
Matchmakingsbijeenkomst NRO

10 oktober 2013



Overzicht programma

13:00 – 13:30 uur  Inloop 
13:30 – 13:45 uur  Welkom door Jelle Kaldewaij, directeur 

NRO 
13:45 – 14:15 uur Toelichting op de onderzoeksfinanciering

door Linda Sontag, secretaris PPO 
14.15 - 14.45 uur Pauze
14:45 – 16:15 uur  Posterpresentaties
16:15 – 16:30 uur  Afsluiting door Jelle Kaldewaij
16:30 – 17:30 uur  Borrel 



NRO nu van start

1. Welkom 
2. Doelstellingen NRO
3. Doelstellingen bijeenkomst



Missie Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Het NRO coördineert de programmering en financiering van 
onderzoek naar onderwijs. 

Het bevordert de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en 
beleid en de toepassing van onderzoeksresultaten. 

Zo draagt het NRO bij aan het verbeteren en vernieuwen van het 
onderwijs.



Opzet NRO

3 soorten onderzoek onder 1 paraplu:

1. Fundamenteel onderzoek
2. Praktijkgericht onderzoek
3. Beleidsgericht onderzoek

Stuurgroep
3 Programmaraden

www.nro.nl



Matchmaking

Contact over:

- Eerste ronde praktijkgericht onderzoek
- Mogelijk later onderzoek
- Overige samenwerking



• Mogelijkheden voor financiering
• Wat is praktijkgericht onderzoek
• Procedure om financiering aan te vragen
• Kennisbenutting 
• Veel gestelde vragen



Programma praktijkgericht onderzoek (1)

• Kortlopende projecten (maximaal 16 maanden):
- Differentiatie in de klas: omgaan met cognitieve 

verschillen (400.000 euro)
- Opbrengsten van leren met ict (400.000 euro)
- Vakdidactiek: taal en rekenen/wiskunde (600.000 

euro)



Programma praktijkgericht onderzoek (2)

• Ouderbetrokkenheid (5 jarige projecten):
- In relatie tot de ontwikkeling van kinderen in het 

basis- en voortgezet onderwijs (630.000 euro)
- In relatie tot loopbaankeuze in het vmbo en mbo 

(315.000 euro)



Praktijkgericht onderzoek: 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. 



Praktijkgericht onderzoek: uitgangspunten programma

1. Vraag uit de onderwijspraktijk staat centraal.
2. Scholen en onderzoekers werken samen gedurende hele 

project.
3. Bouwt voort op bestaande (wetenschappelijke) kennis en 

inzichten.
4. Geeft zo snel mogelijk antwoord op praktijkvragen, sluit 

aan bij de jaarlijkse cyclus van scholen.
5. Levert concrete producten en kennis.
6. Resultaat ook geldig en bruikbaar voor andere scholen.



Procedure indienen aanvraag

Deadline kortlopend onderzoek: 28 november 2013
Deadline ouderbetrokkenheid: 16 januari 2014

Voorstellen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie

Waar op te letten bij het opstellen van een voorstel:
• Alle informatie staat in de programmabrochure die te vinden is 

op www.nro.nl
• Het aanvraagformulier is leidend voor het opstellen van de 

aanvraag
• Op tijd openen van een Iris account
• Verzamelen van handtekeningen van de leden van het 

consortium en de namen van de uitvoerders
• Stel vragen als het niet duidelijk is



Kennisbenutting

Procedure in aanvraag procedure en na toekenning subsidie: 

1. Beknopt plan voor kennisverspreiding in het 
onderzoeksvoorstel (5 - 10 % budget reserveren);

2. Tijdens de uitvoering wordt dit plan verder uitgewerkt, 
met ondersteuning van de medewerker kennisbenutting 
van het NRO;

3. NRO organiseert regelmatig bijeenkomsten e.d. waar de 
opbrengsten worden gedeeld.  



Veel gestelde vragen 

Samenstelling consortium: 
• Betrokkenheid bij meerdere aanvragen
• Werkveld
• Buitenlandse partners
• Inzet docent-onderzoekers

Financiën:
• De kosten voor ontwikkeling van lesmateriaal of een 

interventie
• Tarieven



Vragen?

Aanmelden voor de nieuwsbrief via www.nro.nl


