gericht op alle leerlingen in 

het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Het gaat bij adaptief onderwijs 

om het doelbewust afstemmen van de onderwijsleersituatie op verschillen 

tussen leerlingen in dezelfde onderwijsgroep (Blok, 2004). Leerlingen 

verschillen op sociaal-culturele achtergrondkenmerken, persoonsgebonden 

kenmerken (zoals intelligentie, sekse en sociale competentie), voorkennis, 

opvattingen over kennis en leren en motivatie. Deze leerlingkenmerken 

bepalen mede het verloop en resultaat van leerprocessen. Er is empirische 

ondersteuning voor de veronderstelling dat het afstemmen van de onder-

wijsleersituatie op individuele of groepsgebonden verschillen positief 

bijdraagt aan de leerprestaties, motivatie en houding tegenover school. De 

afstemming kan betekenen dat er differentiatie bestaat ten aanzien van 

leerdoelen, leertijd, instructie- en werkvormen, didactische benaderingen 

of de leeromgeving en kan dynamisch vorm krijgen gedurende het onder-

wijsleerproces of structureler van aard zijn. Meer structurele vormen zijn 

het ontwikkelen van individuele of groepstrajecten, het werken met 

instructiegroepen of groeperingsvormen. 

Een belangrijk begrip in het kader van de meer dynamische vorm van 

adaptief onderwijs is scaffolding. Scaffolding betekent dat de lerende hulp 

of ondersteuning krijgt wanneer hij of zij deze nodig heeft en die aansluit 

bij zijn of haar begrip en niveau op dat specifieke moment. Belangrijke 

kenmerken van scaffolding zijn de voortdurende diagnostisering van 

het begrip en de vorderingen van de leerling en het verminderen van de 

ondersteuning afhankelijk van diens voortgang. Niet alle vormen van 

scaffolding zijn echter effectief voor alle leerlingen. Zo blijkt het geven van 
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uitgewerkte voorbeelden bij probleemoplossingstaken wel effectief voor 

beginners, maar veel minder voor leerlingen met wat meer ervaring (Renkl, 

2011). Scaffolding kan uitgevoerd worden door de leraar (Van de Pol, 

Volman & Beishuizen, 2010), door digitale pedagogical agents die ingezet 

worden op basis van online digitale assessment procedures (Molenaar, Van 

Boxtel, Sleegers & Roda, 2011) of door het aanpassen van de leeromgeving 

gebaseerd op deze beoordeling (De Jong, 2006b). Waar de scaffolding 

op gericht is en hoe deze vorm krijgt, is afhankelijk van de (cognitieve, 

metacognitieve of affectieve) leerdoelen en van het type leeromgeving. 

In leeromgevingen waarin van leerlingen wordt verwacht dat ze mede-

verantwoordelijk zijn of worden voor het leerproces, moet aangesloten 

worden bij het niveau van zelfregulerende vaardigheden. Bij andere 

onderwijsconcepten, zoals samenwerkend leren en authentiek leren, zijn 

weer andere verschillen tussen leerlingen relevant, zoals die in voorkennis 

of in communicatieve vaardigheden.

Leren vindt in toenemende mate plaats in meer ‘open’ elektronische 

leeromgevingen zoals simulatie-gebaseerde omgevingen, modelleeromge-

vingen en ontwerpomgevingen. Binnen een gesloten leeromgeving is de 

interactie van de leerling vrij beperkt: er moeten bijvoorbeeld meerkeuze-

vragen worden beantwoord of vertalingen van woorden worden getypt. 

In meer open leeromgevingen is de input van de leerling veel gevarieerder. 

In gesloten leeromgevingen is het geven van gerichte feedback relatief 

eenvoudig, maar is ook de aard van de feedback tamelijk eenvoudig (het 

antwoord is goed of fout). De rijkere input van leerlingen in een open 

leeromgeving biedt in principe meer mogelijkheden tot diagnose en dus 

meer uiteenlopende feedback en ook vormen van scaffolding. De analyse 

van deze rijkere input is echter complex en vereist nieuwe technieken die 

veel nieuwe mogelijkheden openen. Zo komen er in elektronische leerom-

gevingen logfiles data, elektronische producten (bijvoorbeeld concept 

maps) en communicatie data (chats) beschikbaar die ook automatisch 

geanalyseerd kunnen worden en de basis kunnen vormen voor adaptieve 

feedback en scaffolding (De Jong et al., 2010).

Het bovenstaande leidt tot de volgende vraagstellingen:

 – Welke interventies bevorderen het adaptief pedagogisch-didactisch 

handelen van leraren in de klas en hoe kan dit doelmatig plaats-

vinden?
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 – Welke effecten heeft differentiatie-in-klassenverband op cognitieve, 

metacognitieve en affectieve leeruitkomsten van de klas?

 – Hoe kunnen online data van leerlingen worden geanalyseerd en 

gebruikt voor het adaptief maken van onderwijs?

 – Hoe kan in digitale leeromgevingen op basis van online assessment 

procedures cognitieve, metacognitieve en/of affectieve scaffolding 

plaatsvinden en wat zijn hiervan de effecten op leeruitkomsten? 

 – Hoe kunnen onderwijsleersituaties ingebed in onderwijsconcepten 

als onderzoekend, probleemgebaseerd, samenwerkend en authen-

tiek leren afgestemd worden op verschillen tussen leerlingen?
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3 Onderwijspersoneel en schoolorganisatie

3.1 Inleiding

Onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het onderwijspersoneel. 

Onderwijspersoneel moet over de juiste expertise beschikken om het beste 

uit leerlingen te kunnen halen. Leidinggevenden en de schoolorganisatie 

moeten het personeel ondersteunen bij het inzetten van die expertise en 

de ontwikkeling daarvan, al dan niet in samenspraak met externe actoren 

(opleidingen, adviseurs, onderzoekers, etc.). 

Professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel heeft betrekking op 

de verwerving van kennis, vaardigheden en attitudes die van belang zijn 

om het onderwijs effectiever te maken en te innoveren (adaptive expertise, 

zie onder andere Verloop & Kessels, 2006). Professionele ontwikkeling van 

onderwijspersoneel moet gericht zijn op de dagelijkse onderwijspraktijk. 

Daar vindt het leren van leerlingen plaats. Kennisontwikkeling op het 

domein van professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel moet dan 

ook bijdragen aan inzicht in de betekenis van deze ontwikkeling voor de 

effectiviteit en de innovatie van de dagelijkse onderwijspraktijk en de wijze 

waarop deze ontwikkeling kan worden vormgegeven door het onderwijs-

personeel zelf en kan worden versterkt door de context waarin dit per-

soneel werkzaam is (team, organisatie, externe samenwerkingspartners). 

Daarbij moet rekening worden gehouden met de verschillen die er zijn 

tussen onderwijspersoneel in verschillende vakgebieden en in verschillende 

sectoren van het onderwijs (van basisonderwijs tot lerarenopleidingen en 

binnen het voortgezet onderwijs alle schooltypen). 

In de afgelopen decennia is er in de professionele ontwikkeling van onder-

wijspersoneel de nodige aandacht geweest voor de verschuiving van het 

overdragen van kennis naar het ontwerpen van onderwijsleersituaties waar 

de leerling (samen met andere leerlingen) actief met de leerstof bezig is. 

Dit meer leerlinggerichte onderwijs vraagt van onderwijspersoneel dat het 

doelbewust de onderwijsleersituatie kan afstemmen op verschillen tussen 

leerlingen - in cognitieve vermogens, motivatie, manieren van leren (met 

ICT), sociale competenties, culturele achtergrond), zodat het leerproces 

van verschillende leerlingen gelijktijdig optimaal kan verlopen (zie ook 

de onderzoekslijn Onderwijsleerprocessen en hun opbrengsten). Dit kan 
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bijdragen aan de verbetering van leerprestaties van alle leerlingen, aan ver-

groting van hun engagement en de identificatie met school (vermindering 

schooluitval), en aan het niveau van participatie van alle toekomstige bur-

gers in de (kennis)samenleving (zie voor dit laatste ook de onderzoekslijn 

De pedagogische functie van het onderwijs). In deze onderzoekslijn wordt 

nadrukkelijk aandacht gevraagd voor onderzoek waar professionele ont-

wikkeling gericht is op dit aspect van de expertise van onderwijspersoneel. 

Hierbij kan het gaan om (grootschalig) analytisch onderzoek, ontwerp- of 

ontwikkelingsgericht onderzoek dat kan uitmonden in (gecontroleerde) 

interventie- en evaluatiestudies, maar ook om experimenteel onderzoek. 

Het is van belang dat het onderzoek is ingebed in de onderwijs- en oplei-

dingspraktijk, maar er dient aandacht te zijn voor voldoende experimentele 

controle. Gezien de tijd die gemoeid is met de professionele ontwikkeling 

van docenten zijn longitudinale designs waarin docenten gedurende 

een aanzienlijke tijdsperiode (ten minste enkele jaren) worden gevolgd 

relevant. Gelet op het feit dat het uiteindelijke doel van professionalisering 

gericht is op het optimaliseren van leerresultaten van leerlingen (van welke 

aard ook), zal de legitimering van een onderzoeksaanvraag ook hierin 

gevonden moeten worden. Dat vereist niet per definitie een design waarin 

leerlingresultaten verzameld worden, maar wel een empirische verantwoor-

ding waaruit blijkt dat de gekozen aanpak daaraan kan bijdragen. 

3.2 Theoretische oriëntatie en thema’s

In deze onderzoekslijn wordt uitgegaan van een conceptueel kader voor 

professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel dat de gehele keten 

omvat van (a) het handelen in de dagelijkse onderwijspraktijk, (b) interac-

ties met collega’s over die praktijk, (c) ondersteuning vanuit de schoolor-

ganisatie en schoolleiderschap en (d) interventies met betrokkenheid van 

externe actoren. In dit kader worden de situatieve benadering van het leren 

van onderwijspersoneel en de interventiebenadering van professionele 

ontwikkeling gecombineerd. Dit conceptuele kader verbindt de professio-

nele ontwikkeling van onderwijspersoneel – sterker dan tot nu gebruikelijk 

– aan het leerproces van leerlingen en gaat uit van de (ontwikkeling van 

de) schoolleiding als integraal onderdeel van de keten ter verbetering en 

innovatie van de dagelijkse onderwijspraktijk.
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De huidige onderzoekslijn vertoont op een groot aantal punten over-

eenkomst met de onderzoekslijn Onderwijspersoneel in het vorige 

PROO-onderzoeksprogramma. Vanwege het belang van de kwaliteit van 

het onderwijs en de verwachte afname van het beschikbare potentieel aan 

onderwijspersoneel is er onverminderd aandacht voor kennisontwikkeling 

over effectief onderwijs. Daarnaast vereist de implementatie van onderwijs-

innovaties onverminderd kennisontwikkeling over de (ontwikkeling van 

nieuwe) bekwaamheden van onderwijspersoneel. De rol van de schoolorga-

nisatie bij de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel zal echter 

een zwaarder accent krijgen. Vanuit de overheid is in de afgelopen jaren 

veel geld geïnvesteerd om scholen ertoe te bewegen hun personeelsbeleid 

te professionaliseren. In opdracht van het Ministerie van OCW zijn scholen 

in alle sectoren bezig met de implementatie van Integraal PersoneelsBeleid 

(IPB) of strategisch personeelsbeleid. De verwachting is dat de leraren door 

de invoering van IPB beter in staat zijn onderwijskundige veranderingen te 

realiseren (IPB Bureau, 2005). De empirische onderbouwing staat echter nog 

in de kinderschoenen.

Daarnaast wordt in de huidige onderzoekslijn meer belang gehecht aan (a) 

de koppeling van professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel aan 

het effect op de verbetering en innovatie van de dagelijkse onderwijsprak-

tijk en daarmee op de leerprocessen van leerlingen en (b) de keuze voor 

het omgaan met verschillen tussen leerlingen als focus van de professionele 

ontwikkeling. Bij alle onderzoeksvraagstellingen die in het kader van deze 

onderzoekslijn in het vervolg worden geformuleerd wordt ervan uitgegaan 

dat deze beide aspecten aandacht krijgen. 

In de onderzoekslijn Onderwijspersoneel en schoolorganisatie worden vier 

samenhangende thema’s onderscheiden:1) individuele professionalisering; 

2) collectieve professionalisering; 3) schoolgestuurde professionalisering; en 

4) arrangementen voor professionalisering (met externe actoren). Samen 

vormen deze vier thema’s een programma voor de ontwikkeling en toetsing 

van het hierboven geschetste conceptuele kader.

3.2.1 Individuele professionalisering

Het eerste thema is gericht op de bestudering van individuele profes-

sionaliseringspraktijken. Individuele professionalisering kan gedurende 

de gehele loopbaan worden onderzocht, zowel in formele als in informele 
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onderwijssettings en zowel in de context van (initiële) opleiding en 

training, werkpleksocialisatie en onderwijsinnovatie als in de dagelijkse 

beroepsuitoefening (‘leren door te doen’). Binnen de lijn van individuele 

professionalisering vormt de bestudering van verschillen tussen docen-

ten – hier steeds gebruikt in de betekenis van onderwijspersoneel in het 

algemeen – een belangrijke bron voor een beter begrip van professionele 

ontwikkeling. 

Door het bestuderen van de aard van de verschillen in het handelen van 

beginners/ineffective practice en experts/good practice (zie onder andere 

Berliner, 2001) kan het inzicht worden vergroot, niet alleen in de expliciete 

verklarende kennis, maar ook in de vaak onbewuste procedurele kennis, in 

de routines die docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk ontwikkeld 

hebben op basis van jarenlange ervaring en die noodzakelijk zijn om een 

bepaalde onderwijspraktijk te realiseren. Daar deze routines te maken 

hebben met zaken als sensitiviteit voor bepaalde (fysieke en sociale) situa-

tionele cues en affordances, en heuristieken om in ambigue situaties snel te 

beslissen, verdient het aanbeveling om naast traditionele methoden (obser-

vatie, vragenlijsten en (stimulated recall/video-) interviews) ook methoden 

in te zetten die binnen andere disciplines (zoals de neuropsychologie) 

beschikbaar zijn gekomen. Hierbij kan gedacht worden aan eye-tracking 

en ‘kop-webcams’ om meer zicht te krijgen op de focus van aandacht in het 

momentane handelen in de praktijk, psycho- en elektrofysiologische meet-

methodes om emotionele arousal in kaart te brengen, en game-gebaseerde 

simulaties vanwege de mogelijkheden die deze bieden om experimenteel 

variatie aan te brengen in bijvoorbeeld cues, cognitive load, mate van 

onzekerheid en individuele controle. Deze methoden maken het mogelijk 

om nauwkeuriger en met verschillende indicatoren situationeel bepaalde 

en dynamische eigenschappen van individuele expertise vast te stellen.

Een tweede ingang voor de bestudering van verschillen tussen docenten 

richt zich op het proces van professionele ontwikkeling en betreft verschil-

len in de wijze waarop docenten te werk gaan om zelf hun handelen te 

verbeteren. Daarbij kunnen concepten als reflectie, zelfregulatie, onder-

zoekend leren, deliberate practice (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer, 1993) 

of scholarship of teaching (Kreber, 2006) behulpzaam zijn. Binnen deze 

lijn past ook de aandacht voor de rol die persoonlijke factoren (zoals self- 

efficacy en Big 5) spelen in individuele ontwikkelingsprocessen. Daarmee 
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kan inzicht verkregen worden in de mate waarin (de ontwikkeling van) 

expertise bepaald wordt door relatief stabiele factoren.

Bij de conceptuele doordenking en empirische validering van het begrip 

professionele ontwikkeling zou, meer dan nu het geval is, gebruik gemaakt 

moeten worden van inzichten die gebaseerd zijn op principes van de 

dynamische systeemtheorie (zie onder andere Fogel, 2011), zoals die 

bijvoorbeeld in andere disciplines (zoals de ontwikkelingspsychologie en 

organisatiekunde) worden gebruikt om leer- en ontwikkelingsprocessen 

te bestuderen. Hierdoor kan meer duidelijkheid ontstaan over de wijze 

waarop het denken en handelen van docenten in de dagelijkse onderwijs-

praktijk bijdraagt aan de ontwikkeling van expertise. 

Bij dit thema hoort het volgende type vraagstellingen:

 – Hoe kunnen verschillen tussen docenten in expertise verklaard wor-

den met behulp van in de dagelijkse onderwijspraktijk ontwikkelde 

routines?

 – Hoe beïnvloedt het denken en handelen van docenten in de 

dagelijkse onderwijspraktijk de (verschillen in) ontwikkeling van 

expertise?

 – Hoe kunnen verschillen tussen docenten in expertise verklaard wor-

den door de wijze waarop docenten werken aan hun professionele 

ontwikkeling? 

 – Welke persoonlijke factoren spelen een rol bij het denken en han-

delen van docenten in de dagelijkse onderwijspraktijk en de wijze 

waarop zij hun professionele ontwikkeling vormgeven? 

Bestudering van handelen van docenten in de complexe dagelijkse onder-

wijspraktijk vereist veelal een benadering vanuit verschillende perspectie-

ven (vakinhoudelijk, didactisch, pedagogisch en relationeel).

3.2.2 Collegiale professionalisering

Doordat de onderwijsinnovaties van de afgelopen jaren de vakstructuur 

in het curriculum doorbreken, zorgt de noodzakelijke afstemming tussen 

vakken en gezamenlijke ontwikkeling van lesmateriaal voor een grotere 

onderlinge afhankelijkheid van docenten. Deze interdependentie kan een 

positief effect hebben op hun professionele ontwikkeling en daarmee op 

de implementatie van innovaties. In een overzicht van empirische studies 
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naar innovatie in het voortgezet onderwijs concludeert Waslander (2007) 

dat docenten, die werken in een omgeving die gekenmerkt wordt door 

een cultuur van samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor taken en resultaten, beter in staat zijn om zich blijvend te ontwik-

kelen en innovaties succesvol te implementeren. In de afgelopen jaren 

is er dan ook een toenemende belangstelling ontstaan voor onderzoek 

naar samenwerking en samenwerkend leren van docenten. Er is echter 

nog weinig consensus over hoe samenwerking het best bestudeerd kan 

worden en hoe leren daarin kan worden gesitueerd (zie bijvoorbeeld 

Lima, 2001). Perspectieven die gebruikt worden om samenwerking te 

onderzoeken verschillen in het specifieke aspect waarop zij zich richten. Zo 

richt de sociale netwerkanalyse zich op de structuur en de kwaliteit van de 

samenwerking (Wasserman & Faust, 1994), belicht interpersoonlijke theorie 

(Horowitz & Strack, 2010) sociaal-emotionele aspecten van interacties, richt 

de interdependentiedimensie van Little (1990) zich op de intensiteit van 

contacten tussen docenten en focust het sociaal-constructivisme zich op de 

gezamenlijke kennisconstructie en identiteits- en praktijkontwikkeling (zie 

bijvoorbeeld Wenger, 1998).

Bij dit tweede thema gaat het erom een bijdrage te leveren aan de 

conceptualisering van collegiale professionalisering, met aandacht voor 

het duale karakter van samen werken en samen leren en de aard van de 

activiteiten die bijdragen aan professionele ontwikkeling. Uit eerder door 

de PROO gefinancierd onderzoek kwam naar voren dat het uitwisselen van 

ervaringen en ideeën met collega’s en het observeren van elkaars lessen 

een belangrijke prikkel vormde om in de eigen lessen met vernieuwingen 

te experimenteren. De identificatie met een probleem waarvoor men 

gezamenlijk een oplossing probeerde te vinden, vormde een belangrijke 

voorwaarde voor professionele ontwikkeling (Meirink, 2007). De mate 

waarin docenten uit een team zich verbonden voelden met elkaar, de 

gezamenlijkheid in de manier van met elkaar omgaan en de gezamenlijke 

kennisconstructie bleken belangrijke dimensies om verschillen in samen-

werking tussen teams van docenten te karakteriseren en aanwijzingen te 

formuleren voor verdere ontwikkeling van de samenwerking (Brouwer, 

2011). Er is niettemin nog steeds behoefte aan kennis over wat docenten 

precies doen als zij samenwerken, welke betekenis zij toekennen aan die 

samenwerking, hoe vormen van samenwerking met verschillende doelen, 

structuur, interdependenties en interpersoonlijke relaties de professionele 
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ontwikkeling van docenten beïnvloeden, hoe het proces van professionele 

ontwikkeling in de tijd verloopt en welke factoren daarop van invloed zijn. 

Bij dit thema hoort het volgende type vraagstellingen:

 – Hoe beïnvloeden de verschillende aspecten van samenwerking 

(zoals doel, structuur, interdependenties, interpersoonlijke relaties, 

gezamenlijke kennisconstructie, gerichtheid op leren, type leeractivi-

teiten) de kwaliteit van de professionele ontwikkeling van docenten?

 – Welke kenmerken van de samenstelling van docententeams dragen 

bij aan een positieve invloed op de professionele ontwikkeling?

 – Wat is de rol van de schoolcontext bij collectieve professionalisering?

 – Hoe verloopt het proces van professionele ontwikkeling in docenten-

teams in de tijd en welke factoren zijn daarop van invloed? 

3.2.3 Schoolgestuurde professionalisering met speciale aandacht voor de rol van 

 de schoolorganisatie en leidinggevenden 

Het derde thema is gericht op het onderzoeken van de invloed van de 

school als werkplek op de professionele ontwikkeling van docenten. In 

zowel onderwijsbeleid als -onderzoek naar schoolverbetering wordt het 

bevorderen van de capaciteiten van scholen om te veranderen met het doel 

de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren benadrukt. Daarbij wordt 

het verbeteren van de onderwijspraktijk gezien als een leerproces van 

docenten, dat plaatsvindt binnen de context van de school als werkomge-

ving. Binnen dit thema staat het bestuderen van de complementariteit van 

professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel en schoolontwikkeling 

ten behoeve van de verbetering van de onderwijspraktijk en het innovatief 

vermogen van de school centraal. 

Onderzoek naar de school als professionele leergemeenschap en de school 

als lerende organisatie heeft laten zien dat een sociale architectuur in scho-

len waarin collegialiteit, delen en samenwerking tussen docenten buiten 

de klas belangrijk zijn, invloed heeft op de professionele ontwikkeling van 

docenten en verbetering van het onderwijs (Bryk, Camburn, & Louis, 1999; 

Sleegers & Leithwood, 2010). Resultaten van verricht onderzoek vanuit deze 

systeemtheoretische benaderingen suggereren dat condities op school een 

belangrijke rol spelen bij het leren van scholen en de professionele ontwik-

keling van onderwijspersoneel. Als belangrijke condities op het niveau 

van de school komen naar voren: gedeelde visie en visieontwikkeling, 
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samenwerkingscultuur, zelfsturende teams, participatieve vormen van 

besluitvorming, periodieke herziening van doelen en planning, systemati-

sche feedback en evaluatie. Deze condities verwijzen dan naar drie soorten 

organisatorische dimensies die van belang zijn voor het leren van scholen: 

structuurkenmerken, cultuurkenmerken en leiderschap. 

Van deze drie dimensies lijkt vooral goed schoolleiderschap cruciaal te 

zijn voor de professionele ontwikkeling van docenten (Leithwood, Louis, 

Anderson, & Kratwohl, 2004). Leiderschap wordt daarbij steeds meer geana-

lyseerd met behulp van het concept ‘gespreid leiderschap’ (distributed 

leadership) (Spillane, 2006). Deze term verwijst naar een bredere opvatting 

van leiderschap: leiderschap wordt niet meer uitsluitend gezien als een 

institutionele rol die door een persoon wordt uitgeoefend, maar verwijst 

naar een geheel van activiteiten en praktijken om mensen te beïnvloeden, 

die worden uitgeoefend door verschillende actoren in de organisatie. 

Resultaten van recent onderzoek naar gespreid leiderschap suggereren dat 

sommige leiderschapsfuncties op alle niveaus in de organisatie van belang 

zijn en andere functies alleen op een bepaald niveau (Spillane, 2006). 

Verder blijkt uit onderzoek dat contextfactoren zoals de samenstelling en 

omvang van de leerling-populatie invloed hebben op het functioneren van 

leidinggevenden (Leithwood & Levin, 2005; Kruger, Witziers, & Sleegers, 

2007). In het verlengde hiervan wordt ook steeds vaker het belang van 

onderzoek naar de invloed van de bredere institutionele omgeving (school-

bestuur, bovenschoolse managers en lokale politiek) op de verbetering van 

het onderwijs benadrukt. Veel empirische kennis over succesvol leiderschap 

in het onderwijs is tot op heden voornamelijk gebaseerd op onderzoek naar 

de rol van schoolleiders bij het creëren van schoolinterne condities voor 

schoolverbetering. In dergelijk onderzoek worden de complexe relaties 

tussen verschillende systeemniveaus (landelijk, federaal, lokaal, bestuur, 

school) en de actoren (bovenschoolse managers, bestuurders) en de invloed 

daarvan op de vormgeving van de school als werkplek en de professionele 

ontwikkeling van docenten (nog) niet meegenomen.

De hierboven beschreven resultaten op het gebied van schoolgestuurde 

professionalisering zijn veelal gebaseerd op kleinschalige, kwalitatieve stu-

dies en cross-sectionele kwantitatieve studies. Recentelijk is ook een aantal 

longitudinale studies uitgevoerd dat meer zicht geeft op de betekenis van 

contextfactoren, leiderschap en schoolorganisatorische condities voor de 
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professionele ontwikkeling van docenten (Heck & Hallinger, 2009). Meer 

longitudinaal onderzoek is gewenst om inzicht te krijgen in de dynamiek en 

complementariteit van schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling 

van docenten.

Bij dit thema hoort het volgende type vraagstellingen:

 – Op welke wijze hangen gespreid leiderschap, culturele en structurele 

dimensies van de schoolorganisatie en de verbetering van het hande-

len van docenten in de onderwijspraktijk samen?

 – Welke invloed hebben contextkenmerken (schoolbestuur, lokaal 

beleid en andere relevante stakeholders) op variaties van gespreid 

leiderschap enerzijds en verbetering van het handelen van docenten 

in de onderwijspraktijk anderzijds?

 – Hoe hangt het proces van professionele ontwikkeling van docenten 

binnen scholen samen met de ontwikkeling van organisatorische 

capaciteiten van de school en vormen van gespreid leiderschap? 

3.2.4 Gerichte interventies met aandacht voor de rol van externe actoren

De recente PROO-review studie van Van Veen, Zwart, Meirink & Verloop 

(2010) laat zien dat over opleidingsdidactieken uitgebreide literatuur 

te vinden is, maar nauwelijks studies die de effectiviteit hiervan heb-

ben onderzocht, laat staan vastgesteld. Binnen dit thema gaat het om 

onderzoek naar het ontwerp en de effectiviteit van interventies gericht 

op de ontwikkeling van expertise. Het betreft met name interventies die 

verschillen in didactisch concept. Het gaat om de vergelijking van het effect 

van interventies die (in lijn met de voorgaande drie thema’s) verschillen in 

de mate waarin:

a. de interventie meer op de ontwikkeling van ambachtelijke routines 

dan op zelfregulatie en reflectie is ingericht, en/of 

b. de interventie op individueel dan wel op samenwerkend leren 

gericht is, en/of 

c. in de interventie het systematisch benutten van de informatie die 

beschikbaar is in de dagelijkse onderwijspraktijk en de weten-

schappelijke literatuur in de interventie een rol speelt (SOT, DB, 

praktijkonderzoek – zie onder meer het Nationaal Plan Onderwijs/

leerwetenschappen van de Commissie Nationaal Plan Toekomst 

Onderwijswetenschappen, 2011), en/of
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d. externe actoren (lerarenopleidingen, onderzoekers, adviseurs, 

inspectie) ter ondersteuning van het professionele ontwikkelings-

proces worden ingezet. Bij de rol van externe actoren is de aard van 

de samenwerking met docenten en de rol die docenten zelf zouden 

moeten hebben in het formuleren van de doelen, inhoud, opzet en 

methodiek van de interventies (co-design) een belangrijk aandachts-

punt (zie bijvoorbeeld Van Veen et al., 2010).

De inhoud van wat leraren leren tijdens een professionele loopbaan bestaat 

uit de optelsom van het aanbod van de lerarenopleidingen, de professio-

naliseringsinterventies en het opdoen van ervaringen (zie Van Veen et al., 

2010). Dit ‘curriculum’ hangt volgens Borko (2004) nauwelijks samen en is 

sterk gefragmentariseerd. Het vraagt daarom om onderzoek naar de wijze 

waarop de samenhang tussen de verschillende professionaliseringsmoge-

lijkheden kan worden versterkt. Resultaten van dit type onderzoek kunnen 

beleidsmatige en organisatorische implicaties hebben voor de huidige 

structuur en samenhang van initiële lerarenopleidingen en de verdere 

professionalisering van docenten (zie onder andere het Nationaal Plan 

Onderwijs/leerwetenschappen, 2011). 

Bij dit thema hoort het volgende type vraagstellingen:

 – Wat is het verschil in effect op de professionele ontwikkeling van 

docenten van arrangementen gebaseerd op een verschillend didac-

tisch concept?

 – Wat is het verschil in leeractiviteiten in de verschillende arrangemen-

ten?

 – Welke persoonlijke en contextuele factoren spelen een rol bij het 

verschil in effect van verschillende arrangementen?

 – Wat is het effect op de professionele ontwikkeling van verschillende 

combinaties van arrangementen? Hoe kan de samenhang in het 

aanbod worden versterkt?

 – Wat is het effect van versterking van de onderzoekscomponent 

in arrangementen (zoals de Academische opleiding van docenten 

primair onderwijs) op de professionele ontwikkeling van docenten?
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4 Het onderwijsstelsel

4.1 Inleiding

Het onderwijs wordt steeds meer gezien als een cruciale factor voor de eco-

nomische prestaties van het land, de persoonlijke ontwikkeling van mensen 

en sociale cohesie (Van Elk, Van der Steeg & Webbink, 2011). Nederland 

heeft als ambitie om tot de top vijf van kenniseconomieën te behoren, maar 

streeft ook een onderwijs na dat iedereen voldoende ontplooiingsmogelijk-

heden biedt en de integratie in de samenleving bevordert. Naast innovatie 

met betrekking tot de leerprocessen kunnen ook de inrichting van het 

onderwijssysteem en de sturing van het onderwijs een belangrijke bijdrage 

leveren aan het vergroten van de opbrengst van het onderwijs in termen 

van de doelen die ouders, leerlingen en studenten en de overheid stellen. 

In een eerder programma heeft de PROO onderzoek geprogrammeerd naar 

de hoofdkenmerken van onderwijssystemen en hun invloed op belangrijke 

uitkomsten (differentiatie, standaardisering, beroepsgerichtheid en 

doorstroommogelijkheden). In het kader hiervan wordt momenteel in het 

PROO-project ‘Kenmerken van onderwijsstelsels en centrale functies van 

onderwijs’ door Van de Werfhorst onderzoek verricht naar de impact van 

differentiatie, standaardisatie, beroepsoriëntatie en onderwijscarrière op 

vier belangrijke uitkomsten van het onderwijs, namelijk het verbeteren van 

gelijke kansen, het verbeteren van efficiënt kiezen en leren, het voorberei-

den op de arbeidsmarkt en het socialiseren voor actieve participatie in de 

samenleving. Voortbouwend hierop ligt in de huidige onderzoekslijn de 

nadruk op specifieke aspecten van het Nederlandse stelsel en de effecten 

van graduele veranderingen voor de doelen van het onderwijs. Het ligt 

momenteel – na het advies van de commissie Dijsselbloem – niet voor 

de hand om grote veranderingen door te voeren in de structuur van het 

Nederlandse onderwijs, waardoor de vraag relevant is hoe aanpassingen en 

accentverschuivingen binnen de bestaande structuur de opbrengst van het 

onderwijsstelsel kunnen verhogen. 

Naast de inrichting kan ook de sturing van het onderwijs van invloed zijn op 

de resultaten. De laatste tijd is het beleid erop gericht een groot deel van 

de verantwoordelijkheid hiervoor bij het onderwijsveld te leggen. Toetsing, 

toezicht door de inspectie, raden van toezicht en stimuleringsmaatregelen 



38

Programma Onderwijsonderzoek 2012-2015

en regels die door de overheid worden opgelegd spelen echter eveneens 

een rol in deze sturing. Onder de noemers ‘opbrengstgericht werken’ en 

’evidence-based onderwijs’ wordt gestimuleerd dat beleidskeuzes in het 

onderwijs systematisch gebaseerd worden op gegevens over het onder-

wijsproces en de opbrengsten daarvan en gebruikmaken van wat bekend is 

over wat werkt in het onderwijs. De vraag in hoeverre dergelijke informatie 

de kwaliteit van het onderwijs bevordert, welke rol de overheid, inspectie 

en raden van toezicht hierbij spelen en wat de mogelijke ongewenste 

neveneffecten zijn, verdient nader onderzoek.

4.2 Theoretische oriëntatie en thema’s

4.2.1 De structuur van het onderwijs

De discussie over de inhoud van het onderwijs is van alle tijden. Moet het 

onderwijs meer beroepsgericht of meer academisch van aard zijn, specialis-

tisch of generiek, enzovoorts? In de Nederlandse discussie staat het belang 

van taal, rekenen/wiskunde en de bètavakken de laatste tijd centraal. Dit 

wordt mede veroorzaakt door de internationaal vergelijkende PISA-toetsen 

onder vijftienjarigen. Nederland lijkt iets te zakken in deze ranglijsten en 

dus zou meer aandacht voor taal, wiskunde en de bètavakken nodig zijn. 

Maar wat zijn de effecten van extra aandacht op school voor bijvoorbeeld 

wiskunde? Uit de literatuur komt naar voren dat mensen die goed zijn in 

wiskunde ook succesvoller zijn op de arbeidsmarkt, maar betekent dit ook 

dat als meer tijd aan wiskunde wordt besteed, en daardoor de wiskunde-

prestaties omhoog gaan, het latere arbeidsmarktsucces van de betreffende 

leerlingen in dezelfde mate zal verbeteren? Landen die in PISA beter scoren 

bij science blijken al op de basisschool meer tijd aan dit vak te besteden. 

Zou Nederland dit ook moeten doen? Of betekent minder aandacht aan 

de bètavakken op jonge leeftijd dat de kennis op vijftienjarige leeftijd 

weliswaar lager is, maar dat dit verschil later – wanneer alsnog meer onder-

wijstijd aan deze vakken wordt besteed – gecompenseerd wordt, waarbij 

het rendement van de onderwijstijd zelfs groter zou kunnen zijn doordat 

de leerlingen beschikken over een betere wiskundebasis, terwijl ook leeftijd 

een effect kan hebben op het leerproces? 

Ook zijn er signalen dat naast deze doorstroomvakken andere vakken van 

grote waarde zijn en wellicht verder nog aan belang winnen. De wereld is 
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in beweging en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol te 

functioneren veranderen daardoor eveneens. Wat betekenen dergelijke 

veranderingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt in het bijzonder 

voor de inrichting van het onderwijs? Cunha en Heckman (2007) en Cunha, 

Heckman en Schennach (2010) hebben aandacht gevraagd voor wat zij niet-

cognitieve vaardigheden noemen, zoals doorzettingsvermogen en concen-

tratie en dergelijke (zie ook de onderzoekslijn Onderwijsleerprocessen en 

hun opbrengsten). Op basis van hun schattingen concluderen zij dat deze 

vaardigheden naast cognitieve vaardigheden een aanzienlijk deel van later 

succes op vele terreinen verklaren. Behalve om arbeidsmarktsucces gaat 

het hierbij ook om een betere gezondheid, minder crimineel gedrag, etc. 

Daarnaast kunnen niet-cognitieve vaardigheden ook invloed hebben op het 

verwerven van kennis in latere fases van het onderwijs. Op grond hiervan 

zou verwacht kunnen worden dat tijdsinvesteringen op jonge leeftijd in 

niet-cognitieve vaardigheden leiden tot betere schoolprestaties later in de 

schoolloopbaan en tot succesvollere uitkomsten later in het leven. Hierdoor 

ontstaat opnieuw de vraag hoe onderdelen van het lesprogramma dat 

leerlingen in hun schoolloopbaan krijgen verdeeld zouden moeten worden 

over de verschillende fases in het onderwijs. 

De moeilijkheid van onderzoek naar de effecten van veranderingen in de 

inrichting van het onderwijs is dat zich binnen een land vaak geen variatie 

in systeemkenmerken voordoet en, voor zover er al verschillen tussen 

scholen bestaan, deze verschillen in aanpak vaak zelf gekozen en dus endo-

geen zijn. Het aantal leerlingen dat naar het VWO gaat is de afgelopen 

jaren gestegen, maar de kans om te slagen voor het diploma is gedaald. 

Betekent dit nu dat het niveau van het onderwijs is gedaald, of zijn deze 

ontwikkelingen puur het gevolg van veranderingen in de leerlingpopulatie 

en is er dus sprake van een selectie-effect? Doordat keuzes die ouders en 

leerlingen maar ook docenten en scholen maken in hoge mate selectief 

zijn, omdat ze afhangen van de capaciteiten van de leerlingen, leidt een 

vergelijking van de uitkomsten van leerlingen die onderwijs met verschil-

lende kenmerken hebben gevolgd snel tot resultaten die geen goed beeld 

geven van het onderliggende causale effect. In sommige studies worden 

dergelijke problemen opgelost op basis van een vergelijking tussen landen 

(zie bijvoorbeeld Hanushek & Woessmann, 2009). Nadeel van deze aanpak 

is dat landen onderling vaak op talloze punten verschillen en dus moeilijk 

vast te stellen valt welk aspect de werkelijke oorzaak is van verschillen in 

uitkomsten. De vraag wat het causale effect van bepaalde welomschreven 
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onderwijsveranderingen op het latere studiesucces en de opbrengsten van 

het onderwijs later in het leven is, staat daarom steeds nadrukkelijker op de 

onderzoeksagenda. Gustafsson (2007, 2010) wijst op een aantal mogelijk-

heden om causale gevolgtrekkingen in het onderwijsonderzoek mogelijk te 

maken en problemen als gevolg van omgekeerde causaliteit, selectiviteit en 

meetfouten het hoofd te bieden. Een voorbeeld daarvan is de ‘difference 

in difference’-aanpak, waarbij verschillen in de timing van veranderingen 

in onderwijsvernieuwingen worden benut om effecten vast te stellen. Ook 

het gebruik van instrumentele variabelen biedt mogelijkheden. Andere 

onderzoekers gebruiken veranderingen in regelgeving of kleine regionale 

verschillen in de inrichting van het onderwijs om de effecten van de 

inrichting van het onderwijs op latere uitkomsten vast te stellen (dit staat 

bekend als het gebruik van regression discontinuities). Lavy (2010) vergelijkt 

de prestaties van leerlingen op verschillende vakken en relateert deze aan 

verschillen in instructietijd. Goodman (2009) gebruikt verschillen in de 

timing van de implementatie van exameneisen in de Verenigde Staten om 

de effecten van extra wiskundelessen te schatten. Joensen en Nielsen (2009) 

gebruiken een pilot met meer flexibele profielen (die als instrumentele 

variabele gebruikt kan worden voor de kans om wiskunde te kiezen) om 

het effect van wiskunde op later succes te schatten. Ook veldexperimenten 

worden ingezet om de effecten van stelselkenmerken te onderzoeken 

(Duflo, Dupas & Kremer, 2008). 

Vergelijkbare vragen zijn er voor stelselkenmerken, zoals de doorstroom 

in het onderwijs en de vraag welk kind bij wie in de klas komt. Ook hier 

werd de vraag wat de effecten zijn van een latere selectie in het voortgezet 

onderwijs in eerste instantie beantwoord met een landenvergelijking 

(Hanushek & Woessmann, 2006), maar werd later gezocht naar methoden 

om deze effecten binnen de context van het Nederlandse onderwijs te 

kunnen beantwoorden. Elk, Van der Steeg en Webbink (2011) gebruiken 

verschillen in brugklastradities tussen steden om de invloed van langere 

brugperiodes te schatten. Andere belangrijke vragen zijn: wat is de invloed 

van combinatieklassen op de prestaties van leerlingen in zowel de hogere 

als de lagere groep (vergelijk Leuven & Rønning, 2010)? Wat zijn de 

effecten van veranderingen in de profielen in het voorgezet onderwijs op 

het keuzegedrag van leerlingen en welke invloed heeft zitten blijven op de 

ontwikkeling van leerlingen? 
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In deze onderzoekslijn wordt specifiek onderzoek gevraagd naar de causale 

effecten op later studiesucces en uitkomsten na de schoolloopbaan, op de 

arbeidsmarkt, op de persoonlijke ontwikkeling van mensen en op sociale 

integratie, van specifieke aanpassingen in het onderwijsstelsel (zoals de 

timing en inhoud van het onderwijs en de wijze waarop leerlingen kunnen 

doorstromen). Van deze aanpassingen kan op grond van de bestaande ken-

nis redelijkerwijs verwacht worden dat ze relevant zijn en/of momenteel in 

de beleidsdiscussie veel aandacht krijgen.

Vragen die hierbij aan de orde zijn, zijn de volgende:

 – Hoe kunnen veranderingen in de inhoud van het onderwijs op 

een bepaalde leeftijd gerelateerd worden aan het studiesucces 

later in de onderwijsloopbaan en de uitkomsten op het terrein van 

arbeidsmarkt, de persoonlijke ontwikkeling van mensen en sociale 

integratie?

 – Wat is het effect van specifieke veranderingen in de wijze waarop 

leerlingen doorstromen en worden geselecteerd op de uitkomsten 

van verschillende groepen deelnemers?

4.2.2 Sturing van het onderwijs

Naast de effecten van keuzes bij de inrichting van het onderwijsstelsel is 

ook de aansturing van het onderwijs van belang voor de kwaliteit ervan 

en de ontwikkeling erin. Veel aandacht gaat de laatste jaren uit naar 

opbrengstgericht werken en evidence-based onderwijs. Opbrengstgericht 

werken houdt in dat scholen en docenten informatie over de leerprocessen, 

de achtergrond van de leerlingen en de opbrengsten van het onderwijs 

in termen van hun toetsscores, informatie over hun welbevinden en hun 

latere succes in het vervolgonderwijs, benutten om in kaart te brengen 

of het onderwijs op hun school aan de verwachtingen voldoet en of er 

mogelijkheden zijn de kwaliteit daarvan te verbeteren. Met evidence-based 

onderwijs wordt gedoeld op een beleid, waarbij keuzes over vernieuwingen 

in het onderwijs gebaseerd worden op beschikbare wetenschappelijke 

kennis. Voor vragen waar nog onvoldoende over bekend is, wordt een 

aanpak voorgestaan waarbij eerst op kleinere schaal experimenteel wordt 

onderzocht wat de effecten van bepaalde maatregelen zijn alvorens 

besloten wordt om ze op grotere schaal in te voeren. In het kader van 

opbrengstgericht werken is de minister van OCW van plan om aan het eind 

van groep acht basisonderwijs en in het tweede of derde leerjaar van het 
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voortgezet onderwijs nationale toetsen in te voeren en het gebruik van een 

leerlingvolgsysteem verplicht te stellen. Ook wordt overwogen de jonge 

leerlingen aan een begintoets te onderwerpen. In het kader van evidence-

based onderwijs zijn initiatieven genomen voor een verbetering van de 

disseminatie van kennis en worden steeds vaker veldexperimenten in het 

onderwijs uitgevoerd. 

Een belangrijke vraag is op welke manier deze informatie gebruikt gaat 

worden voor de sturing van het onderwijs. In de eerste plaats kan hij benut 

worden door de directie en docenten van scholen om het eigen functione-

ren in beeld te brengen en op grond hiervan de manier van werken aan te 

passen. In de tweede plaats hebben raden van toezicht en de onderwijsin-

spectie een rol bij het toezicht op het functioneren van scholen. Daarnaast 

kan de overheid criteria opstellen waaraan het onderwijs moet voldoen en 

kan zij haar bekostiging afhankelijk maken van de resultaten die een school 

boekt. Ten slotte hebben de ouders, leerlingen en studenten hun invloed 

omdat zij een school kunnen kiezen. 

Met name uit de Amerikaanse literatuur is bekend dat de verschillende 

aansturingsmechanismes voordelen, maar ook nadelen kennen. Zo laat Lavy 

(2002) zien dat prestatiebeloning aan teams in scholen gunstige effecten 

heeft op de resultaten, maar blijkt uit ander onderzoek in Chicago dat 

de bekostiging van scholen op basis van toetsresultaten heeft geleid tot 

fraude met de toetsen (Jacob & Levit, 2003) en een eenzijdige aandacht 

voor de kennis die bij de leerling getoetst wordt, waar in termen van deze 

bekostiging de grootste winst valt te behalen. Dit kan ten koste gaan van 

de bredere ontwikkeling van leerlingen (Neal 2010). Luginbuhl, Webbink en 

De Wolf (2009) vinden dat inspectiebezoeken een positieve invloed hebben 

op de prestaties van scholen. 

Dit leidt tot vragen als:

 – Wat zijn goede methodes om de resultaten van scholen in beeld te 

brengen en wat zijn de effecten daarvan op het functioneren van de 

school?

 – Welke invloed hebben verschillende aansturingsmechanismen op de 

bevordering van kwaliteit in het onderwijs?

 – Wat zijn de neveneffecten van dergelijke aansturingsmechanismen?
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Net als bij de vragen over de structuur van het onderwijs speelt ook hier de 

causaliteit een belangrijke rol. 

Evidence-based onderwijs en de disseminatie van kennis over wat werkt 

lopen vaak nog moeizaam. Aan de ene kant lijken scholen en docenten de 

kennis die beschikbaar wordt gesteld niet of nauwelijks te gebruiken, maar 

aan de andere kant is het ook de vraag of de informatie die beschikbaar is 

werkelijk bij kan dragen aan de beantwoording van de vragen waar scholen 

voor staan. Daar deze disseminatie van kennis over onderwijs van groot 

belang is, verdienen ook de volgende vragen onderzoek:

 – Hoe functioneert de keten van kennisontwikkeling en -gebruik in het 

onderwijs? 

 – Welke invloed hebben knelpunten in het onderwijs op het weten-

schappelijk onderzoek naar onderwijs? 

 – Op welke manier komen de resultaten van dit onderzoek ter 

beschikking van het onderwijs en welke betekenis hebben ze voor de 

kwaliteitsbevordering ervan? 
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5 De pedagogische functie van het onderwijs

5.1 Inleiding 

De laatste jaren wordt in het onderwijs sterke nadruk gelegd op het 

verhogen van de prestaties in vakken als taal, rekenen, Nederlands, 

wiskunde of Engels. Veel van de energie gaat dan ook naar het ontwikkelen 

en evalueren van methoden en arrangementen om die kwalificerende 

doelstellingen te bereiken. Gemakkelijk komen andere, met name de 

socialiserende doelstellingen van het onderwijs daarmee in de schaduw te 

staan. Het gaat daarbij om doelen die ook wel worden aangeduid met de 

term pedagogische functie van het onderwijs. Daaronder vallen de doelstel-

lingen van het onderwijs in brede zin: vorming, socialisatie in en buiten de 

school, voorbereiding op maatschappelijk functioneren, burgerschap en bij-

dragen van de school aan maatschappelijke samenhang. Op al deze punten 

wordt het onderwijs echter ook kritisch beoordeeld en regelmatig wordt 

de vraag gesteld of het onderwijs juist op deze brede doelstellingen wel 

voldoende bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen en op welke wijze 

de bijdrage aan de samenleving zichtbaar wordt. Daarom wordt er in deze 

onderzoekslijn voor gekozen vooral empirisch onderzoek te ondersteunen 

naar de stand van zaken, onderzoek dat inzicht biedt in de werkzaamheid 

van bepaalde aanpakken, en onderzoek naar achterliggende mechanismen 

en verklaringen op zowel micro-, meso-, als macroniveau. Dat is de kern van 

deze onderzoekslijn. 

In de afgelopen jaren heeft de PROO vragen met betrekking tot de 

pedagogische functie van het onderwijs steeds op verschillende wijzen 

expliciet in de programmering opgenomen (in 2000-2003 en 2008-2011 

het zwaartepunt Pedagogische functie van het onderwijs; in 2004-2007 

het zwaartepunt Scholen en sociale cohesie). Toch is er de afgelopen tien 

jaar relatief weinig onderzoek toegekend op dit terrein, als gevolg van 

een beperkt aantal aanvragen en een relatief laag honoreringspercentage. 

Er is daardoor geen sprake van een herkenbare onderzoekslijn gericht op 

de mate waarin en de wijze waarop het onderwijs doelstellingen op het 

gebied van persoonsvorming, burgerschap en sociale cohesie realiseert. Wel 

heeft inmiddels afgerond PROO-onderzoek naar dit thema een goede basis 

gelegd voor verder onderzoek. Om te beginnen is er een instrument ont-

wikkeld voor het meten van burgerschapscompetenties (Ten Dam, Geijsel, 
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Reumerman & Ledoux, 2010). Daarnaast heeft een review studie relaties 

tussen kenmerken van onderwijsstelsels en non-cognitieve uitkomsten 

van onderwijs (burgerschap, deviant gedrag en welzijn) in kaart gebracht 

(Netjes, Van de Werfhorst, Karsten & Bol, 2010).

Inmiddels is duidelijk dat er veel behoefte bestaat aan wetenschappelijk 

onderbouwde inzichten over de socialiserende rol van de school in brede 

zin. Het beleid rondom de school is de laatste jaren ingrijpend veranderd. 

In 2006 werd wel wettelijk vastgelegd dát scholen een opdracht hebben om 

actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen, maar niet op welke 

wijze dat dient te gebeuren. Daarover is weinig bekend. De Inspectie van 

het Onderwijs constateerde recentelijk op basis van beperkt onderzoek dat 

de ontwikkeling van dit burgerschapsonderwijs stagneert. Weinig scholen 

blijken te beschikken over een uitgewerkte visie op burgerschapseducatie 

en samenhang tussen de burgerschapsactiviteiten ontbreekt veelal 

(Inspectie van het Onderwijs, 2010). Ontwikkeling van beproefde protocol-

len om de feitelijke voortgang bij burgerschap te meten blijkt gewenst. 

In 2007 werd de maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet 

onderwijs verplicht. Sinds 2011-2012 doen leerlingen in een buitenschoolse 

context enige maatschappelijke ervaring op. Daarmee wordt de vraag actu-

eel welke arrangementen in welke mate zinvol bijdragen aan de socialisatie 

van leerlingen (waaronder burgerschap) – een doel op microniveau. 

Vanuit verschillende adviesorganen is eveneens gewezen op het belang van 

socialisatie en een brede invulling van onderwijsdoelen. Recent bracht de 

Onderwijsraad (2011) een advies uit, waarin gepleit wordt voor een eigen-

tijdse invulling van ‘vorming’. Overigens had de raad al vanaf 2002 meer-

dere adviezen gepubliceerd, waarin benadrukt werd dat de socialiserende 

functie van onderwijs – in de vorm van vormings- en burgerschapscompo-

nenten – herwaardering verdient. Ook het Ministerie van OCW beschouwt 

burgerschap en vorming als behorend tot de centrale doelstellingen van 

het onderwijs voor de kennissamenleving (Kennisagenda OCW, 2010, 30 

e.v.). Daarbij staat de vraag centraal in hoeverre onderwijs, cultuur, media 

en wetenschap een effectieve bijdrage aan de vorming en emancipatie van 

kinderen en jongvolwassenen leveren (Kennisagenda OCW, 2010, 43-44). 

Bij een dergelijke brede opvatting van onderwijs gaat men er blijkbaar van 

uit dat dergelijke effecten ook inderdaad zijn aangetoond. Dit blijkt echter 

nog maar nauwelijks het geval te zijn, zeker niet volgens een tegenwoordig 

steeds meer geaccepteerde norm van onderzoek dat evidence-based 
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aanwijzingen of practice-based evidence oplevert. Maar duidelijk wordt 

dat er grote behoefte is aan onderzoek, waarbij wordt nagegaan op welke 

wijze kenmerken van school en klas op mesoniveau van invloed zijn op de 

sociale competenties van leerlingen.

Ook in internationaal verband worden brede socialiserende doelstellingen 

van het onderwijs – vaak omschreven als social outcomes – besproken, 

benoemd en waar mogelijk toegevoegd aan het rijtje van relevante indica-

toren (bijvoorbeeld de OECD-publicatie Education at a Glance, 2010, 152-

167). Daar gaat het vooral om indicatoren op macroniveau, bijvoorbeeld 

sociale cohesie, waarvan vooralsnog uit onderzoek niet duidelijk is geble-

ken is op welke wijze het onderwijs daaraan precies heeft bijgedragen.

Het feit dus dat er meer of minder concrete beleidsdoelstellingen worden 

geformuleerd, wil niet automatisch zeggen dat duidelijk is welke middelen 

met welke inhoud worden ingezet en dat er onderzoek is of wordt opgezet 

om na te gaan in hoeverre beleidsdoelstellingen worden gehaald. Binnen 

deze onderzoekslijn is er dus veel ruimte voor ontwikkelings/ontwerp-

gericht en evaluerend onderzoek.

 

5.2 Theoretische oriëntatie en thema’s

Sinds de wettelijke verplichting voor scholen om aandacht te besteden aan 

actief burgerschap en sociale integratie, worden zaken, die eerder onder de 

noemer ‘pedagogische functie’ werden besproken, veelal in het kader van 

‘burgerschapsvorming’ bezien. Literatuurstudies laten zien dat dit met een 

verbreding van de invulling van burgerschapsvorming gepaard is gegaan 

(Schuitema, Ten Dam & Veugelers, 2008). Als doel van burgerschapsvorming 

wordt niet alleen kennis van het functioneren van een democratische 

samenleving gezien, en evenmin uitsluitend het vermogen en de bereidheid 

om actief in zo’n samenleving te participeren (het politieke domein van 

burgerschap). Ook doelen in het sociale domein, zoals ‘vertrouwen in het 

eigen vermogen een verschil te kunnen maken in de sociale omgeving’ of 

‘de bereidheid stelling te nemen tegen ongelijkheid’ worden onder burger-

schapsvorming geschaard (Geboers, Geijsel, Admiraal & Ten Dam, 2010). Een 

andere verbreding is geïntroduceerd door Lawy en Biesta (2006). Zij pleiten 

ervoor burgerschap van jongeren niet alleen te zien als een gewenste 

uitkomst, maar ook oog te hebben voor het feit dat jongeren deelnemen 
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aan het maatschappelijk leven en dus feitelijk al burger zijn. Geboers et al. 

(2010) laten in hun literatuur review echter zien dat deze (theoretische) 

verbreding nog niet weerspiegeld wordt in het empirisch onderzoek naar 

burgerschapsvorming, dat zich nog steeds hoofdzakelijk richt op het poli-

tieke domein van burgerschap. 

Onderzoek naar de pedagogisch-didactische aanpak van onderwijs gericht 

op de sociale en morele ontwikkeling van leerlingen laat zien dat een 

‘indirecte benadering’, waarbij de nadruk ligt op (leren) perspectief nemen, 

reflecteren, actief kennis construeren en interacteren, effectiever is dan een 

‘directe benadering’, het onderwijzen van regels en waarden (Solomon, 

Watson & Battistich, 2001). Ook voor het bevorderen van burgerschap 

wordt een probleem-gebaseerde aanpak met ruimte voor dialoog en inter-

actie en aandacht voor meningsvorming en perspectiefwisseling bepleit 

(Schuitema et al., 2008). Tevens wordt erop gewezen dat de school zelf 

beschouwd kan worden als geschikte oefenplaats voor burgerschapsvor-

ming (De Winter, Schillemans & Janssens, 2006). Empirisch onderzoek naar 

relaties tussen de vormgeving van burgerschapsonderwijs en de effecten 

daarvan is echter schaars.

Daarmee wordt de vraag relevant met welke middelen de hierboven 

omschreven doelstellingen kunnen worden bereikt. Welke inhoudelijke 

doelen heeft men precies voor ogen? Welke faciliteiten kunnen worden 

ingezet om die doelen bereikbaar te maken? Op welke wijze hebben 

scholen zich georganiseerd en hoe hebben leerkrachten zich voorbereid om 

leerlingen op dit terrein iets bij te brengen? En welke kennis- en vaardighe-

den bezitten leerlingen eigenlijk in het sociale domein?

Inmiddels zijn de eerste resultaten van PPON-peilingen naar burger-

schapsvorming in het basisonderwijs beschikbaar (Van Weerden, Hemker, 

Oosterveld, Van der Schoot, Van Til & Wagenaar, 2010). Daaruit blijkt dat 

leerlingen op – breed gedefinieerde – burgerschapstests beduidend lager 

scoren dan onderwijsexperts op dat terrein hadden ingeschat. Ook uit 

de International Civics and Citizenship Education Study (ICCS) bleek dat 

Nederlandse jongeren in het voortgezet onderwijs over het geheel lager 

scoren op burgerschapsdimensies dan hun buitenlandse leeftijdsgenoten. 

En binnen het Nederlandse onderwijs scoorden de vmbo-leerlingen 

beduidend lager dan leerlingen in andere vormen van voortgezet onderwijs 
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(Maslowski, Naayer, Isac, Oonk & Van der Werf, 2010). Nader onderzoek 

moet inzicht geven in de verklaringen voor deze effecten.

Verder werd na enkele jaren van intensieve samenwerking tussen scholen, 

curriculumontwikkelaars en onderzoekers binnen de zogenoemde Alliantie 

Scholenpanels Burgerschap duidelijk, dat er een grote variatie aan praktij-

ken is ontstaan in het omgaan met de burgerschapsopdracht. Vooralsnog 

is onduidelijk in hoeverre deze variatie ook leidt tot verschillen in de mate 

van het bereiken van de socialiserende doelstellingen. Een groot deel van 

de kennisketen – zoals de samenhang tussen visie, doelstellingen, cur-

riculum, leerkrachtcompetenties en resultaatmetingen – is nog maar zeer 

beperkt onderzocht. Bovendien blijkt er duidelijk behoefte aan meerdere 

genormeerde instrumenten, waarmee differentiële doelstellingen kunnen 

worden geëvalueerd, gekoppeld aan grootschalig onderzoek (Peschar, 

Hooghoff, Dijkstra & Ten Dam, 2010).

Waar gesproken wordt over de pedagogische functie van het onderwijs 

wordt veelal (impliciet) verwezen naar positieve opbrengsten, zoals burger-

schap en pro-sociaal en aangepast gedrag en dergelijke. Niettemin is het 

ook van belang om te verkennen in hoeverre (tendensen tot) negatief 

en antisociaal gedrag kunnen worden verminderd. In dit opzicht zijn 

belangwekkende ontwikkelingen gerapporteerd (onder andere Veenstra, 

Lindenberg, Munniksma & Dijkstra, 2010), maar meer systematisch onder-

zoek op dit terrein is gewenst.

Er is wel veel onderzoek verricht naar de effecten van sociale selectie op 

het presteren van leerlingen, maar niet naar de effecten die deze selectie 

heeft op aspecten van sociale cohesie (vooroordelen, sociale interactie, 

participatie) tussen leerlingen. Bij deze vraagstukken kan verwezen worden 

naar processen en effecten binnen de school als organisatie, maar ook naar 

de school als sociale institutie binnen de lokale gemeenschap waarvan zij 

deel uitmaakt. Binnen de onderwijswetenschappen wordt de school veelal 

als startpunt van het onderzoek genomen en zo ontstaat gemakkelijk de 

indruk dat zich alles rond de school concentreert. Om zicht te krijgen op de 

relatieve bijdrage van de school aan de sociale cohesie in een maatschappe-

lijke omgeving, is het daarom wenselijk onderzoek in een bredere context 

op te zetten, bijvoorbeeld met een buurt als eenheid van onderzoek (zie 

bijvoorbeeld Völker, 2005). 
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Verder past binnen deze onderzoekslijn onderzoek dat zich expliciet richt 

op het onderwijs als maatschappelijke institutie. De wijze waarop het 

onderwijsstelsel is ingericht geeft meer of minder ruimte aan democratische 

participatie en beïnvloeding door diverse groepen in de samenleving. 

De relatie tussen de inrichting van het onderwijsstelsel en de bijdrage 

die het onderwijs als institutie kan leveren aan sociale cohesie heeft een 

hoge maatschappelijke relevantie, maar er zijn wetenschappelijk nog veel 

vragen onbeantwoord (Van de Werfhorst & Mijs, 2007). Wat een recente 

PROO review studie wel heeft laten zien, is dat er een relatie bestaat 

tussen de mate van gedifferentieerdheid van onderwijssystemen en 

burgerschapsuitkomsten: naarmate een systeem meer gedifferentieerd is, 

zijn burgerschapsuitkomsten onder leerlingen lager. Ook is er een positieve 

relatie gevonden tussen onderwijsdifferentiatie en welzijn (Netjes, Van de 

Werfhorst, Karsten & Bol, 2010; zie ook de onderzoekslijn Het onderwijs-

stelsel). De auteurs constateren echter dat onderzoek naar de bredere 

effecten van onderwijssystemen in vergelijking met het onderzoek naar 

cognitieve uitkomsten minder gedetailleerd en geavanceerd is. Zij pleiten 

daarom voor onderzoek dat zicht kan bieden op de causaliteit tussen syste-

men en dergelijke uitkomsten. 

In deze onderzoekslijn worden drie hoofdlijnen van onderzoek of thema’s 

onderscheiden waarmee de kennis op dit brede terrein kan worden 

verdiept. Deze thema’s richten zich op respectievelijk het micro-, meso-, en 

macroniveau, te weten op: de brede (sociale) ontwikkeling van leerlingen 

(micro); de mate waarin en de wijze waarop scholen (kunnen) bijdragen 

aan die ontwikkeling (meso); en de mate waarin en de wijze waarop het 

onderwijs (kan) bijdragen aan sociale cohesie (macro). 

Zoals hierboven werd aangegeven ligt de nadruk in deze onderzoekslijn 

minder op conceptuele en theoretische verdieping – zonder dat dit 

uitgesloten wordt – dan op empirisch onderzoek naar de stand van zaken, 

onderzoek dat inzicht biedt in de werkzaamheid van bepaalde aanpakken 

en onderzoek naar achterliggende mechanismen en verklaringen op zowel 

micro-, meso-, als macroniveau. Naast onderzoek waarbij kennis, inzichten 

en vaardigheden worden gepeild, worden voorstellen naar studies van 

feitelijk gedrag nadrukkelijk aangemoedigd.
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5.3.1 De brede (sociale) ontwikkeling van leerlingen: micro-perspectief

Binnen het thema brede (sociale) ontwikkeling van leerlingen gaat het om 

onderzoek naar de invloed van vrienden, peers, buurt of sociale netwerken 

op burgerschap, maar ook op pro-sociaal of anti-sociaal gedrag of pesten. 

Mogelijke vragen zijn:

 – Hoe verloopt de ontwikkeling van burgerschap, maar ook van pro-

sociaal of anti-sociaal gedrag of pesten voor leerlingen?

 – Wat is de impact van vrienden, peers, buurt of sociale netwerken op 

sociale ontwikkeling?

 – Wat is de samenhang tussen (de ontwikkeling van) burgerschapscom-

petenties en cognitieve prestaties?

 – Welke nieuwe instrumenten kunnen worden ontwikkeld om de 

brede sociale ontwikkeling van leerlingen te meten?

Binnen deze onderzoekslijn is het ontwikkelen en gebruik van longitudi-

nale gegevens een belangrijke invalshoek. Daarmee kan de ontwikkeling 

van leerlingen in de bedoelde competenties beter in zicht komen en wor-

den verklaard. Te denken valt aan het COOL5-18 cohort, waarbij reeds metin-

gen op het terrein van burgerschap zijn verzameld (bijvoorbeeld Ten Dam, 

Dijkstra, Geijsel, Ledoux & Van der Veen, 2010). Maar ook kunnen andere 

bestaande – bij voorkeur interdisciplinaire – longitudinale datasets met 

relevante metingen over burgerschap worden aangevuld en zo mogelijk via 

het onderwijsnummer aan andere bestanden worden gekoppeld. Ook het 

gebruik van synthetische cohorten is mogelijk om binnen relatief korte tijd 

toch informatie over een langere ontwikkelingsperiode te verkrijgen (zie 

bijvoorbeeld Dijkstra et al., 2004).

5.3.2 De wijze waarop scholen (kunnen) bijdragen aan de brede (sociale) 

 ontwikkeling van leerlingen: meso-perspectief

Binnen dit thema komt onderzoek aan bod waarbij wordt nagegaan op 

welke wijze kenmerken van leerkrachten, school en klas op mesoniveau van 

invloed zijn op de sociale competenties van leerlingen. Mogelijke vragen 

zijn:

 – Hoe kan burgerschapsonderwijs in curricula worden vormgegeven en 

wat zijn de effecten op sociale en burgerschapscompetenties?
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 – Wat zijn de effecten van bepaalde pedagogisch-didactische aanpak-

ken (bijvoorbeeld samenwerkend leren, homogeen/heterogeen 

groeperen) op burgerschapscompetenties?

 – Wat is de rol van leerkrachten bij het verwerven van burgerschaps-

competenties?

 – Wat is de invloed van school- en jeugdcultuur en van sociale en 

digitale netwerken op pro- en anti-sociaal gedrag?

Deze onderzoekslijn heeft een dubbel perspectief. Enerzijds wordt de 

aandacht gericht op causale analyses en de evaluatie van bestaande maar 

beperkte praktijken in het onderwijs in de burgerschapsvorming. Maar 

anderzijds kan juist op het terrein van burgerschap en sociale competenties 

in het onderwijs ook ontwikkel- of ontwerponderzoek inzicht bieden in de 

wijze waarop doelen van sociale samenhang en vorming bereikt kunnen 

worden. Welke onderwijspraktijken (curricula, programma’s, scenario’s) 

dragen bij aan het realiseren van brede sociale competenties en burger-

schapsdoelen? Het ontwikkelen van prototypes en het vaststellen van de 

werkzaamheid is hierbij relevant. Zowel ontwerponderzoek als de (meta-)

evaluatie van bestaande programma’s en praktijken is hier dus aan de orde.

5.3.3 De wijze waarop het onderwijs kan bijdragen aan sociale cohesie: 

 macro-perspectief

Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij de sociale interactie tus-

sen verschillende groepen burgers faciliteren waardoor sociale afstanden 

kleiner, onderling vertrouwen groter en informele bindingen sterker 

worden. Onderwijs zou op deze wijze bij kunnen dragen aan de productie 

van sociale en economische welvaart. Mogelijke vragen zijn:

 – Hoe kan sociale cohesie op micro- of macroniveau zodanig worden 

gemeten, dat effecten van de school kunnen worden vastgesteld?

 – Welke vormen van schoolactiviteiten dragen bij aan sociale cohesie?

 – Wat is het effect van burgerschapscompetenties op de positie op de 

arbeidsmarkt?

 – Wat is het effect van selectiemomenten op burgerschapscompeten-

ties en sociale cohesie?

Nu macrostudies een relatie hebben vastgesteld tussen kenmerken van 

onderwijssystemen en non-cognitieve opbrengsten, is een volgende stap te 

onderzoeken in welke mate de variatie in institutionele context ook leidt 
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tot individuele of groepsverschillen in (burgerschaps)competenties van 

leerlingen. Aanvragen voor (internationaal) vergelijkende studies op dit 

terrein worden dan ook sterk aangemoedigd, zowel op basis van analyse 

van bestaande data als door uitbreiding van bestaande data met relevante 

instrumenten om inzicht in de pedagogische functies van onderwijs te 

vergroten.

Hoewel enig onderzoek is verricht naar sociale cohesie binnen de school is 

nog weinig bekend over de relevante condities voor de productie daarvan 

en over de potentieel negatieve effecten van een te grote mate van sociale 

cohesie. Naast het opnemen van relevante school- en contextkenmerken 

in multi-level analyses is het daarom ook gewenst om op contextniveau 

verklarende kenmerken te meten. Onderzoek naar sociale (en digitale) net-

werken op het niveau van klas, school en/of buurt en de effecten daarvan 

op sociale cohesie (buurt), maar ook op pro- en anti-sociaal gedrag wordt 

aangemoedigd.
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6 Subsidie-instrumenten

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de verschillende subsidie-instrumenten waarmee 

de PROO onderzoek wil uitzetten aan de orde. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan de monitoring van toegekend onderzoek en de disseminatie 

van kennis. Het hoofdstuk sluit af met een instructie voor het indienen van 

voorstellen via IRIS.

Als algemene regel geldt dat aanvragers uitsluitend voorstellen voor onder-

zoek kunnen indienen binnen de door de PROO vastgestelde thema’s van 

de onderzoekslijnen zoals die in de voorgaande hoofdstukken zijn beschre-

ven. Onderzoeksvoorstellen voor samenhangende onderzoeksprojecten 

zijn welkom in het bijzonder op het snijvlak van thema’s. Onderzoekers 

dienen in het laatste geval aan te geven welke thema’s het betreft. 

Wanneer een voorstel wordt ingediend door een combinatie van meerdere 

disciplines, wordt dit element bij de beoordeling positief meegewogen. 

Onderzoeksvoorstellen over de in een onderzoekslijn beschreven problema-

tiek die niet zijn toegespitst op de geselecteerde thema’s, worden niet in 

behandeling genomen, evenals onderzoeksvoorstellen die zich buiten het 

werkterrein van de PROO begeven (zie hiervoor hoofdstuk 1).

Het is aan de aanvrager om te beargumenteren waarom een aanvraag bin-

nen een of meerdere thema’s past. Het aanvraagformulier biedt hiervoor in 

een afzonderlijke vraag ruimte.

6.2 Instrumenten

Voor het onderzoeksprogramma 2012-2015 hanteert de PROO de subsidie-

instrumenten samenhangende onderzoeksprojecten en review studies. 

Daarnaast streeft de PROO ernaar om, apart van dit programma, in deze 

periode onder de naam moduleonderzoek onderwijscohorten een of meer 

subsidierondes uit te schrijven voor verdiepend onderzoek in het kader van 

het cohortonderzoek COOL5-18. 
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 Samenhangende onderzoeksprojecten

Aanvragen voor samenhangende onderzoeksprojecten kunnen worden 

ingediend met een maximale looptijd van vier jaar en tot een omvang van 

750.000 euro. Deze condities openen de mogelijkheid voor een aanvraag 

voor samenhangende onderzoeksprojecten van grotere omvang, met 

deelname van meerdere onderzoekers en/of bestaande uit meerdere deel-

projecten. In dit laatste geval zijn de deelprojecten onderling nauw verbon-

den en dragen ze gezamenlijk bij aan de beantwoording van de centrale 

onderzoeksvraag. Een voorstel voor samenhangende onderzoeksprojecten 

omvat een beschrijving van de centrale onderzoeksvraag, de thematiek, de 

relevantie van het gehele onderzoeksvoorstel, het samenwerkingsverband 

en de eventueel daarin ondergebrachte onderzoeksprojecten en hoe 

hiermee de centrale onderzoeksvraag beantwoord zal worden. 

De aanstellingsduur van promovendi bedraagt in beginsel maximaal vier 

jaar. Een deeltijdaanstelling (minimaal 0,8 fte) is mogelijk, mits bij indiening 

aangevraagd. De eventuele kosten voor wijziging van de aanstellingsom-

vang bij of na de start van het onderzoek worden niet door NWO/PROO 

vergoed. 

De aanstellingsduur van een postdoconderzoeker bedraagt minimaal één 

en maximaal vier jaar. Een deeltijdaanstelling (minimaal 0,5 fte) is mogelijk, 

mits bij indiening aangevraagd. De eventuele kosten voor wijziging van de 

aanstellingsomvang bij of na de start van het onderzoek worden niet door 

NWO/PROO vergoed. 

 Review studies

De PROO continueert het in de vorige periode ingezette subsidie-

instrument review studies. Dit zijn kortlopende, zelfstandige verkennende 

of overzichtsstudies van gepubliceerde en ongepubliceerde literatuur naar 

onderwerpen die voor de onderwijspraktijk en het beleid van belang zijn 

en waar nog geen overzichtsartikelen van bestaan. Hiermee beoogt de 

PROO inzicht te krijgen in lacunes in bestaande kennis. Daarnaast biedt dit 

instrument de mogelijkheid om verkennende studies of overzichtsstudies 

uit te voeren naar onderwerpen die voor de onderwijspraktijk en het beleid 

van belang zijn. 
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Voor een review studie is een subsidie van maximaal 50.000 euro beschik-

baar. De looptijd bedraagt maximaal twaalf maanden. Onderdeel van de 

studie is een publicatie van een publiekstoegankelijke samenvatting en/

of de organisatie van een praktijkrelevant seminar, waarbij aanwijzingen 

waarmee de onderwijspraktijk (verder) verbeterd kan worden centraal 

staan. De communicatieadviseur van de PROO kan bij het uitwerken van 

plannen voor de communicatie en disseminatie van onderzoeksresultaten 

ondersteuning bieden. 

 Moduleonderzoek onderwijscohorten

In 2007 is een nieuw onderwijscohortonderzoek van start gegaan onder de 

naam COOL5-18. Dit cohortonderzoek is opgezet als een basisdataverzame-

ling in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar 

beroepsonderwijs. De PROO beoogt in de periode 2012-2015 enkele subsi-

dierondes voor moduleonderzoek onderwijscohorten te organiseren. Dit 

betreft subsidies voor verdiepend, wetenschappelijk onderzoek binnen de 

doelstelling van COOL5-18. Hiermee biedt de PROO onderzoekers de moge-

lijkheid om bepaalde ontwikkelingen binnen en tussen de COOL-cohorten 

(en eventueel andere cohortonderzoeken) nader te bestuderen. Informatie 

over COOL5-18 is te vinden op www.cool5-18.nl en op www.nwo.nl/proo.

6.3 Subsidierondes en budget

Er zijn twee subsidierondes voor samenhangende onderzoeksprojecten 

gepland, en wel in 2012-2013 en in 2014. In de tweede ronde kan de PROO 

ervoor kiezen onderzoekers expliciet uit te nodigen om voorstellen in te 

dienen voor die onderdelen van het programma waarvoor in de eerste 

ronde geen of minder voorstellen gehonoreerd zijn. Tevens kunnen, onder 

meer naar aanleiding van de tussentijdse rapportages van onderzoek dat 

in de eerste ronde is gehonoreerd, in de tweede ronde nog enkele andere 

accenten in het programma worden gelegd. De subsidierondes voor 

samenhangende onderzoeksprojecten kennen twee fases: indiening van 

vooraanmeldingen en indiening van uitgewerkte voorstellen. Voor review 

studies organiseert de PROO eveneens twee subsidierondes, met alleen 

uitgewerkte voorstellen. De eerste ronde start in het najaar van 2012, de 

tweede in 2014. 
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Voor de programmaperiode 2012-2015 is voor de subsidierondes van 

samenhangende onderzoeksprojecten en review studies naar verwachting 

een budget van ongeveer 9 miljoen euro beschikbaar. De procedures voor 

indiening, beoordeling en besluitvorming zullen voor de verschillende 

subsidie-instrumenten in de respectievelijke oproepen tot het indienen van 

onderzoeksvoorstellen (calls for proposals) worden beschreven.

6.4 Na toekenning

 Track record hoofd- en medeaanvragers

Aanvragers dienen eerder door de PROO gefinancierd onderzoek op 

correcte wijze te hebben afgerond. Wanneer dat niet het geval is, kan de 

PROO besluiten pas tot toekenning van subsidie over te gaan nadat hij hier-

voor van de aanvrager een met redenen omklede verklaring heeft gekregen 

en geaccepteerd. Vragen die hier aan de orde komen zijn:

 – Is het onderzoek binnen de gestelde termijn gestart?

 – Is de subsidieperiode afgerond binnen de in de aanvraag beoogde 

termijn? Is tijdig gecommuniceerd over mogelijke vertragingen? 

Is de eindrapportage opgesteld en vastgesteld en is de financiële 

verantwoording ingediend?

 – Is de beoogde wetenschappelijke output opgeleverd? Zo niet, wat is 

daarvan de reden en is inzichtelijk gemaakt of, en zo ja hoe, deze zal 

worden opgeleverd?

 Kennisverspreiding

Voor nieuwe toekenningen geldt dat de PROO-communicatieadviseur 

met de aanvragers het door hen opgestelde communicatieplan voor het 

onderzoek bespreekt en gedurende de looptijd van het onderzoek nauw 

betrokken is bij niet-wetenschappelijke disseminatieactiviteiten. Punten 

van aandacht zijn hier tevens verspreiding en valorisatie van relevante ken-

nis binnen het onderwijsveld. Dit neemt niet weg dat de hoofdaanvrager 

in laatste instantie verantwoordelijk blijft voor de verspreiding van kennis 

naar de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. 

De PROO continueert zijn in 2010-2011 ingezette communicatie- en 

kennisdisseminatiebeleid. Dit betekent dat de PROO niet zelf probeert 
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zoveel mogelijk verschillende categorieën publiek te bereiken, maar dat hij 

hiervoor samenwerking zoekt met een aantal strategische partners in het 

veld. Achterliggende gedachte hierbij is dat deze niet alleen beter weten 

wie hun publiek is, maar ook zelf reeds over kanalen beschikken om dit te 

bereiken. In het kader hiervan onderhoudt de PROO onder andere contact 

met Didactief, Leraar24, het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse 

Taalunie, de Stichting Lezen, ecbo en Kennisnet. Ook met de voorlichtings-

afdelingen van universiteiten bestaat veelvuldig contact. Waar mogelijk zal 

de PROO deze samenwerkingsrelaties in de toekomst verder uitbouwen. 

Daarnaast blijft de PROO gebruikmaken van de eigen communicatiekana-

len, zoals de PROO Attenderingsberichten (met in het najaar van 2011 ruim 

zevenhonderd abonnees) en de websites van NWO en de PROO.

Voor wetenschappelijke disseminatie hebben onderzoekers uiteraard 

hun eigen circuits. Binnen Nederland kunnen in dat verband bijvoorbeeld 

conferenties als de ICO Toogdagen en de Onderwijs Research Dagen (ORD) 

genoemd worden. De PROO nodigt elk jaar een onderzoekgroep uit om 

tijdens de ORD en de conferentie van de American Educational Research 

Association (AERA) in de Verenigde Staten een symposium te organiseren. 

Met name AERA biedt PROO-onderzoekers de gelegenheid resultaten uit 

hun onderzoek voor een breed internationaal wetenschappelijk publiek te 

presenteren.

 Tussentijdse rapportages

Vanwege de subsidiebepalingen van NWO en het beleid van MaGW wordt 

halverwege de looptijd van het onderzoek een voortgangsrapportage 

opgevraagd. Deze tussentijdse rapportage dient als verantwoording van 

toegekende subsidies en wordt door de PROO tevens gebruikt voor de 

monitoring van het lopende onderzoeksprogramma. 

In deze rapportage dient de hoofdaanvrager verslag te doen van het tot 

dan toe uitgevoerde onderzoek in relatie tot de oorspronkelijke opzet en 

planning. Ook moet duidelijk worden wat er aan kennisdisseminatie en 

kennisoverdracht is gedaan. Tevens dient de hoofdaanvrager aan te geven 

hoe het onderzoek in de tweede periode zal worden uitgevoerd. De schrif-

telijke rapportage dient te worden goedgekeurd door de PROO. De PROO 

heeft daarbij de mogelijkheid om suggesties te doen ter verbetering van 
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de aansluiting op het PROO-programma. Continuering van de toegekende 

subsidie is afhankelijk van goedkeuring van deze tussentijdse rapportage.

 Eindverslag

Uiterlijk drie maanden na afloop van de subsidieperiode dient de hoofd-

aanvrager conform de Regeling subsidieverlening NWO een eindverslag 

op te stellen en een financiële verantwoording in te dienen. Alle tot 

dan toe in het kader van het project gerealiseerde en in de aanvraag 

genoemde wetenschappelijke output wordt hierbij gevoegd. Tevens dient 

de hoofdaanvrager een gedetailleerde planning van de oplevering van de 

overige wetenschappelijke output op te stellen. Na goedkeuring van het 

eindverslag wordt de subsidieperiode afgesloten en de definitieve subsidie 

vastgesteld.

 Wetenschappelijke output

Het onderzoek zal pas succesvol zijn afgerond als minimaal de in de aan-

vraag genoemde wetenschappelijke output aan de PROO ter beschikking 

is gesteld. Voor dissertaties en rapporten geldt dat hiervan 15 exemplaren 

naar het PROO-secretariaat gestuurd moeten worden. Alle overige publi-

caties dienen in hun definitieve vorm elektronisch te worden aangeleverd. 

Alle publicaties dienen door de aanvrager in Iris te worden ingevoerd.

De PROO kan onderzoek alleen inhoudelijk vaststellen als ook de output 

beschikbaar is. Indien door een situatie van overmacht de oplevering 

vertraging oploopt, stelt de PROO de hoofdaanvrager in de gelegenheid 

deze output binnen een redelijke termijn aan te leveren. Hiermee wordt de 

vaststelling en de financiële afronding van het project opgeschort.

Indien er geen sprake is van overmacht en wanneer de hoofdaanvrager 

binnen de gestelde termijn de output niet oplevert, dan wordt het onder-

zoek op basis van het eindverslag vastgesteld. Het onderzoek wordt dan 

beschouwd als niet succesvol afgerond. Dit kan ertoe leiden dat de laatste 

subsidietranche niet wordt uitgekeerd. Bovendien kan het consequenties 

hebben voor de subsidietoekenning van in de toekomst bij de PROO in te 

dienen onderzoeksvoorstellen.
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 Presentatie resultaten

Aan het einde van de programmaperiode kan de PROO besluiten een 

bijeenkomst te beleggen waar alle onderzoeken die onder het onderzoeks-

programma zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. De focus daarbij is 

de bijdrage aan de realisatie van het PROO-programma 2012-2015 en het 

verkrijgen van input voor nieuwe programmering.

6.5 Financiering

Subsidie wordt toegekend aan de hoofdaanvrager, in eerste instantie voor 

de eerste helft van het onderzoek. Bij toekenning kan de PROO aanpas-

sing van de begroting verlangen wanneer hiervoor aanleiding bestaat. 

Continuering van de subsidie is afhankelijk van de goedkeuring door de 

PROO van de voortgangsrapportage.

De uitbetaling van personele en materiële kosten geschiedt volgens de in de 

toekenningsbrief genoemde tranches. De laatste tranche wordt uitgekeerd 

na goedkeuring van het eindverslag en de financiële verantwoording.

6.6 Beoordelingscriteria

 Criteria voor ontvankelijkheid

Het PROO-secretariaat gaat na of de aanvraag aan de volgende, formele 

vereisten voldoet:

 – Is het voorstel tijdig ingediend via IRIS?

 – Is de aanvraag in het Engels opgesteld?

 – Is gebruik gemaakt van het verplichte formulier?

 – Zijn alle vragen beantwoord?

 – Wordt het maximale aantal woorden niet overschreden?

 – Valt de aangevraagde onderzoeksformatie binnen de criteria?

 – Is de hoofdaanvrager een gevestigde en gepromoveerde onder-

zoeker met een vaste aanstelling aan een Nederlandse (para-)

universitaire instelling?

 – Voldoen de hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) aan de criteria 

voor de past performance? (zie hieronder)
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 Past performance hoofd- en medeaanvragers

De past performance heeft betrekking op de hoofdaanvrager en 

medeaanvrager(s) en verschaft inzicht in hun kwaliteiten c.q. ervaring als 

onderzoeker, maar hoeft geen betrekking te hebben op het onderwerp van 

de aanvraag. De past performance wordt uitgedrukt in wetenschappelijke 

publicaties. 

 Senior onderzoeker, lid van een onderzoekschool

Indien de hoofdaanvrager lid is van een onderzoekschool, kunnen dezelfde 

publicaties worden opgevoerd die voor het lidmaatschap opgevoerd zijn, 

met dien verstande dat er sprake moet zijn van vijf door de betreffende 

onderzoekschool geaccepteerde publicaties over de afgelopen vijf jaar.

 Senior onderzoeker, geen lid van een onderzoekschool

Indien de hoofdaanvrager geen lid is van een onderzoekschool, dienen vijf 

publicaties opgevoerd te worden over de afgelopen vijf jaar, die voldoen 

aan de voorwaarden die een aan het onderzoeksterrein aanverwante 

onderzoekschool hieraan stelt. De hoofdaanvrager dient aan te geven 

welke richtlijnen van welke onderzoekschool gebruikt zijn bij het opstellen 

van de past performance.

 Junior onderzoeker, (nog) geen lid van een onderzoekschool

Lidmaatschap van een onderzoekschool impliceert een minimale aanstelling 

als gepromoveerd onderzoeker van de hoofdaanvrager van vijf jaar. Indien 

een hoofdaanvrager nog niet aan deze termijn kan voldoen, dan geldt sinds 

het moment van aanstelling: gemiddeld één publicatie per jaar, met een 

minimum van drie jaar. 

 Wetenschappelijke beoordelingscriteria

Ontvankelijke voorstellen worden beoordeeld (door referenten en 

beoordelingscommissies) aan de hand van criteria onderverdeeld in vijf 

categorieën: 

 – Past performance

 – Publicatierecord

 – Kwaliteit van de onderzoeksgroep
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 – Wetenschappelijke kwaliteit

 – Uitwerking probleemstelling 

 – Opzet en methoden

 – Multidisciplinariteit

 – Organisatie van het onderzoek

 – Haalbaarheid van het onderzoek

 – Wetenschappelijke betekenis 

 – Wetenschappelijk belang

 – Originaliteit 

 – Wetenschappelijke meerwaarde 

 – Verwachte wetenschappelijk output

 – Internationale oriëntatie (optioneel)

 – Strategische betekenis

 – Programmatische betekenis

 – Relevantie voor onderwijspraktijk en/of –beleid.

6.7 Prioriteringsoverwegingen

Bij de prioritering van de als subsidiabel gekwalificeerde voorstellen laat 

de PROO naast de kwaliteitscriteria ook inhoudelijke en beleidsmatige 

overwegingen een rol spelen.

Inhoudelijke overwegingen:

 – Levert een voorstel een belangwekkende bijdrage aan een (onder-

deel) van een onderzoekslijn uit het onderzoeksprogramma van de 

PROO?

 – Levert een voorstel een bijdrage aan de opbouw of het behoud van 

noodzakelijke deskundigheid, met andere woorden is er sprake van 

meerwaarde ten opzichte van eerste geldstroomonderzoek?

Beleidsmatige overwegingen:

 – Budgettaire gronden

 – Spreiding van voorstellen over de onderzoekslijnen

 – Urgentie van de uitvoering van het onderzoek.
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6.8 Indienen via IRIS

Alle aanvragen dienen te worden ingediend via IRIS, het elektronische 

indieningssysteem van NWO. Aanvragers dienen over een eigen account te 

beschikken. Zie hiervoor de website van IRIS: www.iris.nwo.nl. Aanvragers 

kunnen anderen machtigen voor hun account. Vragen van technische aard 

dient u te richten aan de IRIS Helpdesk (het secretariaat van de PROO kan 

u hier niet mee helpen). Deze is op werkdagen tussen 11.00 en 16.00 uur 

te bereiken via telefoon 0900-696 47 47. Dit nummer kan alleen vanuit 

Nederland worden gebeld.

Aanvragen blijven gekoppeld aan het account van de persoon die de 

aanvraag indient. Dit kan later niet gewijzigd worden. Dit houdt in dat alle 

correspondentie over de aanvraag gericht wordt aan de eigenaar van het 

account van waaruit de aanvraag is ingediend.

 Algemeen

Het verdient aanbeveling om niet tot het laatste moment te wachten met 

indiening van een aanvraag via IRIS. Drukte op de server of technische pro-

blemen kunnen succesvolle indiening van de aanvraag bemoeilijken of zelfs 

onmogelijk maken. Aanvragen kunnen via IRIS worden ingediend vanaf het 

moment dat de oproep is uitgegaan.

Alle aanvragen worden ingediend aan de hand van een verplicht indie-

ningsformulier. Deze formulieren worden tijdig via de website van de 

PROO (www.nwo.nl/proo) en de subsidiewijzer van NWO (www.nwo.nl/

subsidiewijzer) beschikbaar 
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