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Hoofdstuk 1: Inleiding / Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

 
Ouderbetrokkenheid, ontwikkeling en loopbaankeuze van leerlingen 
De relatie tussen de betrokkenheid van ouders bij school en de cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kinderen is regelmatig onderwerp van 
onderzoek. Ook vinden vele activiteiten plaats om de samenwerking tussen ouders 
en scholen te verbeteren met het oog op het verhogen van de prestaties van 
kinderen. Dit bleek onder andere uit een conferentie die het Ministerie van OCW op 
14 januari 2013 organiseerde onder de titel “Ouders & School: Samen de schouders 
eronder”. Niettemin zijn er nog de nodige vragen te beantwoorden over 
ouderbetrokkenheid, met name waar het gaat om concrete activiteiten die scholen 
kunnen ondernemen om ouderbetrokkenheid effectief te bevorderen. 
 
Het Ministerie van OCW stelt € 945.000 beschikbaar voor de uitvoering van drie 
onderzoeksprojecten op dit terrein. Hiertoe zet de Programmaraad Praktijkgericht 
Onderzoek (PPO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek een call for 
proposals uit. 

 
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is ingesteld om de afstand 
tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs te verkleinen. 
Het NRO gaat de versnippering van middelen voor onderwijsonderzoek tegen en 
zorgt voor een samenhangende meerjarige programmering van wetenschappelijk 
onderzoek. Deze programmering brengt het NRO tot stand op basis van vragen uit 
de onderwijspraktijk, het onderwijsbeleid en de wetenschap. Het NRO bevordert dat 
leraren, schoolleiders, schoolbesturen en beleidsmakers meer gebruik maken van 
onderzoeksresultaten. Deze partijen worden dan ook betrokken bij de 
totstandkoming van de programmering, de beoordeling van onderzoeksprojecten en 
de uitvoering van het onderzoek. 
 
De missie van het NRO luidt:  
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek coördineert de programmering en 
financiering van onderzoek naar onderwijs. Het bevordert de wisselwerking tussen 
onderzoek, praktijk en beleid en de toepassing van onderzoeksresultaten. Zo draagt 
het NRO bij aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. 
 
Er zijn drie typen programma’s binnen het onderwijsonderzoek: fundamenteel, 
beleidsgericht en praktijkgericht. Het NRO ontwikkelt ook onderzoeksprogramma’s 
die deze drie typen onderzoek doorkruisen. Deze call for proposals valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO).  
 
De Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek subsidieert onderwijsonderzoek 
dat valt onder de volgende definitie:  
Praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd in en met de praktijk en levert kennis en 
concrete producten die direct kunnen worden ingezet in de onderwijspraktijk en die 
bijdragen aan schoolontwikkeling, professionalisering en aan het vergroten van de 
kennisbasis over onderwijs.  
 
De belangrijkste afnemers van de resultaten van praktijkgericht onderzoek zijn de 
spelers in het onderwijsveld zelf. Voor deze call zijn dat het basisonderwijs (PO), het 
voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De 
resultaten leveren verder input voor andere wetenschappers en beleidsmakers.  
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1.2 Beschikbaar budget 

Het totale budget voor dit onderzoek is € 945.000. Hiervan worden drie 
onderzoeksprojecten gefinancierd van elk maximaal € 315.000.  

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum: donderdag 16 
januari 2014, 12.00 uur. 
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2 Doel 

2.1 Inleiding 

Binnen dit onderzoeksprogramma kan onderzoek worden uitgevoerd naar 
ouderbetrokkenheid. In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken op het gebied van 
ouderbetrokkenheid en de vragen die hieromtrent beantwoord dienen te worden 
nader uitgewerkt.   

2.2 Ouderbetrokkenheid 

De stand van zaken rond inzichten over de relatie tussen ouderbetrokkenheid en de 
ontwikkeling van leerlingen op school is recent geschetst in de review studie van 
Bakker (2013)1, uitgevoerd onder auspiciën van NWO/PROO. In deze studie wordt 
met name ingegaan op de rol die leraren spelen in relatie tot de betrokkenheid van 
ouders. Daarnaast heeft het SCP (Herweijer, 2013)2 onderzoek gedaan naar de 
samenwerking tussen ouders en school. De inzichten die deze twee bronnen hebben 
geleverd, worden hierna kort beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de vragen 
die in het te financieren onderzoeksproject nog beantwoord zouden moeten worden. 
 
Het begrip ouderbetrokkenheid 
Zoals Bakker e.a. in hun review overtuigend laten zien, is ouderbetrokkenheid 
langzamerhand een containerbegrip geworden waaronder een scala aan opvattingen, 
gedragingen en activiteiten van ouders valt. Een verduidelijkende indeling van 
vormen van ouderbetrokkenheid waarnaar in deze review studie wordt verwezen is 
die van Epstein (1995).3 Zij onderscheidt de volgende zes typen van 
ouderbetrokkenheid: 
• parenting: basale opvoedingspraktijken 
• communicating: contact met de school 
• volunteering: vrijwilligerswerk op school 
• support for learning at home: thuisbetrokkenheid 
• participating in decision making: deelname aan besluitvorming op school 
• collaborating with the community: samenwerking met de grotere gemeenschap 

van stad of wijk 
 
Verder wijzen Bakker e.a. erop dat het begrip ouderbetrokkenheid niet waardenvrij 
is. Leraren lijken zich in hun interacties met ouders te laten leiden door een bepaald 
ideaalbeeld van ouderbetrokkenheid. Dit kan een effectieve stimulering van 
ouderbetrokkenheid in de weg staan.  
 
Effecten van ouderbetrokkenheid 
Afhankelijk van de vorm van ouderbetrokkenheid kunnen er effecten worden 
vastgesteld op de cognitief en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, zo 
stellen Bakker e.a. vast. Over het algemeen is er een positief effect waar te nemen 
van de betrokkenheid van ouders thuis, eerder dan van de betrokkenheid van 
ouders op school. Zo worden er over het algemeen positieve effecten van 

                                                 
 
 
1 J. Bakker, E. Denessen, M. Dennissen en H. Oolbekkink-Marchand (2013). Leraren en 
ouderbetrokkenheid. Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol van de 
leraren daarbij. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. 
2 L. Herweijer, en R. Vogels (2013). Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: SCP.  
3 J.L. Epstein, School/family/community partnerships (1995). Phi Delta Kappan, 76, 701-712, 1995. 
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huiswerkbegeleiding door ouders vastgesteld. Niettemin zijn er ook onderzoeken 
waarin van deze begeleiding geen positieve relatie met de ontwikkeling van het kind 
gevonden wordt. Dit wordt wel verklaard doordat het kind een te grote bemoeienis 
van de ouders zou ervaren en daarmee een beperking in de broodnodige autonomie 
bij het maken van huiswerk (p.30). 
 
Verder kan in specifieke situaties een negatief effect van betrokkenheid verklaard 
worden door het feit dat met name vaders pas meer betrokkenheid lijken te gaan 
tonen wanneer de prestaties van het kind al te wensen overlaten (p.24).  
 
Bepaalde vormen van ouderbetrokkenheid blijken geen effect te sorteren op de 
ontwikkeling van kinderen. Het gaat dan om ouderbetrokkenheid op school, zoals 
het helpen op school, het verrichten van hand- en spandiensten, het bezoeken van 
ouderavonden en het participeren in raden of commissies (p.31). 
 
Welke vorm van ouderbetrokkenheid effectief is, blijkt ook af te hangen van de 
leeftijd van het kind: met het vorderen van de leeftijd lijken kinderen meer baat te 
hebben bij vertrouwen en steun en minder bij concrete hulp (p.12). 
 
Rol van docenten 
De rol van docenten in het bevorderen van ouderbetrokkenheid lijkt van cruciale 
betekenis te zijn. Ouders voelen zich met name gestimuleerd tot betrokkenheid, 
wanneer zij hiertoe door leraren uitgenodigd worden. Hierbij blijken niet alleen 
concrete activiteiten van leraren, maar ook hun attitude ten aanzien van 
ouderbetrokkenheid van belang te zijn. 
 
In een aantal gevallen spelen waarden-oordelen van docenten een rol bij de 
interacties van leraren met ouders. Zo lijken docenten geneigd te zijn de 
betrokkenheid van hoogopgeleide ouders te overschatten en die van laagopgeleide 
ouders en/of ouders die uit andere culturen afkomstig zijn te onderschatten (p.56).  
 
Situatie in Nederland 
In het eerder geciteerde SCP onderzoek wordt op basis van een enquête onder 
ouders en focusgroepgesprekken met leraren, schoolleiders en managers een 
beeld van de samenwerking tussen ouders en scholen geschetst. Dit zijn de 
belangrijkste bevindingen uit het onderzoek ten aanzien van die samenwerking:   

- Ouders en leraren/schoolleiders vinden dat samenwerking belangrijk is voor 
de leerresultaten van kinderen, maar worstelen in de praktijk met 
afbakening van verantwoordelijkheden.  

- Vooral ouders in het basisonderwijs zijn thuis veel en vaak betrokken bij het 
onderwijs van hun kinderen. Naarmate kinderen ouder worden neemt de 
praktische hulp af en verschuift betrokkenheid meer naar praten over school 
en toekomst, toezichthouden op huiswerk maken en niet spijbelen.  

- Leraren vinden dat de inzet van een deel van de ouders tekortschiet.  
- In het basis- en voortgezet onderwijs is er veel contact tussen ouders en 

school. In het mbo is er minder contact en voelen ouders zich minder goed 
geïnformeerd.  

  
Wat betekenen deze bevindingen voor de samenwerking tussen ouders en school en 
wat zijn de grenzen en mogelijkheden aan deze samenwerking? Uit het onderzoek 
blijkt dat ouders al veel doen. Ondanks dat zij door drukke werkzaamheden niet 
altijd tijd lijken te hebben om op school hun betrokkenheid te tonen, geven vrijwel 
alle ouders thuis ondersteuning aan hun kind. Daarbij kan volgens de auteurs wel de 
vraag gesteld worden wat de kwaliteit is van deze ondersteuning thuis, maar dit 
onderzoek geeft daar geen antwoord op. Het feit dat ouders al zo veel moeten, stelt 
dus ook grenzen aan het stimuleren van meer betrokkenheid van ouders thuis. Ook 
de participatiesamenleving eist hun inzet en ouders zullen daarin keuzes moeten 
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maken. De prioriteit ligt daardoor misschien niet altijd bij de ondersteuning van hun 
kind thuis of op school. Er zijn overigens ook grenzen aan de inzet van scholen ten 
aanzien van de samenwerking met ouders; ook scholen lopen tegen de hoge 
maatschappelijke eisen aan. Bovendien zijn niet alle leraren even vaardig in de 
communicatie met ouders. Dit behoeft aandacht.  
 
In het stimuleren van ouderbetrokkenheid dient er een balans te worden gevonden 
in de aandacht die aan verschillende groepen ouders wordt gegeven. Bepaalde 
groepen ouders zijn moeilijker te activeren dan andere groepen ouders. Het gaat 
daarbij vooral om laagopgeleide ouders en ouders uit migrantengroepen. Te veel 
aandacht voor deze ouders zou mogelijk ten koste kunnen gaan van de ‘doorsnee 
ouder’.  
Ook ouders van mbo-leerlingen zijn zeer betrokken bij het onderwijs van hun kind. 
In het mbo is er echter veel minder een traditie van contact en uitwisseling van 
informatie over leerlingen tussen instelling en ouders. Daar is nog veel winst te 
boeken. Mbo-instellingen zouden hier bijvoorbeeld beleid op moeten ontwikkelen.  
Als laatste maken de auteurs nog een pas op de plaats: ouderbetrokkenheid doet er 
toe, maar de verwachtingen moeten ook weer niet te hoog gespannen zijn. 
Allereerst is het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijzend 
personeel op peil is. Het effect van ‘goed ouderschap’  op de ontwikkeling van 
kinderen verloopt indirect, via het belang dat ouders hechten aan het feit dat hun 
kind een goede opleiding volgt en afrondt. Scholen moeten ouders daarbij 
informeren over hoe zij thuis de juiste ondersteuning kunnen geven.  

2.3 Onderzoeksvragen 

Dat ouderbetrokkenheid, in bepaalde vormen en onder bepaalde omstandigheden, 
de cognitief en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen kan bevorderen, staat 
vast. Het is eveneens duidelijk dat er ook negatieve relaties tussen vormen van 
ouderbetrokkenheid en de ontwikkeling van leerlingen kunnen zijn. Nieuw onderzoek 
moet zich richten op het verkrijgen van duidelijkheid over de juiste toepassing van 
deze bevindingen in de concrete schoolsituatie: welke activiteiten kunnen scholen in 
Nederland ondernemen om de positieve effecten van ouderbetrokkenheid op de 
ontwikkeling van leerlingen op school te vergroten? Deze vraag dient beantwoord te 
worden voor enerzijds de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen, en anderzijds hun loopbaankeuze. Voor beide thema’s kunnen 
onderzoeksvoorstellen worden ingediend. Het beoogde onderzoek dient 
praktijkgericht te zijn in die zin, dat er helder omschreven en wetenschappelijk 
onderbouwde interventies uit afgeleid kunnen worden die praktisch toepasbaar zijn 
door scholen, docenten en ouders. 
 
De thema’s worden hieronder toegelicht.  
 
Thema 1: Ouderbetrokkenheid en cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling 
In het beoogde onderzoek staat dus de vraag centraal op welke wijze in de 
Nederlandse situatie de betrokkenheid van ouders bij school bevorderd kan worden, 
zodat hierdoor de ontwikkeling van hun kinderen gestimuleerd wordt. Deze vraag 
kan verder uiteengelegd worden in twee deelaspecten, namelijk de effecten van 
ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van kinderen enerzijds en het bevorderen 
(vanuit scholen) van ouderbetrokkenheid die leidt tot een betere ontwikkeling 
anderzijds.  
Hierbij geldt de beperking, dat het moet gaan om activiteiten in de thuissituatie die 
van betrokkenheid bij school getuigen aangezien deze over het algemeen meer 
impact blijken te hebben dan ouderactiviteiten die op school worden uitgevoerd. 
 
Meer specifiek gaat het om de volgende vragen: 
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1. Wat zijn de effecten van verschillende vormen van betrokkenheid van 
ouders in de thuissituatie bij het leerproces op de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling van hun kinderen en op eventuele andere 
onderwijsopbrengsten? 

2. Wat kunnen docenten doen om de betrokkenheid van ouders thuis te 
bevorderen: wat zijn effectieve mechanismen of interventies? Het gaat 
daarbij zowel om concreet handelen als om visies en overtuigingen. Welke 
rol speelt de school daarin: wat is op school nodig om docenten een 
effectieve rol te laten spelen? Wat is er nodig aan opleiding en training? 

 
De vragen over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling dienen beantwoord 
te worden voor het basisonderwijs en/of het voortgezet onderwijs. Het onderzoek 
moet ook antwoord geven op het belang en de rol van de achtergrond van leerlingen 
en hun ouders (denk aan sociaal economische status, etnische afkomst, woonachtig 
in bepaalde regio’s-/stedelijkheid, etc.) voor hun cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
 
Thema 2: Ouderbetrokkenheid en loopbaankeuze in het (v)mbo 
Naast de veronderstelde relatie tussen de betrokkenheid van ouders thuis en het 
leren van hun kinderen, zijn er ook hoge verwachtingen over de rol die ouders 
kunnen spelen in de keuze- en loopbaanbegeleiding van hun kind, met name in het 
vmbo en het mbo. In het algemeen wordt verondersteld dat structurele aandacht 
voor keuze- en loopbaanbegeleiding bijdraagt aan de motivatie van 
leerlingen/studenten om te leren en daarmee aan betere leerresultaten en ook een 
beter rendement van de doorstroom. De overgang van het vmbo naar het mbo zou 
door een goede keuze- en loopbaanbegeleiding vlotter kunnen verlopen, de 
doorstroom binnen het vmbo en mbo zou sneller kunnen gaan en vroegtijdige uitval 
zou voorkomen kunnen worden.  
 
Onderzoek zou zich moeten richten op de positieve rol die ouders hierin kunnen 
spelen. Hieruit volgen drie vragen: 
1. Is er een verband tussen de kwaliteit en wijze van de keuze- en 

loopbaanbegeleiding en leerresultaten en doorstroming? 
2. Zo ja, kunnen ouders een positieve rol spelen in deze keuze- en 

loopbaanbegeleiding? 
3. Indien dat het geval is, welke rol dienen ouders dan te spelen en met welke 

interventies kunnen scholen deze rol van ouders versterken in de keuze- en 
loopbaanbegeleiding? 
 

Deze vragen dienen beantwoord te worden in onderzoek dat uitgevoerd wordt in het 
vmbo en/of het mbo. Ook dit onderzoek moet antwoord geven op het belang en de 
rol van de achtergrond van leerlingen en hun ouders (denk aan sociaal economische 
status, etnische afkomst, woonachtig in bepaalde regio’s-/stedelijkheid, etc.) voor 
hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.  
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2.4 Thema- en sectorkeuze binnen de onderzoeksvoorstellen 

Er worden binnen dit onderzoeksprogramma in totaal drie onderzoeksvoorstellen 
worden gehonoreerd die aansluiten bij de hiervoor geschetste thematieken en 
onderwijssectoren: twee voorstellen binnen thema 1 en één voorstel binnen thema 
2.   
 
Aanvragers dienen een keuze te maken op welk thema en welke onderwijssector(en) 
zij hun voorstel richten: 
 
Thema 1: Ouderbetrokkenheid en cognitief-sociaal emotionele ontwikkeling, binnen 
het: 

- Basisonderwijs en/of het 
- Voortgezet onderwijs; 

 
Of:  
 
Thema 2: Ouderbetrokkenheid en loopbaankeuze, binnen het:  

- Vmbo en/of het 
- Mbo.  
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 
Deze uitnodiging tot het indienen van een subsidieaanvraag gaat uit naar alle 
instituten in Nederland met expertise in het uitvoeren van onderwijsonderzoek en/of 
het geven van onderwijs.  
 
Een aanvraag voor subsidie voor praktijkgericht onderzoek kan alleen worden 
ingediend door een consortium, dat wil zeggen een samenwerkingsverband van 
onderzoekers én praktijkmedewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland 
gevestigd zijn. Daarnaast kunnen overige professionals, werkzaam binnen een 
Nederlandse organisatie, deel uit maken van het consortium. De aanvraag dient 
gezamenlijk te worden opgesteld.  
 
Onderwijsinstellingen zijn instellingen voor primair onderwijs, speciaal onderwijs, 
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Medewerkers van 
onderwijsinstellingen die willen deelnemen, dienen een onderzoekende houding te 
hebben en (de opbrengsten van) het onderzoek in hun school te willen gebruiken 
voor de verbetering en vernieuwing van hun onderwijs. 
 
Onderzoekers dienen te zijn verbonden aan een universiteit, hogeschool of andere 
instelling waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd en dienen aantoonbare 
expertise en ervaring te hebben in de uitvoering van praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de 
praktijk. 
 
Professionals werkzaam binnen aan het onderwijs gerelateerde instellingen 
(bijvoorbeeld onderwijsbegeleidingsdiensten of adviesbureaus) kunnen deel 
uitmaken van een consortium. In het onderzoeksvoorstel dient hun toegevoegde 
waarde voor het onderzoek nader te worden omschreven.  
 
Het consortium dient de aanvraag gezamenlijk in. De aanvraag moet vergezeld gaan 
van intentieverklaringen van de deelnemende instellingen, waaruit blijkt dat zij 
daadwerkelijk willen deelnemen aan het onderzoek en de resultaten willen 
implementeren in hun praktijk, en een overzicht van de medewerkers die het project 
zullen uitvoeren. 
 
Binnen elk consortium dient één persoon aangewezen te worden die tijdens de 
gehele aanvraagprocedure als contactpersoon optreedt voor het NRO. Deze persoon 
ontvangt alle berichten van het NRO die voor het consortium bedoeld zijn.  

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Consortia kunnen binnen dit onderzoeksprogramma maximaal één aanvraag 
indienen die aansluit bij één van de twee thema’s die in hoofdstuk 2 beschreven zijn.  
 
Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de 
materiële kosten (inclusief kosten voor kennisbenutting) die voor het desbetreffende 
onderzoek moeten worden gemaakt. 
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In de begroting dienen expliciet activiteiten voor kennisbenutting en afstemming 
met andere projecten te worden opgenomen, 10% van de aan te vragen subsidie 
dient te worden besteed aan: 
• personele en materiële activiteiten voor het verspreiden van de resultaten van 

het project en; 
• onderlinge afstemming en kennisuitwisseling tussen alle projecten die binnen 

dit onderzoeksprogramma gehonoreerd worden. Ook dient afstemming en 
kennisuitwisseling plaats te vinden met de inspiratiegroep ouderbetrokkenheid.  

 
Het totale budget voor het onderzoeksprogramma  naar ouderbetrokkenheid 
bedraagt € 945.000 waarvan drie projecten zullen worden gehonoreerd, als volgt 
verdeeld over de thema’s: 
Ouderbetrokkenheid en ontwikkeling  2 projecten van elk € 315.000  
Ouderbetrokkenheid en loopbaankeuze  1 project van € 315.000  
 
Personele kosten 
Voor de tarieven wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën:  
 

- Personeel onder vaste tariefstelling:  
De vergoeding voor postdocs, junior onderzoekers en niet-wetenschappelijk 
personeel aangesteld aan een universiteit wordt gebaseerd op de standaard 
salarisvergoedingen (zie document “Tabel G-posten” op www.nwo.nl) die jaarlijks in 
het kader van het „Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008‟ worden 
overeengekomen met de VSNU;  
 

- Personeel onder vrije tariefstelling:  
Leden van het consortium die niet zijn verbonden aan een universiteit (hieronder 
vallen ook de lectoren) kunnen een dagtarief opvoeren, uitgaande van het 
brutosalaris volgens werkelijke inschaling en periodiek van de geldende CAO (voor 
zover van toepassing) en alle benodigde opslagen.  
Voor de personele inzet van universitaire hoofddocenten en hoogleraren die zijn 
aangesteld bij een universiteit geldt deze begrotingssystematiek ook, maar met 
maximaal de opslagen die worden overeengekomen in het kader van het genoemde 
VSNU akkoord, met uitzondering van de indexering en eindeprojectvergoeding.  

  
- Personeel van onderwijsinstellingen: 

Personeel van onderwijsinstellingen (scholen voor primair, voortgezet onderwijs, 
hoger of middelbaar beroepsonderwijs, instellingen voor voor- en vroegschoolse 
educatie) kunnen uitgaan van de dagtarieven van medewerkers in het onderwijs 
(personeel intern) die zijn gebaseerd op de volgende maximum richtbedragen per 
uur:  
Secretariaat/ondersteunend personeel € 37,-- (296 p/dag) 
Docenten     € 61,-- (488 p/dag) 
Projectleiders/docent-onderzoekers  € 67,-- (536 p/dag) 
Directie      € 79,-- (632 p/dag) 
De genoemde uurtarieven zijn inclusief een opslag ter dekking van diverse overige 
bijkomende kosten, zoals vergaderkosten, reis- en verblijfkosten, beheer, 
organisatie, huisvestiging, administratie, faciliteiten, ICT-kosten, accountantskosten, 
kleine zakelijke uitgaven en interne kosten. 
Deze tarieven zijn bindend.  
 
In de aanvraag dient men aan te geven hoe de aangevraagde personele kosten 
worden verdeeld over de verschillende leden van het consortium en de 
overwegingen achter deze verdeling toe te lichten.  
 

http://www.nwo.nl/
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Vergoedingen voor materiële kosten betreffen bijvoorbeeld de kosten voor de 
aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en gebruiks- en 
verbruiksgoederen, voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten en 
testonderzoek en het uitvoeren van observaties, voor de aanschaf van 
databestanden, en voor reizen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Slechts de 
kosten die uitsluitend en rechtstreeks door het onderzoek worden veroorzaakt, 
kunnen uit de subsidie worden bestreden, dus bijvoorbeeld geen huisvestings-, 
overhead-, of afschrijvingskosten. De kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen 
of technische hulp, die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket van een instituut 
gerekend worden, en de kosten voor computergebruik bij universitaire rekencentra 
komen evenmin in aanmerking voor subsidiëring, tenzij het door NWO gesteunde 
onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich meebrengt dat duidelijk uitgaat 
boven het normale gebruik. 
 
Kennisbenutting en afstemming 
Zoals al is aangegeven dienen in de projectbegroting expliciet activiteiten voor 
kennisbenutting te worden opgenomen. De activiteiten die hiervoor worden 
ondernomen worden in het onderzoeksvoorstel beknopt omschreven. Gedurende de 
uitvoering van het project worden deze plannen dan verder uitgewerkt (zie ook 
paragraaf 4.2 en het beoordelingscriterium F16 voor kennisbenutting).  
 
Daarnaast is het belangrijk dat er onderlinge afstemming plaatsvindt tussen de drie 
projecten die binnen dit onderzoeksprogramma naar ouderbetrokkenheid uitgevoerd 
zullen worden. Deze afstemming dient in overleg tussen de projectleiders vorm te 
krijgen. 
 
In totaal dient 10% van de aan te vragen subsidie te worden besteed aan personele 
en materiële activiteiten voor het verspreiden van de resultaten van het project en 
afstemming met de andere projecten. 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met donderdag 16 januari 2014, 
uiterlijk 12.00 uur. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

Uw subsidieaanvraag bestaat uit drie delen: een factsheet, het aanvraagformulier en 
het formulier ‘samenstelling consortium’.  

− De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem Iris van NWO 
in.  

− Het aanvraagformulier vindt u op de subsidiepagina van dit programma op de 
NWO-website. Het ingevulde formulier voegt u als PDF bestand toe aan de Iris 
factsheet.  

− Het formulier ‘samenstelling consortium’ vindt u eveneens op de website en 
dient ook als PDF toegevoegd te worden aan de Iris factsheet. 

 
De aanvraag dient in het Nederlands te worden opgesteld. Er worden beperkingen 
gesteld aan de omvang van de aanvraag. U dient zich hiervoor te houden aan de 
richtlijnen in de aanvraagformulieren.  
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3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

• Het onderzoeksproject kan starten onmiddellijk na toekenning (voorzien in juni 2014) 
en dient uiterlijk 1 september 2018 afgerond te zijn. 

• Alle output van het project (rapportages en materialen) dient in ieder geval 
Nederlandstalig te zijn en vrij toegankelijk te zijn (onder andere via de website van het 
NRO).  

• In alle output van het project (rapportages en materialen) moet worden verwezen naar 
het NRO als subsidiegever en dient het logo van het NRO opgenomen te worden. 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via Iris, het elektronisch 
aanvraagsysteem. Aanvragen die niet via Iris zijn ingediend, worden niet in 
behandeling genomen. De contactpersoon van het consortium is verplicht de 
aanvraag in te dienen via zijn/haar eigen Iris account. 

 
Indien deze persoon nog geen Iris account heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag 
voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele aanmeldproblemen nog op tijd 
te kunnen verhelpen. Indien deze persoon al een Iris account heeft, hoeft deze geen 
nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.  
 
Indien de contactpersoon bij een organisatie werkt die niet is opgenomen in de 
database van Iris, kan dit gemeld worden bij het secretariaat van het NRO via 
info@nro.nl. De organisatie zal dan worden toegevoegd. Wacht hiermee niet tot de 
laatste dag aangezien enige dagen nodig zijn om het verzoek te verwerken. 
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de Iris 
helpdesk. 
 
 

mailto:info@nro.nl
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

De procedure bestaat uit de volgende stappen: 
• Publicatie call 
• Indienen aanvragen 
• In behandeling nemen van de aanvraag 
• Referentencommentaren 
• Weerwoord 
• Vergadering beoordelingscommissie 
• Besluitvorming door de PPO 

 
 

Indienen aanvragen 
Voor de uitwerking van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar. Het 
consortium dient zich bij het uitwerken van het onderzoeksvoorstel te houden aan 
de in dit formulier opgenomen vragen en de toelichting hierop, alsmede aan de 
richtlijnen voor het maximale aantal woorden.  
  
Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient uiterlijk op 16 januari 2014, 12.00 
uur, via Iris ingediend te zijn. Na genoemd tijdstip is indiening niet meer mogelijk. 
Na ontvangst van de uitgewerkte aanvraag ontvangt de contactpersoon van het 
consortium hiervan een bevestiging. 
 
Het in behandeling nemen van de aanvraag 
Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag, krijgt de indiener bericht over 
het al dan niet in behandeling nemen van de aanvraag. Het PPO-secretariaat bepaalt 
dat aan de hand van een aantal administratief-technische criteria. Deze criteria 
staan vermeld in paragraaf 4.3.1. Een aanvraag die niet voldoet aan één van 
voornoemde criteria, wordt niet in behandeling genomen. 
 
Kwalificaties 
NWO gebruikt met ingang van 1 januari 2012 een nieuw kwalificatiesysteem voor 
het beoordelen van aanvragen. Nadere informatie hierover vindt u op de NWO-
website: www.nwo.nl/kwalificaties.  
 
Referentencommentaren 
Elke aanvraag wordt voor commentaar voorgelegd aan vier onafhankelijke 
referenten, waarvan twee uit de wetenschap en twee uit de praktijk afkomstig zijn. 
De referenten wordt gevraagd een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op 
het voorstel te geven. Zij formuleren hun commentaar aan de hand van de 
beoordelingscriteria en maken daarbij gebruik van een standaardformulier. De 
referenten worden gekozen op basis van hun expertise en mogen niet betrokken zijn 
bij de aanvragen.  
 
Weerwoord 
De contactpersoon ontvangt de geanonimiseerde commentaren op zijn of haar 
aanvraag en krijgt één week de gelegenheid een weerwoord te formuleren. Indien 
de teneur van de referentcommentaren overwegend negatief is, wordt het 
consortium dringend aangeraden de aanvraag terug te trekken. De kans op een 
positieve beoordeling is over het algemeen sterk verminderd bij overwegend 
negatieve referentencommentaren. Indien het consortium besluit de aanvraag terug 
te trekken, dan dient de contactpersoon dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het PPO-
secretariaat te melden. 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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Vergadering beoordelingscommissie 
De PPO stelt een beoordelingscommissie in die alle aanvragen beoordeelt. De 
beoordelingscommissie bespreekt de aanvraag, de referentencommentaren en het 
weerwoord van het consortium en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk advies 
op voor de PPO over de kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de 
beoordelingscriteria. Alleen voorstellen met de kwalificaties excellent, zeer goed of 
goed komen in aanmerking voor honorering. Indien er meerdere voorstellen met 
excellent, zeer goed of goed worden gekwalificeerd, dan prioriteert de commissie 
deze voorstellen. De commissie brengt vervolgens advies uit aan de PPO. 
 
Besluitvorming door de PPO 
De adviezen van de beoordelingscommissie worden door de PPO getoetst en 
besproken. Vervolgens stelt de PPO de definitieve kwalificaties vast en besluit hij 
welke aanvragen voor honorering in aanmerking komen. Daarbij kan de PPO 
beleidsmatige overwegingen in aanmerking nemen (deze staan vermeld in paragraaf 
4.3.3). De contactpersoon ontvangt zo spoedig mogelijk na de afronding van de 
besluitvorming door de PPO de uitslag over de beoordeling van de aanvraag van zijn 
of haar consortium. 
 
Code belangenverstrengeling 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken 
NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing. Deze is 
te vinden op de NWO-website: http://www.nwo.nl/subscription-
documents/nwo/juridisch/gedragscode-belangenverstrengeling-nwo.  
 
Bezwaar en beroep  
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 
subsidieronde ouderbetrokkenheid staan, waar van toepassing, de geldende beroep- 
en bezwaarprocedures open. 

4.2 Na toekenning 

In de subsidieaanvraag dient een startdatum te worden vermeld. Deze datum wordt 
als zodanig in de financiële administratie opgenomen.  
 
Elk consortium dient na toekenning van de subsidie een projectleider aan te wijzen 
die de contacten met het NRO onderhoudt. Deze persoon kan dezelfde zijn als de 
contactpersoon voor de beoordelingsprocedure. Subsidie wordt toegekend aan het 
consortium en uitbetaald aan de instelling waar de projectleider werkzaam is. De 
projectleider is verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidie over de leden van 
het consortium.  
 
Volgen voortgang onderzoek 
Vanuit het NRO zal tussentijds contact gehouden worden met het consortium en 
ondersteuning geboden worden bij het verhogen van de bruikbaarheid en 
verspreiding van de resultaten van het onderzoek. Hiervoor wordt de volgende 
procedure gevolgd. 
 
Halverwege de looptijd van het onderzoek maakt de beleidsmedewerker 
kennisbenutting van het NRO een afspraak met (een vertegenwoordiging van) de 
leden van het consortium. Tijdens dit bezoek wordt, aan de hand van het 
onderzoeksvoorstel, onder meer besproken hoe het onderzoek vordert, hoe de 
samenwerking tussen onderzoekers en praktijkpartners verloopt, hoeveel zicht er al 
is op resultaten en toepassing, of er hulp/ondersteuning van het NRO nodig is, of er 
al gedacht kan worden aan het overdragen van eerste inzichten, of er mogelijk 

http://www.nwo.nl/subscription-documents/nwo/juridisch/gedragscode-belangenverstrengeling-nwo
http://www.nwo.nl/subscription-documents/nwo/juridisch/gedragscode-belangenverstrengeling-nwo
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nieuwe contacten kunnen worden gelegd met praktijk en beleid en of de tussentijdse 
resultaten eventueel leiden tot een aanpassing van het onderzoeksvoorstel. Ook 
krijgt de afstemming tussen de drie projecten en de inspiratiegroep 
ouderbetrokkenheid aandacht. 
  
Een half jaar voor de afronding van het project maakt de beleidsmedewerker 
kennisbenutting van het NRO opnieuw een afspraak met de leden van het 
consortium om het plan van aanpak voor kennisbenutting te bespreken. Dit plan 
wordt opgesteld door de leden van het consortium en is bedoeld om een zo breed 
mogelijke en succesvolle toepassing van de resultaten te bevorderen. Het beknopte 
plan dat het consortium in het onderzoeksvoorstel al heeft omschreven (zie 
beoordelingscriteria) vormt het beginpunt van het uitgebreide plan voor 
kennisbenutting. De kosten ervan dienen in het projectplan te worden geraamd en 
begroot. 
 
Tussentijdse wijzigingen of problemen in de voortgang 
Van de projectleider wordt verwacht dat deze direct onvoorziene gebeurtenissen 
meldt die de voortgang van het project in gevaar brengen. Het consortium dient zelf 
met een oplossing te komen, maar het NRO zal indien nodig hierbij ondersteuning 
bieden. 
  
Ook eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of tussentijdse 
koerswijzigingen in het onderzoek dienen gemeld te worden (conform de 
subsidiebepalingen van NWO). De PPO dient akkoord te gaan met dergelijke 
wijzigingen. Verlengingen van de subsidieperiode zijn in principe niet toegestaan. 
 
Afronding 
De einddatum van het project is 1 september 2018. Op deze datum dienen alle 
activiteiten te zijn afgerond en alle geplande producten (materialen, werkwijzen, 
onderzoeksrapportage e.d.) in het bezit van de PPO te zijn. In de periode daarna is 
het alleen nog mogelijk om activiteiten uit te voeren ten behoeve van kennis-
benutting die als zodanig zijn opgenomen in het plan van aanpak voor kennis-
benutting dat in overleg met het NRO wordt uitgewerkt.  
 
De PPO beoordeelt de opgeleverde output tegen de achtergrond van de 
oorspronkelijke subsidieaanvraag en overige relevante documenten gedurende de 
looptijd van het project. Producten dienen bruikbaar te zijn voor de praktijk en op 
wetenschappelijk verantwoorde manier tot stand te zijn gekomen. Binnen dertig 
dagen na het binnenkomen van de output ontvangt de projectleider een reactie van 
de PPO. Indien nodig past het consortium de output aan waarna dit voor een laatste 
controle nogmaals aan PPO wordt voorgelegd. Na een positieve beoordeling van de 
PPO wordt het project beschouwd als succesvol afgerond.  
 
Indien door een situatie van overmacht de oplevering van output vertraging oploopt, 
stelt de PPO het consortium in de gelegenheid deze output binnen een gezamenlijk 
overeengekomen termijn op te leveren. Hiermee wordt de vaststelling en de 
financiële afronding van het project opgeschort. 
 
Voor (wetenschappelijke) publicaties geldt dat hiervan, naast een digitaal bestand, 
ook een aantal schriftelijke exemplaren naar het PPO-secretariaat gestuurd moeten 
worden (het aantal is in overleg te bepalen). Over de aanlevering van overige 
materialen en opbrengsten van het project dient te worden overlegd met de PPO. 
 
Aan het eind van de subsidieperiode dient het consortium conform de 
subsidiebepalingen van NWO een eindverslag op te stellen en een financiële 
verantwoording in te dienen. Een overzicht van de tot dan toe in het kader van het 
project gerealiseerde en in de aanvraag genoemde output dient hierbij te worden 
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gevoegd. Na goedkeuring van het eindverslag wordt de subsidieperiode afgesloten 
en de definitieve subsidie vastgesteld. 
 
Het eindverslag en de (wetenschappelijke) output dienen door de projectleider via 
het Iris-systeem van NWO te worden geregistreerd.  
 
Indien het consortium de output niet binnen de (al dan niet verlengde) gestelde 
termijn oplevert, wordt het project 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 of dat eerder uitbetaalde 
tranches worden teruggevorderd. Bij toekomstige aanvragen zal in het kader van 
het in behandeling nemen van de aanvraag nagegaan worden in hoeverre door het 
NRO gefinancierd onderzoek door het consortium succesvol is afgerond. 
 
Presentatie projecten 
Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar alle onderzoeken die door de 
drie programmaraden zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt het 
NRO, conform de missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van de 
onderwijspraktijk. Van uitvoerders van door de PPO gesubsidieerde projecten wordt 
verwacht dat zij hieraan een bijdrage leveren.  
 
Tijdpad beoordelingsprocedure 
1 oktober 2013   Publicatie call 
16 januari 2014   Deadline indienen voorstellen 
20 januari – 1 maart 2013 Opstellen referentencommentaren 
10 maart 2014   Referentencommentaren naar indieners 
17 maart 2014   Deadline weerwoord indieners 
mei 2014   Bespreking beoordelingscommissie 
juni 2014   Besluitvorming PPO 

4.3 Criteria 

4.3.1 Formele ontvankelijkheidscriteria  

Om in aanmerking te komen voor toelating tot de beoordelingsprocedure dient 
iedere aanvraag aan een aantal formele voorwaarden, zoals hieronder beschreven, 
te voldoen. Aanmeldingen zullen eerst op deze voorwaarden worden getoetst. Alleen 
aanvragen die aan onderstaande voorwaarden voldoen zullen worden toegelaten tot 
de beoordelingsprocedure.  
 
Een uitgewerkte aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien aan alle 
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:  
- De aanvraag is ingediend door een consortium dat aan de gestelde eisen 

voldoet; 
- De gevraagde gegevens over de samenstelling van het consortium zijn 

compleet en volledig ingevuld; 
- Het aanvraagformulier is juist, compleet en volgens de instructies ingevuld;  
- De aanvraag is ingediend via het Iris-systeem;  
- De aanvraag is tijdig ingediend; 
- De aangevraagde subsidie bedraagt maximaal € 315.000; 
- De periode waarover subsidie wordt aangevraagd eindigt op 1 september 2018.  
 
Voor de beoordelingsronde zijn de algemene subsidiebepalingen van NWO zoals 
vastgelegd in de “Regeling Subsidieverlening NWO (mei 2011)” van toepassing. 
Deze kunt u downloaden op www.nwo.nl.  
 

http://www.nwo.nl/


16 

Hoofdstuk 4: Beoordelingsprocedure / Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek 

4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria 

Praktijkgericht onderzoek is gericht op het verbeteren en vernieuwen van de 
onderwijspraktijk, waarbij de vraag van een groep onderwijsinstellingen, leraren of 
andere onderwijsprofessionals centraal staat. Door gebruik te maken van 
wetenschappelijke inzichten worden praktische toepasbare oplossingen voor deze 
praktijkproblemen of verbeterpunten gezocht. Een belangrijk kenmerk van 
praktijkgericht onderzoek is de intensieve samenwerking tussen onderzoekers en 
praktijkprofessionals gedurende het gehele traject. Dit begint met het formuleren 
van de onderzoeksvraag tot en met de implementatie en verdere verspreiding van 
de onderzoeksresultaten. Er is in elke fase sprake van tweerichtingsverkeer. Voor de 
professionals in de praktijk kan praktijkgericht onderzoek tevens als leerervaring 
dienen voor hoe op een systematische manier problemen gesignaleerd kunnen 
worden en een vraagstelling ontwikkeld en beantwoord kan worden. De opbrengsten 
van praktijkgericht onderzoek zijn herkenbaar voor onderwijsprofessionals, praktisch 
toepasbaar in de onderwijspraktijk en ze geven sturing aan verder onderzoek naar 
het betreffende vraagstuk. 
 
Daarnaast dienen de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek zo veel mogelijk 
bruikbaar te zijn in andere onderwijscontexten, eventueel met de nodige 
aanpassingen. Dit betekent dat duidelijk moet zijn wat de kenmerken zijn van de 
context waarin het onderzoek werd uitgevoerd, zodat hieruit kan worden afgeleid in 
welke mate een andere context met de onderzochte context overeenstemt. Vanwege 
de bruikbaarheid van de resultaten voor het onderwijs in Nederland dient alle output 
(ook) in het Nederlands beschikbaar te zijn.  
 
Het primaire doel van praktijkgericht onderzoek is het vinden van oplossingen voor 
praktijkproblemen (vraagsturing) en daarmee het bijdragen aan de vernieuwing en 
verbetering van het onderwijs. Praktijkgericht onderzoek moet nadrukkelijk aan de 
wetenschappelijke criteria voor onderzoekskwaliteit voldoen en tot generaliseerbare 
conclusies leiden. In de subsidieaanvraag moet aangetoond worden dat resultaten 
vertaald kunnen worden naar een bredere groep van onderwijsinstellingen. 
 
De beoogde onderzoeken binnen dit onderzoeksprogramma dienen allen te leiden tot 
concrete acties binnen de onderwijsinstellingen die deel uitmaken van het 
consortium rond ouderbetrokkenheid met als doel om de in hoofdstuk 2 aangegeven 
onderzoeksvragen zo beantwoord te krijgen, dat deze ook door andere scholen tot 
acties rond ouderbetrokkenheid kunnen leiden.  
 
De onderzoeksvoorstellen dienen aan te sluiten bij de definitie van praktijkgericht 
onderzoek zoals die in de inleiding van deze call is gegeven en worden inhoudelijk 
beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Dit zijn, behalve criteria om de 
wetenschappelijke kwaliteit te toetsen, criteria voor de bruikbaarheid van de 
onderzoeksresultaten, kennisbenutting en de kwaliteit van het consortium. Deze 
criteria zorgen ervoor dat de onderzoeksvoorstellen worden geselecteerd waarin het 
meest overtuigend wordt aangetoond dat de resultaten breed gebruikt zullen gaan 
worden. Het gaat om de volgende criteria:  
 
- Wetenschappelijke kwaliteit 

a. Probleemverkenning en probleemstelling 
b. Onderzoeksvragen 
c. Onderzoeksplan  

- Bruikbaarheid voor de onderwijspraktijk 
d. Probleemverkenning en samenwerking 
e. Opbrengsten  

- Kennisbenutting  
- Kwaliteit van het consortium 
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- Financiën 
 

Deze criteria worden in deze paragraaf nader omschreven. 
 
WETENSCHAPPELIJKE CRITERIA 
 
A. Probleemverkenning en probleemstelling 
1) In de probleemverkenning wordt systematisch het praktijkprobleem en de 

mogelijkheid voor (innovatieve) oplossingen beschreven. Een goede 
praktijkgerichte probleemverkenning geeft een systematisch en doorgrond 
overzicht van het probleem in de praktijkcontext aan de hand van de volgende 
vragen: 
a. Wat is het probleem en wat is de maatschappelijke relevantie van dit 

probleem? 
b. Hoe groot is het probleem en welke praktijk betreft het? (‘groot’ kan zowel 

kwantitatief als kwalitatief inhouden, praktijk gaat om welke schoolsoort, 
leeftijd van leerlingen, welk personeel etc.) 

c. Wat is al bekend over de mogelijke oorzaken? 
d. Welke (wetenschappelijke) kennis en oplossingen zijn reeds voorhanden om 

tot verbetering/innovatie te komen? Hoe wordt daarbij aangesloten? Wat 
maakt het onderzoek noodzakelijk? 

e. Wat zijn de hiaten in de beschikbare kennis en oplossingen? 
f. Op welke manier draagt dit onderzoek bij aan het oplossen van het praktijk-

probleem, welke doelen worden daarbij nagestreefd? 
 
2) De probleemstelling is helder geformuleerd en is een goede vertaling van de 

probleemverkenning.  
 

3) De aanvraag sluit goed aan bij de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 2 van deze 
call zijn gesteld ten behoeve van deze subsidieronde.  

 
B. Onderzoeksvragen 
4) De onderzoeksvragen sluiten aan op de probleemverkenning en de 

beantwoording ervan leidt tot een aanvulling op bestaande kennis, inzichten 
en/of concrete producten.  

 
5) De onderzoeksvragen zijn helder geformuleerd en het beantwoorden ervan is 

realistisch en haalbaar. 
 

C. Onderzoeksplan 
6) De onderzoeksopzet is consistent, haalbaar, voldoende verantwoord, goed 

doordacht en geschikt om de vraagstelling te beantwoorden. 
 
7) De onderzoeksmethode is aangepast aan de dagelijkse praktijk zodat de 

resultaten direct betrekking hebben op en (na gebleken geschiktheid) 
toepasbaar zijn in de werkelijke praktijksituatie.  

 
8) Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van wetenschappelijke 

onderzoeksmethoden die een betrouwbaar en valide antwoord geven op de 
vraagstelling. 

 
9) De onderzoeksopzet geeft blijk van flexibiliteit zodat inspelen op, onverwachte, 

situationele veranderingen in de praktijk mogelijk is. 
 

BRUIKBAARHEIDSCRITERIA 
 
D. Probleemverkenning en samenwerking 
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10) De probleemverkenning is opgesteld door (een brede vertegenwoordiging van) 
de leden van het consortium. Het onderzoeksvoorstel laat expliciet zien dat over 
de doelen is gecommuniceerd, dat deze door zowel de onderwijsinstelling als 
onderzoekers gewenst worden en als haalbaar en verenigbaar zijn aangeduid. 

 
11) Het onderzoek is gepland en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen 

praktijkprofessionals en onderzoekers. De inbreng van professionals uit de 
praktijk is gewaarborgd. Het management van de onderwijsinstelling(en) 
ondersteunt het onderzoek. Het feit dat het management het onderzoek 
ondersteunt blijkt onder meer uit het gegeven dat de onderwijsinstelling ruimte 
maakt om het onderzoek uit te voeren. 

 
E. Opbrengsten 
12) Het onderzoek draagt bij aan schoolontwikkeling, professionalisering en aan het 

vergroten van de kennisbasis over onderwijs m.b.t. het onderzochte 
praktijkprobleem. 
 

13) De resultaten zijn praktisch toepasbaar in de onderwijspraktijk en bieden 
concrete handvatten voor verandering c.q. oplossing met betrekking tot het 
geschetste probleem. In het onderzoek is helder hoe de resultaten (op termijn) 
kunnen bijdragen aan innovatie en verbetering van de onderwijspraktijk.  

 
14) Het onderzoeksplan voorziet in tussentijdse oplevering van resultaten en 

rapportages aan de deelnemers aan het onderzoek (voor zover mogelijk en 
relevant) en een plan voor de benutting van de resultaten na afloop van het 
onderzoek. 

 
CRITERIA VOOR KENNISBENUTTING 
 
F. Kennisbenutting 
15) Het onderzoeksvoorstel schetst hoe andere (toekomstige) gebruikers de 

resultaten kunnen gebruiken. Het voorstel bevat een overzicht van acties 
waarmee het gebruik van resultaten in de praktijk bereikt kan worden, zowel 
voor de instellingen die deelnemen aan het onderzoek als voor andere 
onderwijsinstellingen.  

 
16) Het onderzoeksvoorstel bevat een beknopt communicatieplan voor de 

(tussentijdse) verspreiding van resultaten naar andere gebruikers. In de 
planning is ruimte opgenomen om dit plan verder uit te werken zodra er meer 
zicht is op de resultaten van het onderzoek.  

 
CRITERIA VOOR DE KWALITEIT VAN HET CONSORTIUM 
 
G. Samenstelling van het consortium 
17) De onderzoeksleden van het consortium zijn deskundig in het uitvoeren van 

praktijkgericht onderzoek en de benutting van onderzoeksresultaten door de 
onderwijspraktijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit relevante publicaties en 
presentaties. 
 

18) De praktijkleden van het consortium geven blijk van een onderzoekende 
houding en hebben ervaring met het bijdragen aan praktijkgericht onderzoek en 
het benutten van onderzoeksresultaten in de (eigen) onderwijspraktijk.  
 

19) Met de samenstelling van het consortium en de manier waarop de verschillende 
leden van het consortium worden ingezet is zowel de wetenschappelijke kwaliteit 
als de bruikbaarheid van de resultaten gewaarborgd. 
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FINANCIEN  
 
H. Financiën  
20) De materiele kosten zijn inzichtelijk, goed verantwoord en staan in verhouding 

tot het onderzoeksplan.  
 

21) De personele kosten zijn inzichtelijk, goed verantwoord en staan in verhouding 
tot het onderzoeksplan (dit geldt met name voor de gevraagde subsidie per 
tarief categorie, is de wetenschappelijke kwaliteit en de bruikbaarheid van de 
resultaten gewaarborgd?) 

4.3.3 Beleidsmatige overwegingen 

Bij de honorering van voorstellen kan de programmaraad naast de inhoudelijke 
kwaliteitscriteria ook de volgende beleidsmatige overweging in aanmerking nemen: 

• De evenwichtige spreiding van de voorstellen over de verschillende 
onderwijssectoren (als onderwerp van onderzoek). 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek en deze 
call for proposals neemt u contact op met:  

Secretariaat PPO 
Dr. Linda Sontag  
Secretaris PPO 
T: 070-3440941, E: l.sontag@nwo.nl 

MSc Veronique van der Perk 
Beleidsmedewerker 
T: 070-3440577, E: v.vanderperk@nwo.nl 

Mevr. I. Christenhusz  
Secretaresse NRO 
T: 070-3440911 E: i.christenhusz@nwo.nl 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem Iris 

Bij technische vragen betreffende het gebruik van Iris neemt u contact op met de 
Iris helpdesk. Leest u alstublieft eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad 
vraagt. 
Bereikbaarheid Iris helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer 0900-696 47 47. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen aan 
iris@nwo.nl. 

5.2 Overige informatie 

Op 10 oktober 2013 organiseert het NRO een bijeenkomst waarin geïnteresseerde 
aanvragers de mogelijkheid hebben om meer informatie te krijgen over het NRO en 
deze call. Tijdens de bijeenkomst kunnen vragen worden gesteld en er is volop 
gelegenheid om contacten te leggen met mogelijke partners voor een consortium.  

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de website van het NRO 
www.nro.nl. U kunt zich hier ook aanmelden.  

mailto:l.sontag@nwo.nl
mailto:v.vanderperk@nwo.nl
mailto:i.christenhusz@nwo.nl
mailto:iris@nwo.nl
http://www.nro.nl/
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Wetenschappelijk Onderzoek 
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