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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert 

onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek 

en de praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en verbetering 

van het onderwijs. 

 

Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO).  

 

Binnen het NRO zijn er vier typen onderzoeksprogramma’s met elk een eigen 

programmaraad: praktijkgericht, fundamenteel, beleidsgericht en overkoepelend. 

Een overkoepelend programma doorsnijdt de drie andere typen programma’s.  

 

Deze oproep tot het indienen van voorstellen (‘call for proposals’) valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO). 

 

De PPO financiert praktijkgericht onderwijsonderzoek dat valt onder de volgende 

definitie:  

 

Praktijkgericht onderzoek start vanuit een vraag van de onderwijspraktijk, 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.  

 

Het NRO vraagt aanvragers om bij het indienen van onderzoeksvoorstellen rekening 

te houden met lopend of afgesloten onderzoek, waaronder het onderzoek dat NRO 

financiert (zie http://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/overzicht-van-de-

onderzoeksprogrammas/ en http://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/).     

 

Deze call for proposals geeft een overzicht van de procedure voor het aanvragen van 

subsidie, en de beoordeling en selectie daarvan, voor onderzoek naar 

beroepsonderwijs.  

1.2 Beschikbaar budget 

Voor deze subsidieronde zijn vijf thema’s geselecteerd. Het totale budget voor deze 

ronde Beroepsonderwijs is € 3.700.000. Hiervan is € 500.000 beschikbaar voor één 

project binnen het thema ‘De onderzoekende houding van de docent’. Voor de 

overige vier thema’s bedraagt het maximaal aan te vragen budget per project         

€ 400.000. Voor deze vier thema’s kunnen naar verwachting per thema twee 

projecten worden gehonoreerd. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum donderdag 1 

december 2016, 14.00 uur. Voor het indienen van een aanvraag is het indienen 

van een intentieverklaring verplicht. De deadline van het indienen van de 

intentieverklaring is donderdag 3 november 2016, 14.00 uur. 

 

http://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/overzicht-van-de-onderzoeksprogrammas/
http://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/overzicht-van-de-onderzoeksprogrammas/
http://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/
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2 Doel 

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren 

van praktijkgericht onderzoek naar beroepsonderwijs.  

 

In deze ronde ‘Praktijkgericht onderwijsonderzoek - beroepsonderwijs’ financiert het 

NRO onderzoeksprojecten met een looptijd van 36 maanden. In deze looptijd zijn de 

voorbereidingstijd, de uitvoering van onderzoek, het analyseren en beschrijven van 

resultaten en het opleveren van de opbrengsten inbegrepen. 

 

De aanvragen in deze ronde dienen aan te sluiten bij de definitie van praktijkgericht 

onderzoek zoals deze in de inleiding is beschreven en aan te sluiten bij één van de 

vijf geselecteerde thema’s die in de bijlage beschreven staan. Een aanvraag kan op 

meerdere thema’s toepassing hebben, in dat geval dient de aanvrager één 

hoofdthema te kiezen waaronder de aanvraag behandeld wordt. 

 

Het primaire doel van praktijkgericht onderzoek, zoals dat wordt gefinancierd door 

het NRO, is oplossingen te vinden voor praktijkproblemen (vragen van onderwijs-

professionals) en daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het 

onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten.  

 

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 en loopt door tot en 

met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. Er is 

dus constant sprake van tweerichtingsverkeer. Professionals in de praktijk kunnen 

zelf als (docent)onderzoeker deelnemen, maar voor professionals in de praktijk kan 

het onderzoek tevens als leerervaring dienen voor hoe op een systematische manier 

problemen gesignaleerd kunnen worden en hoe een vraagstelling ontwikkeld en 

beantwoord kan worden. De rol van praktijkprofessionals in het project dient binnen 

het consortium besproken te worden en in overleg met deze professionals ingevuld 

te worden. Een ander belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is dat 

nadrukkelijk voldaan moet worden aan wetenschappelijke criteria voor 

onderzoekskwaliteit én dat de resultaten praktisch toepasbaar zijn in de praktijk. De 

opbrengsten van praktijkgericht onderzoek dienen zo veel mogelijk bruikbaar te zijn 

in andere onderwijscontexten, eventueel met de nodige aanpassingen. Daarom moet 

uit publicaties over de resultaten blijken in welke onderwijscontext het beoogde 

onderzoek is uitgevoerd, zodat professionals in andere onderwijsinstellingen daaruit 

kunnen afleiden in hoeverre de resultaten ook voor hen van toepassing zijn en deze 

kunnen vertalen naar hun eigen situatie. Tot slot dragen de resultaten van 

praktijkgericht onderzoek bij aan de wetenschappelijke kennisbasis over onderwijs 

en geven ze sturing aan verder onderzoek en onderwijsvernieuwing. Hiervoor is het 

nodig dat het onderzoek niet alleen materialen voor de praktijk oplevert, maar dat 

ook de opzet en uitvoering van het onderzoek zelf, de resultaten en de antwoorden 

op de onderzoeksvragen helder gepresenteerd worden in een onderzoeksverslag. 

 

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen voor de volgende thema’s worden 

ingediend (tussen haakjes is aangegeven waar de focus van het thema op ligt): 

 

1. Onderwijs op maat (student centraal) 

2. Dynamische arbeidsmarkt (arbeidsmarkt centraal) 

3. Verbinding in de beroepskolom (beroepskolom centraal) 

4. Professionele schoolorganisaties (werkgeverschap/organisatie centraal) 

5. De onderzoekende houding van docenten in het mbo (docenten centraal) 
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De eerste vier thema’s zijn door de programmaraad gekozen na intensieve 

raadpleging van het veld door de MBO-raad. Het vijfde thema komt voort uit de 

eerste subsidieronde Beroepsonderwijs. 

 

In het eerste thema, onderwijs op maat staan de behoeften van de student 

centraal. Gezocht wordt naar manieren om binnen de mbo-opleiding aan zowel 

studenten die (taal-)achterstanden hebben als studenten die excellent presteren 

een curriculum ‘op maat’ te bieden. Ook wordt de vraag gesteld hoe algemene 

sociale en maatschappelijke vaardigheden in het mbo-curriculum aangeboden 

kunnen worden, zó dat de mbo-student zich deze (bewust) eigen maakt. Deze 

brede vaardigheden worden essentieel geacht voor een succesvolle doorstroom naar 

de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Naast onderwijs op maat is hiervoor 

afstemming met de arbeidsmarkt en andere onderwijsinstellingen noodzakelijk. De 

vraag hoe dit in te richten staat centraal in thema 2 en 3.  

 

Zo wordt in het tweede thema, dynamische arbeidsmarkt, gezocht naar 

manieren voor mbo-instellingen en organisaties rondom de onderwijsinstellingen 

(zoals stage-bedrijven en regionale overheden) om zich te organiseren om samen 

onderwijs te bieden dat aansluit op de arbeidsmarkt. Dit kan binnen het reguliere 

mbo-curriculum, maar ook in onderwijs dat zich richt op de duurzame inzetbaarheid 

van professionals (een ‘leven lang leren’ door om- of bijscholing).  

 

In het derde thema, verbinding in de beroepskolom, staat de vraag centraal hoe 

onderwijsinstellingen in de beroepsonderwijskolom hun onderwijs zo in kunnen 

richten dat een succesvolle doorstroom van vmbo naar de verschillende mbo-

niveaus en van mbo naar hbo mogelijk wordt. Deze vraag kan gesteld worden 

vanuit studenten-en instellingsperspectief. 

 

Instellingen die succesvol in weten te spelen op de dynamische arbeidsmarkt en de 

verbinding in de beroepskolom organiseren, staan of vallen met werknemers die zelf 

in staat zijn in een flexibele omgeving te werken. In thema vier, professionele 

schoolorganisaties, staat daarom centraal: hoe kan de mbo-schoolorganisatie de 

eigen onderwijsprofessionals in staat stellen aan de veranderende eisen te voldoen? 

 

Het vijfde thema, de onderzoekende houding van docenten in het mbo, heeft 

verwantschap met het vierde thema. Dit thema vertrekt vanuit de veronderstelling 

dat een ‘onderzoekende houding’ een van de mogelijkheden is om de professionele 

ontwikkeling van de docent te waarborgen. Instellingen waar deze houding 

gestimuleerd en benut wordt, zouden succesvol kunnen inspelen op 

onderwijskundige ontwikkelingen. Consortia die zich richten op deze onderzoekende 

houding en mogelijkheden voor instellingen om deze te stimuleren en te benutten, 

worden uitgenodigd voorstellen in te dienen. 

 

Het secretariaat van het NRO heeft in overleg met de programmaraad experts 

benaderd om de thema’s nader te specificeren. Dit zijn per thema: 

 

1. Onderwijs op maat: Marieke Buisman (Kohnstamm Instituut), Régina Petit 

(Kohnstamm Instituut) en Maarten Wolbers (Radboud Universiteit) 

2. Dynamische arbeidsmarkt: Loek Nieuwenhuis (HAN), Pieter Baay (ecbo) en 

Karel Kans (ecbo) 

3. Verbinding in de beroepskolom: Arjan van der Meijden (Kohnstamm 

Instituut) en José Mulder (ecbo) 

4. Professionele schoolorganisaties: Rob Martens (ecbo), Arnoud Evers 

(Welten-instituut), Maarten de Laat (Welten-instituut), Andrea Klaeijsen 

(ecbo) en Patricia Brouwer (ecbo) 
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5. De onderzoekende houding van docenten in het mbo: Elly de Bruijn 

(Hogeschool Utrecht) schreef de oorspronkelijke tekst welke door de 

Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek is aangepast voor deze call. 

 

In de bijlage van deze call worden de vijf thema’s en de mogelijke onderzoeksvragen 

daarbinnen uitgebreid beschreven. De onderzoeksvragen die in de beschrijvingen 

van de vijf thema’s worden gesteld zijn bedoeld ter inspiratie en hoeven niet 

letterlijk te worden overgenomen in de aanvraag. 

 

Let op: aanvragen die niet of onvoldoende aansluiten bij het doel van praktijkgericht 

onderzoek of één van de thema’s van deze call lopen grote kans om niet, of als 

‘ontoereikend’, beoordeeld te worden. Het NRO raadt aanvragers daarom aan om 

alleen aanvragen in te dienen die direct voortkomen uit de onderwijspraktijk en 

nauw aansluiten bij één van de thema’s van de call. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1  Wie kan aanvragen 

Een aanvraag voor praktijkgericht onderzoek kan alleen worden ingediend door een 

consortium, dat wil zeggen een samenwerkingsverband van onderzoekers (1) én 

medewerkers van onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs die in 

Nederland gevestigd zijn (2). Daarnaast kunnen professionals van aan het onderwijs 

gerelateerde Nederlandse instellingen (3) deel uitmaken van het consortium. 

Hieronder volgt een toelichting op deze drie categorieën:  

1. Onderzoekers dienen te zijn verbonden aan een Nederlandse universiteit, 

hogeschool of andere instelling (bijvoorbeeld onderzoeksbureau) 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. 

2. Medewerkers van mbo-onderwijsinstellingen die 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. Het NRO geeft geen richtlijn voor het minimum aantal 

onderwijsinstellingen dat aan het onderzoek moet deelnemen.  

3. Professionals werkzaam bij aan het onderwijs gerelateerde instellingen 

(bijvoorbeeld stagebedrijven, bedrijfsleven, onderwijsbegeleidingsdiensten 

of adviesbureaus) kunnen deel uitmaken van een consortium. In een 

aanvraag dient hun toegevoegde waarde voor het onderzoek of voor de 

implementatie in de onderwijspraktijk nader te worden omschreven.  

 

Het consortium dient de aanvraag gezamenlijk op te stellen, dit moet blijken uit de 

onderzoeksaanvraag. Uit het aanvraagformulier moet tevens blijken dat de 

vraagstelling direct afkomstig is uit de onderwijspraktijk en dat de consortium-

partners daadwerkelijk gezamenlijk het onderzoek uitvoeren en invulling geven aan 

de implementatie van de uitkomsten in hun praktijk.  

 

Een consortium mag slechts één aanvraag in deze subsidieronde indienen. Een 

persoon of onderwijsinstelling kan wel in meerdere consortia plaatsnemen c.q. aan 

meerdere projecten deelnemen, als deze consortia verder van samenstelling 

verschillen.  

 

Alle leden van het consortium dienen gedurende de periode waarover financiering 

wordt gevraagd effectief betrokken te zijn bij het onderzoek waarop de aanvraag 

betrekking heeft. De instellingen waarbij zij in dienst zijn, dienen hen daarbij in de 

gelegenheid te stellen het onderzoek op een adequate manier uit te (laten) voeren 

en het voornemen te hebben om de resultaten te implementeren. 

 

Binnen elk consortium dient één persoon als hoofdaanvrager het voorstel in. Deze 

hoofdaanvrager treedt als projectleider van het onderzoek op. De projectleider is dus 

altijd dezelfde persoon als de hoofdaanvrager. Deze persoon dient het voorstel via 

ISAAC in, ontvangt alle berichten van het NRO die voor het consortium bedoeld zijn 

tijdens de beoordelingsprocedure en is na eventuele toekenning aanspreekpunt en 

verantwoordelijk voor het onderzoeksproject. 

 

Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat NRO-programmaraadsleden niet 

van deelname uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van 

‘aanvrager’. In de beoordelingsprocedure is, conform de ‘Gedragscode 

belangenverstrengeling NWO’ (zie http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat), 

http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat
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waarborging voor het omgaan met mogelijke betrokkenheid van NRO-

programmaraadsleden ingebouwd. Leden van de beoordelingscommissie 

daarentegen kunnen niet tevens aanvrager in dezelfde ronde zijn. 

3.2  Wat kan aangevraagd worden 

Het totale budget voor deze subsidieronde is 3.700.000 euro. Een consortium kan 

minimaal 300.000 euro en maximaal 400.000 euro subsidie aanvragen. Per thema 

kunnen naar verwachting twee projecten gehonoreerd worden. Voor het thema 

‘onderzoekende houding van docenten in het mbo’ kan minimaal 300.000 euro en 

maximaal 500.000 euro subsidie aangevraagd worden, en kan maximaal één project 

gehonoreerd worden.  

 

Het budget is als volgt over de thema’s verdeeld: 

1. Onderwijs op maat    € 800.000 

2. Dynamische arbeidsmarkt   € 800.000 

3. Verbinding in de beroepskolom   € 800.000 

4. Professionele schoolorganisaties  € 800.000 

5. Onderzoekende houding van docenten  € 500.000 

 

Een aanvraag moet onder één hoofdthema worden ingediend en wordt in de 

beoordelingsprocedure onder het door de aanvragers gekozen hoofdthema 

behandeld.  

 

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de 

materiële kosten. Een toelichting vindt u in paragraaf 3.2.1 resp. 3.2.2. 

 

NRO accepteert cofinanciering in de vorm van personele en materiële bijdragen op 

voorwaarde dat de rol en de garantie van cofinanciering duidelijk wordt 

geëxpliciteerd in een aanvraag. Het is niet toegestaan dat de cofinanciering hoger is 

dan het bij het NRO aangevraagde budget, omdat het NRO de hoofdfinancier moet 

zijn.  

 

De programmaraad behoudt zich het recht voor bij de toekenning van een subsidie, 

vanwege budgettaire en inhoudelijke overwegingen, niet het gehele aangevraagde 

budget toe te kennen. 

 

3.2.1 Personele kosten 

Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van voor het onderzoek aan 

te stellen personeel. Het betreft in elk geval de salariskosten van wetenschappelijk 

personeel en incidenteel die van niet-wetenschappelijk personeel.  

 

Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in personeel aan 

universiteiten, personeel aan onderwijsinstellingen en personeel aan overige 

onderzoeksinstituten. 

 

Personeel aan universiteiten 

Voor personeel aan universiteiten wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

 

 AiO’s en postdocs 

Voor de aanstelling van AiO’s en postdocs op het project is het met de VSNU 

gesloten Akkoord Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek inclusief bijbehorende 

meest recente salaristarieven van toepassing.  

 

http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
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Bij een aanstelling van minimaal 1 jaar 0,5 fte wordt een maximale benchfee van 

5.000 euro ter beschikking gesteld. Deze benchfee is bedoeld voor kosten ter 

stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door het NRO gesubsidieerde 

onderzoeker (bijvoorbeeld congresbezoek, publicatie van de dissertatie). 

 

 Overig personeel 

Voor de inzet van overig personeel aan universiteiten kan subsidie worden 

aangevraagd op basis van een maximaal tarief. Ook medewerkers met een vast 

dienstverband komen voor subsidie in aanmerking. Het maximale tarief is gebaseerd 

op de cao-NU van 1 januari 2015 aangevuld met de opslagen als overeengekomen in 

het VSNU akkoord met uitzondering van indexering en eindeprojectvergoeding. De 

volgende maximale tarieven (uur/dag) moeten worden gehanteerd: 

 

onderzoeksassistentie WP (Wetenschappelijk personeel) :  € 42/336 

ondersteuning NWP (Niet-wetenschappelijk personeel) :  € 46/368 

medior-onderzoeker (UD):     € 60/480 

senior-onderzoeker (UHD):      € 67/536 

hoogleraar:       € 92/736 

 

Personeel aan onderwijsinstellingen 

Personeel aan onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs moeten 

uitgaan van de volgende maximale tarieven (uur/dag) gebaseerd op de Handleiding 

Overheidstarieven 2016: 

 

secretariaat:        € 52/416 

docenten:       € 71/568 

projectleiders/docent-onderzoekers:    € 85/680 

directie:        € 100/800 

 

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kostendekkend tarief inclusief de 

hierbij geldende opslagen. 

  

Personeel aan overige instellingen en instituten 

Personeel aan overige instellingen en instituten (waaronder hoger beroepsonderwijs) 

moeten uitgaan van de volgende maximale tarieven (uur/dag) gebaseerd op de 

Handleiding Overheidstarieven 2016: 

 

ondersteuning:        € 54/432 

junior:        € 79/632 

medior:        € 126/1.008 

senior/directie/lector:      € 136/1.088 

 

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kosten-plus tarief, inclusief de hierbij 

geldende opslagen. BTW mag niet mee berekend worden. 

 

In de aanvraag dient de hoofdaanvrager aan te geven hoe de aangevraagde 

personele kosten verdeeld worden over de verschillende leden van het consortium 

en licht u de overwegingen achter deze verdeling toe. De bovenstaande maximale 

tarieven zijn bindend. Dit betekent dat de door u in de aanvraag op te nemen 

uurtarieven worden aangehouden bij een eventuele toekenning en uiteindelijke 

subsidievaststelling. 
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De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget over de 

leden van het consortium. Ten behoeve van de samenwerking tussen de 

consortiumpartners en ter voorkoming van de afdracht van BTW kan een 

overeenkomst worden opgesteld. Voor een voorbeeld van een dergelijke 

kostendeelovereenkomst verwijzen wij u naar www.nwo.nl/nroprojectbeheer.  

 

3.2.2 Materiële kosten 

In een aanvraag kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van materiële 

kosten, zoals: 

- de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur, 

gebruiksgoederen; 

- kosten voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten, 

testonderzoek en het uitvoeren van observaties, en de aanschaf van 

databestanden; 

- reizen die noodzakelijk zijn in verband met het onderzoek; 

- studentassistentie; 

- kosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten, 

kennisoverdracht en kennisbenutting.  

 

Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 

worden. Slechts de kosten die uitsluitend en rechtstreeks door het onderzoek 

worden veroorzaakt kunnen als materiële kosten worden vergoed, dus bijvoorbeeld 

geen huisvestings-, overhead-, onderhouds- of afschrijvingskosten. De kosten van 

apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of technische hulp die tot 

het gebruikelijke voorzieningenpakket van een instituut gerekend worden en de 

kosten voor computergebruik bij rekencentra, alsmede voor het gebruik van 

laboratoria komen evenmin in aanmerking voor subsidie, tenzij het door het NRO 

gesteunde onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich meebrengt dat duidelijk 

uitgaat boven het normale gebruik. Uitsluitend kosten die rechtstreeks voortvloeien 

uit het onderzoek zijn subsidiabel. 

 

Congresbezoek van AiO’s en postdocs met een aanstelling van minimaal 1 jaar en 

0,5 fte wordt bekostigd vanuit de benchfee (maximaal 5.000 euro). Congresbezoek 

voor het overige personeel kan worden aangevraagd als ‘congreskosten overig 

personeel’. 

 

Kennisbenutting 

Kosten voor kennisbenutting betreffen bijvoorbeeld: 

- kosten voor het ontwikkelen van een handleiding, checklist, app, website, 

toets- of lesmateriaal (ontwerp, vormgeving, drukwerk, beeldmateriaal, 

redactie); 

- kosten voor het organiseren van bijeenkomsten voor (specifieke) 

doelgroepen om eindresultaten te presenteren. 

 

In een aanvraag moeten de kosten voor kennisbenutting gespecificeerd en toegelicht 

worden in de begroting. Daarbij kan als richtlijn worden aangehouden dat ongeveer 

5% van de totaal aan te vragen subsidie moet worden besteed aan kennisbenutting. 

Een hoger percentage is goed mogelijk, mits de opgevoerde bedragen helder 

beargumenteerd worden. 

 

De kosten voor kennisbenutting moeten gespecificeerd en toegelicht worden in de 

begroting van de aanvraag. Kosten van personeel binnen het consortium voor 

kennisbenuttingsactiviteiten worden in het aanvraagformulier opgegeven onder 

‘personele kosten’ en niet onder de post ‘kennisbenutting’ , die valt onder ‘materiële 

kosten’.  

 

http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
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Bij het controleren van de ontvankelijkheid van de aanvragen, zal het NRO 

nadrukkelijk aandacht besteden aan de plannen en de begroting voor 

kennisbenutting. Aanvragers wordt geadviseerd een concrete en realistische 

omschrijving te geven van op te leveren producten en activiteiten, met bijbehorende 

begroting. Bij alle producten en activiteiten dient te worden omschreven: 

- wie de doelgroep vormen; 

- hoe deze doelgroep betrokken wordt bij de ontwikkeling van het product of 

de activiteit; 

- hoe de verspreiding en implementatie van het product of de kennis 

bevorderd wordt. 

 

Open Access 

Resultaten uit onderzoek gesubsidieerd met NWO-middelen, dienen, afgezien van 

andere publicatiemogelijkheden, op het moment van publicatie direct wereldwijd vrij 

toegankelijk te zijn. Dit geldt zowel voor wetenschappelijke publicaties als voor 

andere vormen van wetenschappelijke output. Ook onderzoeksgegevens moeten in 

principe met anderen gedeeld kunnen worden. Op die manier kan waardevolle 

kennis benut worden door onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 

Voor Open Access publicaties in tijdschriften kan een budget van maximaal 6.000 

euro worden opgevoerd. Hiermee kunnen ongeveer drie publicaties in Open Access 

tijdschriften gerealiseerd worden. Buiten deze call for proposals is er de mogelijkheid 

om subsidie aan te vragen bij het Open Access stimuleringsfonds van NWO. Voor 

meer informatie zie www.nwo.nl/openaccess.   

3.3  Wanneer kan er aangevraagd worden 

Het indienen van een intentieverklaring 

Consortia die een aanvraag willen indienen, moeten uiterlijk donderdag 3 

november 2016, 14.00 uur een intentieverklaring indienen in ISAAC én het 

formulier ‘Intentieverklaring Beroepsonderwijs’ via de mail indienen. Het indienen 

van deze intentieverklaring is verplicht om te kunnen deelnemen aan de 

subsidieronde. In deze verklaring geeft de hoofdaanvrager namens het consortium 

aan binnen welk hoofdthema het consortium van plan is een aanvraag in te dienen. 

De keuze van het hoofdthema in de intentieverklaring is bindend. 

 

Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient deze dat minimaal 

een dag voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele aanmeldproblemen 

nog op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een ISAAC-account 

heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe 

intentieverklaring of aanvraag in te dienen. 

 

Na het indienen van de intentieverklaring via ISAAC, vult u het formulier 

‘Intentieverklaring Beroepsonderwijs’ in. Dit formulier vindt u op de subsidiepagina 

van dit programma op de website van NWO. U kunt het formulier indienen via 

ppo@nro.nl. 

 

De intentieverklaring zal niet worden gebruikt als selectie-instrument en speelt 

verder geen rol in de beoordeling. 

 

Na de sluitingsdatum van de intentieverklaringen krijgt de indiener de ontvangst 

hiervan bevestigd en wordt op de NRO-website het aantal intentieverklaringen per 

thema bekend gemaakt. Wanneer blijkt dat voor een bepaald thema veel 

belangstelling bestaat, kunnen aanvragers overwegen om zich terug te trekken. 

Hiervan moeten zij het NRO op de hoogte stellen.  

 

http://www.nwo.nl/openaccess
mailto:ppo@nro.nl
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Intentieverklaringen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in 

de procedure. Het indienen van een intentieverklaring is verplicht voor het indienen 

van een aanvraag.  

 

Het indienen van een aanvraag 

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is donderdag 1 

december 2016 om 14.00 uur. De aanvraag kunt u indienen vanaf het 

verstrijken van de deadline voor het indienen van de intentieverklaring. 

 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via ISAAC (www.isaac.nwo.nl), 

het elektronisch aanvraagsysteem. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, 

worden niet in behandeling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar 

aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. 

 

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend, of aanvragen ingediend door 

aanvragers die geen intentieverklaring ingediend hebben worden niet meegenomen 

in de procedure.  

 

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de 

ISAAC-helpdesk, zie www.isaac.nwo.nl/help.   

3.4  Het opstellen van de aanvraag 

Na het verstrijken van de deadline voor het indienen van de intentieverklaring, kunt 

u de subsidieaanvraag indienen. Deze aanvraag bestaat uit twee delen: een 

factsheet en het aanvraagformulier.  

- De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC van 

NWO in.  

- Het ‘aanvraagformulier Beroepsonderwijs’ vindt u op de 

financieringspagina van dit programma op de website van NWO. Dit 

formulier voegt u, zodra ingevuld, als PDF-bestand toe aan de factsheet.   

 

Het uitgangspunt bij het opstellen van een aanvraag wordt gevormd door deze call 

for proposals. 

 

De aanvraag dient in het Nederlands te worden opgesteld.  

 

Aanvragen waarvan de gegevens van de hoofd- en medeaanvragers niet volledig in 

het aanvraagformulier staan, worden niet ontvankelijk verklaard. De gegevens zijn 

namelijk nodig voor het vaststellen van eventuele betrokkenheid van preadviseurs 

en leden van de beoordelingscommissie bij de aanvraag en zijn daarom van groot 

belang.  

 

Disciplinecodes 

Het is verplicht om in de factsheet en het aanvraagformulier één of meerdere 

disciplinecodes in te vullen die van toepassing is/zijn op het voorgestelde onderzoek. 

U kunt hiervoor alleen gebruik maken van de NWO disciplinecodes, te vinden via 

www.nwo.nl/financiering/nwo-disciplinecodes. Het is verplicht om deze informatie in 

ISAAC in te vullen in het tabblad ‘Algemeen’ bij ‘Disciplines’ voor u de aanvraag 

indient. Daar hoort in ieder geval altijd de disciplinecode voor ‘Onderwijskunde’ 

(41.90.00) tussen te staan. De primaire of belangrijkste (sub)discipline zet u 

bovenaan. Dat hoeft dus niet altijd onderwijskunde te zijn. 

 

http://www.isaac.nwo.nl/
http://www.isaac.nwo.nl/help
http://www.nwo.nl/financiering/nwo-disciplinecodes
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Voor de beoordeling van uw aanvraag worden de criteria gehanteerd die in 

hoofdstuk 4 staan beschreven.  

3.5  Specifieke subsidievoorwaarden na toekenning 

Start van het project 

De hoofdaanvrager, ook wel projectleider, is verantwoordelijk voor het door het NRO 

gesubsidieerde onderzoeksproject en is voor het NRO het aanspreekpunt voor het 

onderzoeksproject. 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. 

 

In de subsidieaanvraag dient het consortium een startdatum te vermelden. Deze 

datum wordt als zodanig in de financiële administratie van het NRO opgenomen. Een 

toegekend project dient uiterlijk op 1 oktober 2017 te starten, anders kan het 

subsidiebesluit worden ingetrokken.  

 

Voor de start van het project stuurt u de volgende startdocumenten toe aan het 

NRO: 

- Een volledig ingevuld en ondertekend projectmeldingsformulier (PMF); 

- Bij iedere aanstelling van een AiO of postdoc op het project stuurt u tevens 

een volledig ingevuld en ondertekend personeelsinformatieformulier (PIF) 

toe; 

- Een formulier dat wordt ondertekend door alle partners in het consortium. 

In dit formulier bekrachtigen alle partners hun intentie om actief aan het 

project deel te nemen.  

 

Het invullen en ondertekenen van deze startdocumenten is een voorwaarde voor 

toekenning van de subsidie aan het consortium. 

 

U kunt alle documenten downloaden via www.nwo.nl/nroprojectbeheer.  

 

Monitoring voortgang onderzoek en kennisbenutting 

Het NRO houdt tussentijds contact met het consortium en biedt ondersteuning 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 nodigt het NRO (een vertegenwoordiging 

van) de leden van het consortium uit voor een voortgangsgesprek. Tijdens dit 

gesprek 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 

ondersteuning van het NRO nodig is en of er al gedacht kan worden aan het 

overdragen van eerste inzichten. Het consortium maakt een verslag van dit 

voortgangsgesprek in een door het NRO beschikbaar gesteld format.  

Enige tijd voor de afronding van het project vraagt het NRO bij de uitvoerders een 

plan van aanpak voor kennisbenutting op. 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. 

 

In de Handleiding Kennisbenutting wordt nader toegelicht wat van uitvoerders 

wordt verwacht op het gebied van kennisbenutting en welke ondersteuning het NRO 

daarbij kan bieden. Deze handleiding is te vinden op de financieringspagina en te 

downloaden via https://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleidingen-

kennisbenutting (Kennisbenutting Beroepsonderwijs). 

http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
https://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleidingen-kennisbenutting
https://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleidingen-kennisbenutting
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Het NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het gesubsidieerde 

onderzoek op basis van de in de aanvraag vermelde planning en beoogde 

opbrengsten. Indien hierop een afwijking wordt geconstateerd, behoudt de 

programmaraad zich het recht voor betaling van tranches aan te houden, en de 

subsidie lager vast te stellen en/of in te trekken. Bij de toekenning van de subsidie 

ontvangt de hoofdaanvrager een nader uitgewerkte toetsings- en 

evaluatieprocedure.  

 

Daarnaast verlangt het NRO dat u gedurende de looptijd, en tot twee jaar na de 

looptijd van het project, iedere publicatie of andere vorm van output volgens het 

Standaard Evaluatie Protocol (SEP) afzonderlijk registreert in ISAAC; het 

elektronische indiensysteem van NWO op www.isaac.nwo.nl. U vindt daar een 

uitgebreide beschrijving van de stappen voor het registreren van producten in 

ISAAC.  

 

Tussentijdse wijzigingen of problemen in de voortgang 

Het NRO gaat ervan uit dat het project vanaf de start wordt uitgevoerd door het 

consortium dat de aanvraag heeft ingediend. Van de projectleider wordt verwacht 

dat deze direct melding maakt van onvoorziene gebeurtenissen die de voortgang 

van het project of de oplevering van de resultaten 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 (doordat bijvoorbeeld scholen zich terugtrekken of andere onderzoekers 

worden ingezet), tussentijdse koerswijzigingen in het onderzoek of afwijkingen in de 

planning of uitvoering van het onderzoek dienen met redenen omkleed gemeld te 

worden aan de programmaraad (conform de algemene subsidievoorwaarden van 

NWO). De programmaraad dient akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen. Indien 

de programmaraad niet akkoord gaat, kan de subsidie worden ingetrokken. 

Overigens geldt dat verlengingen van de subsidieperiode in principe niet zijn 

toegestaan.  

 

Presentatie projecten  

Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar onderzoeken die zijn 

gehonoreerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt het NRO, conform haar 

missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. 

Uitvoerders van het project worden geacht om aan de bijeenkomsten een bijdrage 

te leveren indien vanuit NRO gewenst. Daarnaast wordt van de uitvoerders 

gevraagd om, in overleg met het NRO, hun onderzoek te presenteren op andere 

bijeenkomsten in relatie tot beroepsonderwijs.  

 

Afronding 

Uiterlijk drie jaar na de startdatum van het project dienen alle activiteiten te zijn 

afgerond en alle geplande producten (materialen, werkwijzen, onderzoeksverslag 

e.d.) in het bezit van de programmaraad te zijn. In de periode daarna is het alleen 

nog mogelijk om activiteiten uit te voeren ten behoeve van kennisbenutting die als 

zodanig zijn opgenomen in het plan van aanpak voor kennisbenutting dat in overleg 

met het NRO is uitgewerkt.  

 

Nadere afspraken over de afronding van het project en de beoordeling van de 

opgeleverde output worden na toekenning gemaakt. Het project is succesvol 

afgerond als de afspraken zijn nagekomen en de output is goedgekeurd door de 

programmaraad. Na succesvolle afronding wordt de financieringsperiode afgesloten 

en de definitieve subsidie vastgesteld. 

http://www.isaac.nwo.nl/
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1  Procedure 

De beoordelingsprocedure bestaat uit de volgende stappen: 

 

- In behandeling nemen aanvraag (ontvankelijkheid) 

- Beoordeling door preadviseurs van de beoordelingscommissie 

- Weerwoord 

- Beoordeling door de beoordelingscommissie 

- Besluitvorming door de programmaraad1 

 

Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise is besloten gebruik 

te maken van de mogelijkheid gegeven bij Artikel 2.2.5 van de NWO-regeling 

subsidies (versie 1 december 2015) om een afwijkende selectieprocedure te volgen 

ten aanzien van advisering, beoordeling en besluitvorming. Deze afwijking houdt in 

dat de beoordelingsprocedure zonder inschakeling van referenten zal worden 

uitgevoerd.  

 

Voor deze ronde stelt de programmaraad één of meerdere beoordelingscommissies 

in. Deze bestaan uit een mix van leden met een wetenschappelijke achtergrond en 

kennis van het thema en leden met ervaring in de praktijk van het onderwijs. Leden 

van een beoordelingscommissie kunnen niet tevens aanvrager in deze 

subsidieronde zijn. Voor alle bij de beoordeling en besluitneming betrokken 

personen en voor alle betrokken NRO-medewerkers is een code belangen-

verstrengeling van toepassing (zie ‘Gedragscode belangenverstrengeling NWO’ op 

http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat). 

 

Voor de beoordelingsronde zijn de algemene financieringsbepalingen van NWO zoals 

vastgelegd in de ‘NWO Regeling Subsidies (december 2015)’ van toepassing. Deze 

kunt u downloaden op www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat. Daar waar deze 

regeling afwijkt van de call voor deze financieringsronde gelden de bepalingen in 

deze call. Voor zover in deze call for proposals niet geregeld, is de NWO-regeling 

subsidies (versie 1 december 2015) van toepassing.  

 

Het in behandeling nemen van de aanvraag 

Zo spoedig mogelijk na indiening van het voorstel krijgt de hoofdaanvrager bericht 

over het al dan niet in behandeling nemen van de aanvraag. Het NRO-secretariaat 

bepaalt dat aan de hand van een aantal administratief-technische criteria. Deze 

staan vermeld in paragraaf 4.2.1. Een aanvraag die niet voldoet aan één van de 

genoemde criteria, wordt niet in behandeling genomen. 

 

Beoordeling door preadviseurs van de beoordelingscommissie 

De aanvragen die ontvankelijk zijn verklaard, worden voorgelegd aan enkele leden 

uit de beoordelingscommissie (preadviseurs), uit de wetenschap en de praktijk. De 

preadviseurs wordt gevraagd een inhoudelijk én beargumenteerd commentaar op 

                                                 

 

 

 

 
1 In 2017 kent NWO een nieuwe organisatiestructuur met een centrale Raad van Bestuur en een viertal domeinbesturen 

(http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2015/hoofdlijnen-nieuw-nwo-bekend.html). Zodra formeel bekend is wat het “be-

voegd bestuur” is voor dit financieringsinstrument, zal dit worden gepubliceerd op de betreffende financieringspagina. 

http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat
http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat
http://www.nwo.nl/documents/nwo/juridisch/nwo-regeling-subsidies-1-december-2015
http://www.nwo.nl/documents/nwo/juridisch/nwo-regeling-subsidies-1-december-2015
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het onderzoeksvoorstel te geven. Zij zullen daarbij gebruik maken van de 

beoordelingscriteria en van een gestandaardiseerd formulier. De preadviseurs 

worden gekozen op basis van hun expertise en mogen niet betrokken zijn bij de 

aanvragen.  

 

Het secretariaat bepaalt, onder verantwoordelijkheid van de programmaraad, wie 

als preadviseurs worden benaderd.  

 

Weerwoord  

De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag en 

krijgt de gelegenheid een weerwoord te formuleren. Indien de teneur van de 

preadviezen overwegend negatief is, wordt het consortium/de aanvrager dringend 

aangeraden om de aanvraag terug te trekken. De kans op een positieve beoordeling 

is over het algemeen namelijk klein bij overwegend negatieve preadviezen. Indien 

het consortium/de aanvrager besluit de aanvraag terug te trekken, dan dient de 

hoofdaanvrager dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het NRO te melden. 

 

Vergadering beoordelingscommissie 

De aanvragen met de daarbij behorende commentaren van de preadviseurs en het 

weerwoord fungeren als startpunt voor de bespreking door de beoordelings-

commissie. Uiteindelijk komt de commissie als geheel tot een (eind)oordeel over 

elke afzonderlijke aanvraag. Aan de hand van de commissiebespreking wordt een 

schriftelijk advies opgesteld voor de programmaraad over de kwaliteit van de 

aanvragen, uitgaande van de beoordelingscriteria. 

 

Alleen voorstellen met de kwalificaties ‘excellent’, ‘zeer goed’ of ‘goed’ komen in 

aanmerking voor honorering. Indien het aantal voorstellen dat met excellent, zeer 

goed en goed is gekwalificeerd hoger is dan het aantal dat binnen het beschikbare 

budget gehonoreerd kan worden, dan worden de voorstellen door de commissie 

geprioriteerd. De commissie brengt vervolgens advies uit aan de programmaraad. 

 

Besluitvorming door de programmaraad2 

Het advies van de beoordelingscommissie wordt door de programmaraad getoetst. 

Vervolgens stelt deze de definitieve kwalificaties vast en besluit hij welke aanvragen 

voor honorering in aanmerking komen. Er kunnen naar verwachting negen 

aanvragen gehonoreerd worden. Daarbij kan de programmaraad beleidsmatige 

overwegingen in aanmerking nemen (zie paragraaf 4.2.3). 

 

De hoofdaanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de 

besluitvorming de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag. 

 

NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie 

wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet toekennen 

van subsidie. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: 

www.nwo.nl/kwalificaties. 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 
2 In 2017 kent NWO een nieuwe organisatiestructuur met een centrale Raad van Bestuur en een viertal domeinbesturen 

(http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2015/hoofdlijnen-nieuw-nwo-bekend.html). Zodra formeel bekend is wat het “be-

voegd bestuur” is voor dit financieringsinstrument, zal dit worden gepubliceerd op de betreffende financieringspagina. 

file://///nwo.nl/nwodata/NRO/8%20Subsidierondes/5.%20Praktijkgerichte%20subsidierondes%20(PPO)/Toekenningsjaar%202017/Beroepsonderwijs%20tweede%20ronde/Call/www.nwo.nl/kwalificaties
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Bezwaar en beroep  

Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van deze 

subsidieronde Beroepsonderwijs staan, waar van toepassing, de geldende beroeps- 

en bezwaarprocedures open.  

 

Tijdpad  

28 september 2016  Publicatie call 

3 november 2016  Deadline intentieverklaring 

1 december 2016  Sluitingsdatum call 

januari 2017   Preadviezen 

6 februari 2017   Aanvrager ontvangt preadviezen 

13 februari 2017  Deadline weerwoord 

maart 2017   Vergadering beoordelingscommissie 

april 2017   Besluitvorming programmaraad 

mei 2017   Het NRO informeert indieners over besluiten 

 

Aanpassingen procedure  

Het kan zijn dat het NRO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure 

nog aanpassingen in de werkwijze of het tijdpad van deze subsidieronde aan te 

brengen. Eventuele aanpassingen in de procedure zullen aan de aanvragers worden 

gecommuniceerd. 

4.2 Criteria voor de aanvraag 

4.2.1 Formele ontvankelijkheidscriteria  

Om in aanmerking te komen voor toelating tot de beoordelingsprocedure dient 

iedere aanvraag te voldoen aan een aantal formele voorwaarden, zoals hieronder 

beschreven. Aanvragen zullen eerst op deze voorwaarden worden getoetst. Alleen 

aanvragen die aan de onderstaande voorwaarden voldoen zullen tot de 

beoordelingsprocedure worden toegelaten:  

 

- De hoofdaanvrager heeft tijdig een intentieverklaring ingediend via het 

eigen ISAAC-account en het formulier ‘intentieverklaring Beroepsonderwijs’ 

gemaild aan ppo@nro.nl; 

- De hoofdaanvrager en het thema in de aanvraag is gelijk aan de 

hoofdaanvrager en het thema zoals in de intentieverklaring is opgenomen; 

- De aanvraag is tijdig in ISAAC ingediend via het ISAAC-account van de 

hoofdaanvrager;  

- De factsheet en het aanvraagformulier zijn, na eventueel verzoek tot 

aanvulling of wijziging, juist, compleet en volgens de instructies ingevuld en 

in het Nederlands opgesteld (zie ook hoofdstuk 3.4); 

- De aanvraag is ingediend door een consortium dat aan de voorwaarden 

voldoet (zie hoofdstuk 3.1); 

- De gegevens over de samenstelling van het consortium zijn volledig 

ingevuld; 

- De aanvraag heeft als hoofdthema één van de thema’s zoals opgenomen in 

deze call for proposals (zie hoofdstuk 2 en de bijlage); 

- Het budget is volgens de richtlijnen in deze call for proposals opgesteld (zie 

hoofdstuk 3.2) en bedraagt voor alle thema’s minimaal € 300.000,- en 

maximaal € 400.000,- voor thema’s 1, 2, 3 en 4 en maximaal € 500.000,- 

voor thema 5; 

- Uit de begroting blijkt dat minimaal 5% van de aangevraagde subsidie 

besteed zal worden aan kennisbenutting (zie 3.2.2 en 3.5); 

mailto:ppo@nro.nl
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- Uit de begroting blijkt dat er maximaal 6.000 euro van de aangevraagde 

subsidie besteed zal worden aan kosten die voortkomen uit het publiceren 

van Open Access publicaties (zie 3.2.2); 

- De begroting is opgesteld volgens de richtlijnen van het NRO zoals in het 

aanvraagformulier staat vermeld;  

- De periode waarover subsidie wordt aangevraagd is 36 maanden, het 

project start uiterlijk 1 oktober 2017. 

 

4.2.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria 

De onderzoeksvoorstellen dienen aan te sluiten bij de beschrijving van 

praktijkgericht onderzoek zoals die in deze call is gegeven en worden inhoudelijk 

beoordeeld aan de hand van onderstaande hoofdcriteria: 

 

1. Praktijkrelevantie (40%) 

2. Wetenschappelijke kwaliteit (40%) 

3. Kwaliteit van het consortium (20%) 

 

Deze beoordelingscriteria leiden ertoe dat de onderzoeksvoorstellen worden 

geselecteerd waarin het meest overtuigend wordt aangetoond dat de resultaten van 

wetenschappelijke kwaliteit zullen zijn en breed gebruikt zullen gaan worden. De 

drie criteria wegen mee in de beoordeling voor respectievelijk 40%, 40% en 20%. 

Aanvragen dienen voor alle criteria minimaal een ‘goed’ te scoren om in aanmerking 

te komen voor honorering. 

 

De beoordelingscriteria worden in deze paragraaf nader omschreven. 

 
1. Criteria voor de praktijkrelevantie (telt mee voor 40%) 
  
A.   Vraagarticulatie 

1) Uit de beschrijving van de vraagarticulatie blijkt dat de probleemverkenning is 

opgesteld door (een vertegenwoordiging van) de leden van het consortium. De 

beschrijving laat zien hoe de verschillende betrokkenen tegen de problematiek 

aan kijken, dat over de doelen is gecommuniceerd en dat deze door alle 

consortiumpartners als haalbaar en verenigbaar zijn aangeduid. 

  

2) Een vraag uit de praktijk van het beroepsonderwijs, de thema’s en de uitwerking 

daarvan zoals opgenomen in de bijlage vormen de basis voor de 

onderzoeksvragen en het beoogde onderzoek. 

 

B.   Aansluiting bij de call 

3) De aanvraag sluit aan bij het doel van praktijkgericht onderzoek zoals dat in 

hoofdstuk 1 en 2 van deze call beschreven staat.  
  

C.   Opbrengsten en kennisbenutting  

4) De uitvoering van het onderzoek (het proces van onderzoeken) draagt bij aan 

schoolontwikkeling en professionalisering.  

 

5) De opbrengsten van het onderzoek (resultaten, inzichten, producten) dragen bij 

aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. 

 

6) Het onderzoek leidt tot bruikbare inzichten en producten voor de onderwijs-

praktijk en biedt concrete oplossingen voor het geschetste vraagstuk. Te denken 

valt aan theorieën, handreikingen, checklists, websites, lesvoorbeelden, apps, 

video’s, toetsen, etc. 

 

7) De producten en inzichten zijn ook gericht op gebruik door gebruikers buiten het 

consortium (bijvoorbeeld andere onderwijsinstellingen, educatieve uitgeverijen, 
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onderwijsbegeleidingsdiensten en welzijnsorganisaties). In het onderzoeks-

voorstel wordt beargumenteerd dat er behoefte is aan deze opbrengsten bij 

andere gebruikers.  

 

8) Het onderzoeksvoorstel bevat een beknopt kennisbenuttingsplan voor de 

(tussentijdse) verspreiding van de resultaten en producten naar gebruikers 

buiten het consortium. Zowel in de planning als in de begroting is ruimte 

opgenomen om dit plan verder uit te werken zodra er meer zicht is op de 

resultaten van het onderzoek. 

 
 De criteria voor praktijkrelevantie tellen voor 40% van het eindoordeel mee. 

 

2. Wetenschappelijke criteria (telt mee voor 40%) 

D. Probleemverkenning 

9) Een goede praktijkgerichte probleemverkenning geeft een systematisch en 

doorgrond overzicht van het vraagstuk 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 

praktijkprobleem, welke doelen worden daarbij nagestreefd? 

 

E.  Centrale onderzoeksvraag en deelvragen 

10) De centrale onderzoeksvraag en eventuele deelvragen sluiten aan op de 

probleemverkenning en de beantwoording ervan leidt tot een aanvulling op 

bestaande kennis, inzichten en/of concrete producten.  

 

11) De centrale vraag en de deelvragen zijn afgebakend, precies geformuleerd en 

het beantwoorden ervan is realistisch en haalbaar. 

 

F.   Onderzoeksplan 

12) De onderzoeksopzet is consistent, haalbaar, voldoende verantwoord en geschikt 

om de vraagstelling te beantwoorden. 

 

13) Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van wetenschappelijke 

onderzoeksmethoden die een betrouwbaar en valide antwoord geven op de 

onderzoeksvragen. 

 

14) De onderzoeksopzet geeft blijk van flexibiliteit zodat onverwachte, situationele 

veranderingen in de praktijk (zoals bijvoorbeeld het uitvallen van onderzoekers, 

scholen of leraren) niet voor onoverkomelijke problemen zorgen. 

 

15) De raming van de aangevraagde personele en materiële middelen is redelijk 

voor het voorgestelde onderzoek en voldoende beargumenteerd. Dit geldt ook 

voor eventuele cofinanciering.  
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G.   Resultaten van het onderzoek 

16) De resultaten van het onderzoek worden beschreven in een onderzoeksverslag 

en dragen daarmee bij aan het vergroten van de kennis over onderwijs en 

geven sturing aan verder onderzoek. 

 

De wetenschappelijke criteria tellen voor 40% van het eindoordeel mee. 

 

3. Criteria voor de kwaliteit van het consortium (telt mee voor 20%) 

 

H.   Kwaliteit van het consortium en samenwerking 

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

alle leden van het consortium. Dit blijkt onder andere uit de actieve rol die alle 

leden zowel in het opzetten als het uitvoeren van het onderzoek en de 

kennisbenutting vervullen. De rolverdeling tussen de verschillende leden van het 

consortium wordt toegelicht in de aanvraag.  

 

18) 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. 

 

19) Binnen het consortium zijn de leden aantoonbaar deskundig in het uitvoeren van 

praktijkgericht onderzoek en de benutting van onderzoeksresultaten door de 

onderwijspraktijk. 

Toelichting: Deze deskundigheid impliceert onder andere dat onderzoeksleden goed onderlegd 

zijn op methodologisch gebied, veel ervaring hebben met gelijkwaardige samenwerking met 

onderwijsprofessionals en deskundig zijn in de benutting van onderzoeksresultaten door de 

onderwijspraktijk. Daarnaast is genoeg inhoudelijke expertise aanwezig over de thematiek van 

de aanvraag. Dit alles blijkt bijvoorbeeld uit relevante publicaties, producten en presentaties 

voor de praktijk (bijvoorbeeld handreikingen, checklists, websites, lesvoorbeelden, apps of 

toetsen) en voor de wetenschap (bijvoorbeeld proefschriften, vakpublicaties en peer-reviewed 

artikelen). 

 

20) De wetenschappelijke kwaliteit en de praktijkrelevantie van de resultaten 

worden geborgd door: 

- de samenstelling van het consortium (de ervaringen en expertise van deze 

partners); 

- de manier waarop verschillende leden van het consortium worden ingezet 

(de taakverdeling); 

- de samenwerking binnen het consortium. 

 

De criteria voor de kwaliteit van het consortium tellen voor 20% van het eindoordeel 

mee. 

 

NB. Het NRO geeft geen richtlijn voor het minimum aantal onderwijsinstellingen dat 

aan het onderzoek deel moet nemen. 

 

4.2.3. Beleidsmatige overwegingen 

Bij de honorering van de voorstellen kan de programmaraad naast de 

kwaliteitscriteria ook de volgende beleidsmatige overwegingen in aanmerking 

nemen: 

- budgettaire gronden; 

- spreiding van budget over andere thema’s indien een onderzoeksthema 

geen subsidiabele voorstellen heeft opgeleverd. 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1. Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over deze call for proposals neemt u contact op met:  

 

Jorika Baarda 

Beleidsmedewerker  

T: 070 349 40 13 , E: j.baarda@nwo.nl  

 

Dr. Linda Sontag  

Secretaris programmaraad 

T: 070 344 09 41, E: l.sontag@nwo.nl  

 

Secretariaat NRO 

T: 070 349 43 43, E: ppo@nro.nl  

 

5.1.2. Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC  

Op www.isaac.nwo.nl/help vindt u de ISAAC-handleiding. Deze is als pdf te openen. 

In dit document vindt u algemene informatie over het gebruik van ISAAC en 

specifieke informatie voor aanvragers, referenten, commissieleden en projectleiders. 

 

Bij technische vragen betreffende het gebruik van ISAAC neemt u contact op met de 

ISAAC-helpdesk. Leest u eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad 

vraagt!  

 

Bereikbaarheid ISAAC-helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, 

telefoonnummer 020 – 346 71 79. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen aan  

isaac.helpdesk@nwo.nl. U krijgt dan binnen twee werkdagen per e-mail antwoord. 

5.2 Overige informatie 

Het NRO heeft een LinkedIn-groep waar u online een matchingsoproep kunt 

plaatsen. Hier is gelegenheid om contacten te leggen met mogelijke partners voor 

een consortium.  

 

U kunt zich op de website van het NRO aanmelden voor de nieuwsbrief van het NRO. 

 

mailto:j.baarda@nwo.nl
mailto:l.sontag@nwo.nl
mailto:ppo@nro.nl
http://www.isaac.nwo.nl/help
https://www.isaac.nwo.nl/documents/10180/38112/Handleiding_Externen+NL_20151117def.pdf/1f6da38b-7268-4fc4-8a0b-5097476a15d5
mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl
https://www.linkedin.com/groups/8153799
http://www.nro.nl/nro/nieuwsbrieven/
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Bijlage: uitwerking thema’s  
 

Thema 1:  Onderwijs op maat 

Thema 2:  Dynamische arbeidsmarkt 

Thema 3:  Verbinding in de beroepskolom  

Thema 4:  Professionele organisaties 

Thema 5:  De onderzoekende houding van docenten in het mbo  



 

Thema 1: Onderwijs op maat  

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft een belangrijke opdracht: zoveel mogelijk mensen zo goed mo-

gelijk kwalificeren met een volledig en volwaardig diploma. Dit betreft een mbo-diploma dat duurzaam 

kwalificeert voor een beroep, voor actieve participatie in de samenleving en voor doorstroming naar ver-

volgonderwijs en verdere scholing tijdens het (werkzame) leven (MBO Raad, 2015). Deze opdracht is 

ambitieus, want het mbo is heterogeen. Deze heterogeniteit blijkt uit zowel het uiteenlopende onderwijs-

aanbod met de verschillende sectoren, niveaus en leerwegen als de verschillende groepen deelnemers. 

Een deel van de studenten presteert zwakker op cognitieve vaardigheden, anderen hebben moeite met 

sociale vaardigheden, maar er zijn ook studenten die juist excelleren in theorie en/of praktijk. 

 

Daarnaast maken allerlei arbeidsmarktontwikkelingen als flexibilisering en polarisatie -uitholling van het 

middensegment van de beroepenstructuur als gevolg van technologische ontwikkelingen- dat het mbo in 

beweging moet zijn om veranderingen in de benodigde en gevraagde vaardigheden te kunnen bijbenen 

(Ter Weel, 2012; SER, 2015). Er is sprake van een verschuiving van banen met routinematige taken, 

waar de nadruk ligt op feitelijke en procedurele kennis, naar banen waarbij meer anticipatie, creativiteit 

en sociale interactie nodig is. De nadruk ligt daarbij meer op conceptuele kennis en zelfsturing (Van den 

Berge et al., 2014; WRR, 2013; Voogt & Pareja Roblin, 2012).  

 

Voor studenten vereist dit een mbo dat maatwerk en differentiatie biedt, en van onderwijsinstellingen 

wordt verwacht dat zij een flexibele inrichting en vormgeving van het onderwijs realiseren. Bijvoorbeeld 

door het geven van extra ondersteuning om achterstanden tegen te gaan, meer uitdagingen te bieden 

voor zeer goed presterende studenten, en studenten vaardigheden aan te leren waarmee zij ook in de 

toekomst weerbaar en wendbaar zijn. Dit geldt niet alleen voor het leren op school, maar ook voor de 

beroepspraktijkvorming bij een leerbedrijf. In het kader van deze call voor praktijkgericht onderzoek 

staat de volgende kennisvraag daarom centraal binnen dit thema: 

 

Welke aspecten van maatwerk en differentiatie zijn in het mbo effectief om studenten zo goed 

mogelijk te kwalificeren met een volwaardig diploma? 

 

Langs twee inhoudelijke subthema’s kan deze algemene vraag worden aangepakt: ‘achterstanden en 

differentiatie’, en ‘sociale en maatschappelijke vaardigheden’. De student staat daarbij centraal. Deze 

subthema’s liggen in het verlengde van de hierboven geschetste ambities van het mbo, dat onderwijs op 

maat moet bieden om enerzijds onderwijsachterstanden weg te werken en anderzijds studenten toe te 

rusten voor wat de huidige arbeidsmarkt vraagt aan sociale en maatschappelijke vaardigheden. Aspecten 

van maatwerk en differentiatie zijn effectief wanneer onderwijsachterstanden voldoende zijn ingelopen 

zodat het diploma kan worden behaald. Bij sociale en maatschappelijke vaardigheden is dit effectief 

wanneer deze vaardigheden op voldoende niveau zijn (zoals gedefinieerd in het betreffende kwalificatie-

dossier) om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.  

 

De vraag is hoe onderwijs op maat praktisch vormgegeven kan worden om deze doelen te bereiken. Hoe 

bied je bijvoorbeeld maatwerk in de context van een klas, ook voor de groep die goed of zelfs excellent 

presteert? Hoe organiseer je niveaugroepen en welke vormen zijn effectief? Hoe bereik je als onderwijs-

instelling dat een leerbedrijf in de begeleiding adequaat aansluit op het niveau en leerbehoeften van de 

student? Welke didactische strategieën zijn effectief voor het verwerven van sociale en maatschappelijke 



 

vaardigheden en welke vormen van toetsing dragen daaraan bij? Wat is de relatie tussen motivatie van 

deelnemers en onderwijs op maat? Gezien de heterogeniteit van het mbo is daarbij relevant te vermel-

den dat wat effectief is voor de ene student, sector of opleiding, voor de andere wellicht niet het geval is. 

De context waarin een interventie wel of niet werkt is daarom van belang: maatwerk en differentiatie 

vragen dat de geformuleerde kennisvragen specifiek worden ingevuld. Bij het subthema ‘sociale en 

maatschappelijke vaardigheden’ is door het onderwijsveld specifiek behoefte kenbaar gemaakt aan ken-

nis over interpersoonlijke vaardigheden en zelfregulatie (zoals leren leren). 

 

Hieronder worden beide subthema’s nader uitgewerkt en worden bijbehorende kennisvragen geformu-

leerd.  

 

Achterstanden en differentiatie  

Het Nederlandse onderwijsstelsel kenmerkt zich door vroege selectie (Bol & Van de Werfhorst, 2013; Van 

de Werfhorst et al., 2015). Het belangrijkste beslismoment in de schoolloopbaan vindt plaats wanneer 

leerlingen, op zo’n 12-jarige leeftijd, de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs (vo) 

maken. Het belang van deze overgang komt met name door de voorsorteerfunctie die de keuze voor een 

onderwijssoort in het vo heeft voor de verdere schoolloopbaan en het uiteindelijk bereikte opleidingsni-

veau van individuen (Tolsma & Wolbers, 2010). Dit maakt dat ouders een grote druk ervaren om een zo 

‘hoog’ mogelijke keuze te maken bij de overgang naar het vo. Sociale herkomst speelt hierbij een be-

langrijke rol: in het geval van twee leerlingen met gelijke aanleg heeft de leerling met hoogopgeleide 

ouders een grotere kans op een hoger niveau van voortgezet onderwijs (havo of vwo in plaats van 

vmbo) terecht te komen dan de leerling met laagopgeleide ouders (IvhO, 2016). Daarmee is de keuze 

voor een onderwijssoort in het vo vaak indirect ook een keuze voor een schoolloopbaan in algemeen 

vormend onderwijs, dat voorbereidt op het hoger onderwijs, of voor vroege specialisatie binnen de be-

roepskolom. Het gevolg is dat er -voor een deel van de jongeren- sprake is van negatieve selectie als het 

gaat om de keuze voor en instroom in het mbo. Dit neemt niet weg dat een half miljoen jongeren be-

roepsonderwijs volgt. Het mbo biedt onderwijs aan een divers samengestelde populatie met zowel ver-

schillen tussen als binnen mbo-niveaus. Vooral op de laagste niveaus is de spreiding in vaardigheden 

groot (Van der Leij in Karsten, 2016). De relatief zwakste leerlingen volgen daar onderwijs en gezien de 

korte opleidingsduur is weinig tijd om achterstanden in te lopen. Ook op de hogere niveaus komen ach-

terstanden voor, waarbij doorstroom naar het hbo een belemmering kan vormen (Onderwijsraad, 

2014a). De MBO Raad (2015: 11) signaleert enkele trends met voorspellende waarde voor de toekomst: 

- leerlingen uit het speciaal onderwijs stromen vaker door naar het mbo (met name ook als gevolg 

van de invoering van Passend Onderwijs); 

- vanuit het vmbo is er een roep om maatwerk, versnelling en vloeiende overgangen naar het 

mbo zonder breuken en doublures; 

- vanuit het havo is er een toename van al dan niet gestrande leerlingen die in het mbo instromen 

en daar wel succesvol zijn; 

- vanuit het hbo bestaat er behoefte aan breed opgeleide mbo’ers die voldoende algemene vaar-

digheden hebben, zodat ze in het hbo adequaat hun schoolloopbaan kunnen vervolgen.    

Differentiatie en maatwerk in het mbo kunnen worden ingezet om tegemoet te komen aan de uiteenlo-

pende vermogens van studenten, hulpbronnen van ouders, en voorkeuren en ambities van ouders en 

studenten. De primaire focus voor het mbo hierbij ligt met name in het voorkomen en verminderen van 

achterstanden. Toch is dit een smalle definitie van het begrip ‘op maat’. Naast extra aandacht voor 

kwetsbare (zorg)leerlingen is het belangrijk aan de bovenkant juist te zorgen voor uitdaging van goed 



 

presterende leerlingen. Meer in het algemeen is er dus behoefte aan gedifferentieerde 

leer(werk)trajecten, bijvoorbeeld door tempoverschillen, examinering op uiteenlopende niveaus en flexi-

bele doorstroommogelijkheden te creëren. Daarbij zijn de volgende, algemene kennisvragen van belang: 

 Welke interventies zijn effectief om (op de lagere niveaus) leerachterstanden in te lopen? 

 Welke interventies zijn effectief om goed presterende studenten (op de hogere niveaus) uit te 

dagen? 

 Hoe houd je als docent een open blik op het potentieel van elke student, ook op de lagere ni-

veaus? En welke aanpak werkt daarbij? 

Sociale een maatschappelijke vaardigheden 

De in de inleiding geschetste veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving leiden tot een verande-

rende vraag naar vaardigheden van studenten in het mbo. Deze moeten jongeren in staat stellen wend-

baar en weerbaar te zijn op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk verkeer: flexibel om kunnen gaan 

met verandering, verschillen en keuzemogelijkheden (OCW, 2014). Zo is de verwachting dat als gevolg 

van een afname van routinematig werk een groter beroep wordt gedaan op zelfsturing of zelfregulatie: 

het vermogen zelfstandig te handelen in afstemming met de omgeving. Daarnaast moeten jongeren 

gedurende hun loopbaan zelfstandig hun kennis op peil kunnen houden om nieuwe kennis en vaardighe-

den te kunnen verwerven (Kennisnet en SLO, 2016). Ook hiervoor is zelfregulatie van belang. De On-

derwijsraad stelt dat vaardigheden als netwerken, reflecteren, activiteiten ondernemen en keuzes maken 

die passen bij de loopbaan belangrijker worden om blijvend inzetbaar te zijn (Onderwijsraad, 2014b). 

Het gaat dan om sociale en maatschappelijke vaardigheden, waar het onderwijs jongeren op moet voor-

bereiden (Van den Berge, 2014).   

 

Binnen sociale en maatschappelijke vaardigheden wordt onderscheid gemaakt tussen 1) intrapersoonlijke 

vaardigheden, vaardigheden met betrekking tot zichzelf, zoals zelfregulatie en zelfreflectie, 2) interper-

soonlijke vaardigheden, vaardigheden in de omgang met anderen; sociale en communicatieve vaardig-

heden en 3) maatschappelijke vaardigheden, vaardigheden die nodig zijn om bij te dragen aan de sa-

menleving, democratie en groepen waarin mensen leven  (Ten Dam et al., 2003, Ledoux et al., 2013). 

Maatschappelijke vaardigheden vallen grotendeels samen met burgerschap. 

 

Aandacht voor sociale en maatschappelijk vaardigheden zoals hierboven geschetst vraagt om vakover-

stijgende perspectieven. Onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’ zijn modellen ontwikkeld waarbin-

nen verschillende van bovenstaande vaardigheden een plek vinden (Kennisnet en SLO, 2016; Voogt en 

Pareja Roblin, 2012). Maar onderzoek richt zich nog vooral op de conceptuele uitwerking van het begrip 

en de vaardigheden die daaronder vallen. Er is nog weinig zicht op de mate waarin deze vaardigheden 

daadwerkelijk nodig zijn, of dit om specifieke sectoren of niveaus gaat en wat het relatieve gewicht is 

van dergelijke vaardigheden ten opzichte van de oude bekende vaardigheden (Van den Berge et al., 

2014).  

 

Er vindt binnen het onderwijs nog onvoldoende vertaling plaats van deze vaak generieke, vakoverstij-

gende vaardigheden naar specifieke vakken en leerdomeinen (Onderwijsraad, 2014b). En dat is wel rele-

vant:  uit onderzoek blijkt dat het apart aanbieden van generieke sociale en maatschappelijke vaardig-

heden vaak niet effectief is; het lijkt beter om ze te verbinden aan domeinspecifieke vakken en vaardig-

heden (Ten Dam et al., 2003). Generieke vaardigheden krijgen pas betekenis als ze in een specifieke 

context ontwikkeld en toegepast worden (Van der Velden, 2011). Het mbo biedt een krachtige leeromge-

ving om deze sociale en maatschappelijke vaardigheden contextgebonden te kunnen ontwikkelen. Nog 



 

minder bekend is hoe hiermee wordt omgegaan tijdens de beroepspraktijkvorming, ook al is de veron-

derstelling dat sociale en maatschappelijke vaardigheden eveneens op de leerwerkplek gestalte (moeten) 

krijgen. 

 

Goed onderwijs bereidt jongeren niet alleen voor op een toekomst als werknemer, maar ook als burger 

(Onderwijsraad, 2014). Binnen het mbo wordt aandacht besteed aan sociale en maatschappelijke vaar-

digheden vanuit het kwalificatiedossier of in het kader van burgerschap. Hoe loopbaan- en burgerschaps-

onderwijs in het mbo wordt ingevuld en wat het resultaat daarvan is, is nog tamelijk onbekend (Karsten, 

2016). Het mbo is vrij in de wijze waarop dit wordt  vormgegeven. Uit onderzoek naar sociaal-culturele 

vaardigheden en kritisch denken in het mbo (Petit & Verheijen, 2015) blijkt dat de meeste docenten hier 

aandacht aan besteden, bijvoorbeeld door klassikaal te discussiëren. Vaak is echter onduidelijk wat er 

binnen het vak wordt verwacht en de helft van de docenten heeft geen zicht op de invulling hiervan door 

collega’s.  

 

Er zijn op dit moment in beperkte mate instrumenten voorhanden om sociale en maatschappelijke vaar-

digheden te meten, met name als het gaat om interpersoonlijke en maatschappelijke aspecten. Bestaan-

de meetinstrumenten maken vaak gebruik van zelfrapportage (Ledoux et al., 2013). Er zijn daarnaast 

aanwijzingen dat enkel summatieve toetsing niet erg geschikt is om het niveau of de voortgang op het 

gebied van sociale en maatschappelijke vaardigheden in kaart te brengen. Formatieve toetsing draagt bij 

aan het begrijpen en delen van leerdoelen, het stimuleren van eigenaarschap van studenten over het 

eigen leren en het ontwikkelen van zelfregulatievaardigheden (Sluijsmans et al., 2013). In het mbo 

wordt gebruikgemaakt van een mix van verschillende beoordelingsinstrumenten, zoals praktijkwaarne-

mingen, schriftelijke en mondelinge toetsen en reflectieverslagen, afhankelijk van de aard van het be-

roep en de kwalificatie-eisen.   

 

Bovendien blijkt uit onderzoek dat summatieve standaarden voor burgerschap sociale ongelijkheid in de 

hand werken: leerlingen uit lagere herkomstmilieus zijn in het nadeel bij centrale toetsing van burger-

schapsvaardigheden, omdat ze deze vaardigheden van huis uit minder meekrijgen (Van de Werfhorst et 

al., 2015). Hoewel deze bevinding betrekking heeft op het voortgezet onderwijs, is het verstandig bij het 

ontwikkelen van toetsingsinstrumenten voor sociale en maatschappelijke vaardigheden in het mbo hier-

mee rekening te houden.  

 

Relevante kennisvragen zijn:  

 Wat zijn binnen het onderwijs effectieve methodes om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden 

te verwerven, op welk niveau en in welke sector? 

 Wat zijn binnen het onderwijs effectieve methodes om burgerschapsvaardigheden te verwerven, 

op welk niveau en in welke sector? 

 Hoe geef je aandacht aan deze vaardigheden effectief vorm in het curriculum? En hoe breng je 

de ontwikkeling van studenten op dit vlak in kaart: welke vormen van didactiek en toetsing zijn 

hiervoor geschikt? 

 Welke van deze vaardigheden zijn overdraagbaar (van de ene school- en/of leerbedrijfcontext 

naar de andere) en blijvend van waarde? 
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Thema 2: Dynamische arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt waarvoor het mbo opleidt is aan grote veranderingen onderhevig. Van stabiele be-

roepsmarkten en langere termijn perspectieven voor afgestudeerden is steeds minder sprake. Het ROA 

(2015) verwacht een groei van de werkgelegenheid voor de komende jaren, maar die groei is ongelijk 

verdeeld over sectoren en niveaus. Groei wordt verwacht in de bouw en de zakelijke dienstverlening, 

daar staat tegenover dat in de zorg de groei flink is geremd, mede door overheidsbeleid. Er wordt een 

stijging verwacht op mbo niveau 4, ho en wo, maar er wordt krimp verwacht op mbo niveau 2/3. Voor 

technisch opgeleiden zijn de perspectieven rooskleuriger dan voor zorg-opgeleiden. De top-10 van 

krimpberoepen zijn allemaal mbo-gerelateerd, machines en ICT nemen routinematige taken over. De 

discussie over polarisering op de arbeidsmarkt moet echter volgens het ROA genuanceerd worden ge-

voerd, omdat het beeld voor verschillende beroepsklassen en sectoren erg verschillend ligt.  

Langer vooruitkijken dan twee tot vijf jaar is vrijwel onmogelijk, zo stelt Psacharopoulos (2004): 2020 is 

dan ook in die zin ver vooruit. Het is voor mbo-instellingen een lastige klus om de toekomstgerichtheid 

van het opleidingenaanbod en de macrodoelmatigheid ervan op orde te houden. Voor praktijkgericht 

onderwijsonderzoek kunnen hier twee typen vragen uit worden gedestilleerd: 

1. Het eerste type vragen betreft het reactievermogen van de instellingen en de professionals die ver-

antwoordelijk zijn voor ontwerp en inrichting van het onderwijsaanbod. Voor dit reactievermogen is 

de term responsiviteit gemunt (zie OECD, 1994). Responsief beroepsonderwijs is onderwijs dat 

in staat is flexibel te reageren op veranderende vragen vanuit de (regionale) arbeidsmarkt. 

2. Het tweede type vragen betreft de inhoud van het aanbod: hoe kan het mbo jongeren zodanig oplei-

den, dat zij op langere termijn inzetbaar zijn op die veranderende arbeidsmarkt: wat vraagt dat 

aan competenties en aan voorwaardelijk onderwijsaanbod? In hoeverre is een grotere aandacht voor 

post-initieel onderwijs en leren op de werkplek nodig, om niet alleen jongeren te ondersteunen, 

maar ook een aanbod te kunnen bieden aan zittende werknemers en hun werkgevers? 

In het hierna volgende zullen beide thema’s (responsiviteit en langere termijn inzetbaarheid) worden 

uitgewerkt in de richting van praktijkgerichte onderzoeksvragen. Welke handvatten hebben mbo-

professionals (docenten, werkplekbegeleiders, teams en managers) nodig om responsief onderwijs te 

ontwikkelen en studenten en werknemers te ondersteunen bij hun langere termijn inzetbaarheid? Welke 

evidentie kan worden gegenereerd voor dergelijke handelingsvoorschriften? 

Responsief beroepsonderwijs 

Het is de taak van mbo-instellingen om opleidingen aan te bieden die relevant zijn voor de regionale 

arbeidsmarkt. Tegelijkertijd moeten zij voldoen aan kwalificatiedossiers die landelijk worden geformu-

leerd en vastgesteld. De jongste generatie kwalificatiedossiers kennen een breed basisprofiel en keuze-

delen; vooral met de keuzedelen kan worden ingespeeld op regionale arbeidsmarktbehoeften. Daarnaast 

komen er mogelijkheden voor cross-overs (combi-programma’s) en wordt via de beroepspraktijkvorming 

in bol en bbl al feitelijk aangesloten bij regionale ontwikkelingen. 

  

Mbo-opleidingen moeten daarom responsief zijn: ze moeten rekening houden met de (toekomstige) ont-

wikkelingen op de arbeidsmarkt en in het werkveld bij de inrichting van programma’s en leerprocessen. 

Kennis van het werkveld waarvoor wordt opgeleid is onmisbaar om inhoudelijk goed op te leiden. Daar 

komt bij dat mbo-instellingen aanstaande studenten moeten kunnen informeren over de arbeidsmarkt-



 

kansen van een opleiding. Het valt onder de zorgplicht van mbo-instellingen om alleen beroepsopleidin-

gen aan te bieden met arbeidsmarktperspectief. Het ministerie van OCW stelt dat ervoor gezorgd moet 

worden dat het mbo sneller in staat raakt in te spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt.3  

Verschillende kernvragen komen daarbij op die verder geoperationaliseerd kunnen worden tot kennisvra-

gen voor praktijkgericht onderzoek. Deze worden geformuleerd na een schets van overwegingen rondom 

de arbeidsmarkt, rollen, het handelingsperspectief en andere factoren die meewegen in het vormgeven 

van responsief onderwijs.  

Arbeidsmarkt 

Het kennen van de arbeidsmarkt van morgen is voor een mbo-instelling niet eenvoudig (Nieuwenhuis, 

2013). Dat komt niet alleen doordat ontwikkelingen op zichzelf moeilijk te voorspellen zijn (Psacharopou-

los, 2004), maar ook doordat de richting van trends veranderd wordt door adaptief beleid of doordat 

mensen hun handelen aanpassen op basis van verwachtingen over de toekomst (Nieuwenhuis 2013, 

Vermeulen 2013). Daarnaast zijn er arbeidsmarktontwikkelingen van verschillende aard. Bij arbeids-

marktresponsiviteit van het mbo wordt meestal verwezen naar ontwikkelingen op de regionale arbeids-

markt, verwijzend naar de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.4 Er zijn echter ook macro-

ontwikkelingen die zich niet of pas in een laat stadium op regionaal niveau laten zien. Voorbeelden zijn 

veranderende werkgelegenheid in bepaalde sectoren of de dalende vraag naar gediplomeerden op niveau 

1 en 2.  

Rollen 

Voor een deel van de responsiviteit van het onderwijs is het opleidingsteam een logisch platform; deze 

heeft in het mbo formeel zeggenschap over de uitvoering van het onderwijs. Het opleidingsteam kan met 

werkgevers in de regio het gesprek aangaan (bijvoorbeeld via stagecontacten, bedrijfsopdrachten, alum-

ni, werkveldcommissies, docentstages, hybride leeromgevingen). Het gebruik van regionale arbeids-

marktgegevens is daarop aanvullend. Binnen teams moet expertise ontwikkeld worden om die informatie 

te kunnen duiden. Voor responsiviteit op macro-ontwikkelingen is het team niet altijd het juiste platform. 

Het gesprek daarover zou instellingsoverstijgend gevoerd moeten worden, ook met actoren buiten het 

onderwijs. Hierin is ook een rol voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 

weggelegd. 

Handelen 

Het hebben en interpreteren van de juiste, voorhanden informatie betekent nog niet dat er een hande-

lingsperspectief is voor de actoren. Wanneer geeft informatie aanleiding om actie te ondernemen, welke 

acties zijn gewenst en wat is de rol van de omgeving (Van Gasse et al., 2015; Oomens et al., 2015)? 

Nieuwenhuis (1993) maakt een analogie met de introductie van nieuwe technologie, waarbij het reage-

ren op een verandering verschilt tussen initieel en post-initieel onderwijs. Bij het post-initieel onderwijs 
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zou dit al vroeg in de implementatiefase kunnen, bij initieel onderwijs doe je dit wanneer de innovatie 

zich tot reguliere technologie heeft ontwikkeld. 

Curriculum en organisatie 

Voor het reageren op een veranderende omgeving kan een mix van maatregelen ingezet worden: anticy-

clisch opleiden; niet te smalle kwalificatiedossiers; veel vrije ruimte in het curriculum voor actuele, inno-

vatieve leerwerktrajecten; comakership tussen school en bedrijf (van beroepenveld-commissies tot pu-

bliek-private samenwerkingsverbanden als CvI’s); governancemodellen gebaseerd op vertrouwen in op-

leidingsteams en onderwijsinstellingen; de rol van de werkgever bij de verdere ontwikkeling van gedi-

plomeerden (zie bijvoorbeeld Nieuwenhuis, 2013). Responsiviteit kan zijn beslag krijgen op meerdere 

manieren. Het kan gaan om aanpassingen die via de weg beroepscompetentieprofiel-kwalificatiedossier-

leerplanontwikkeling tot stand komen, door het benutten van de vrijheid binnen de kwalificatiedossiers 

(zoals keuzedelen) en het overschrijden van de grenzen binnen de kwalificatiestructuur (zoals wanneer 

en hoe cross-overs ontwikkelen). Aandacht kan ook uitgaan naar de manieren waarop samenwerking 

met het werkveld vormgegeven en benut kan worden, en wat de invulling van de rol van het werkveld is 

(leermiddelenontwikkeling, verzorging van het onderwijs, bieden van leermogelijkheden op de werkplek). 

Dit kan per opleidingsteam en sector verschillen. 

Spanningsvelden 

Responsief en flexibel onderwijs kan op gespannen voet staan met herkenbaarheid en transparantie van 

het beroepsonderwijs. Werkveld, opleidingsteams én aankomende studenten hebben belang bij herken-

baarheid, wat enige verandertraagheid veronderstelt. Ook de onderwijsorganisatie stelt grenzen aan de 

flexibiliteit van programma’s. Tot slot kunnen de meerdere rollen van het mbo een spanningsveld vor-

men: naast de arbeidsmarkt bereidt het mbo voor op vervolgonderwijs en een snel veranderende samen-

leving. 

Onderzoeksdoelen en kennisvragen 

De opbrengsten van praktijkgericht onderzoek zouden erop gericht moeten zijn docenten, teams en be-

stuurders van handelingsrepertoire te voorzien om responsiviteit te realiseren in de eigen instelling en in 

samenwerking met het omringende regionale bedrijfsleven. Tevens zou het praktijkgerichte onderzoek 

zicht moeten geven op de gewenste speelruimte in de landelijke regelgeving en de kwaliteitsafspraken 

tussen overheid en onderwijsveld. 

1. Hoe ontwikkel je en organiseer je responsiviteit in de instelling en in de regio (strategisch/ bestuur-

lijk/organisatorisch)?  

2. Welke werkzame instrumenten hebben opleidingsteams voorhanden voor de ontwikkeling van res-

ponsief beroepsonderwijs (denk hierbij aan informatiekanalen, deskundigheidsbevordering, pro-

grammakenmerken, praktijkleersequensen)? Welke leemtes kunnen worden onderkend in dit instru-

mentarium, leidend tot ontwerpvraagstukken? 

3. Op welke wijze kan cocreatie met het werkveld worden ingericht, zodanig dat er programma’s en 

leertrajecten ontstaan met een goede balans tussen herkenbaarheid (aansluiten op landelijke dos-

siers) en flexibiliteit (aansluiten op lokale en regionale ontwikkelingen in het werkveld)?  

4. Welke deskundigheid is nodig in de opleidingsteams om responsiviteit te kunnen realiseren? 



 

Langere termijn inzetbaarheid 

Werkenden worden aangesproken op hun aanpassingsvermogen onder invloed van ontwikkelingen zoals 

flexibilisering, internationalisering, nieuwe technologieën en de noodzaak om de Nederlandse economie 

concurrerend te houden.  

Dit vraagt van werkenden  een vermogen tot aanpassen, veranderen en vernieuwen. Borghans, Fouarge 

en De Grip (2011) constateren bijvoorbeeld dat bij een kwart van de werkenden zich grote tot zeer grote 

veranderingen in de inhoud van het werk voordoen. Hoogopgeleiden geven dit vaker aan dan laagopge-

leiden. Sectoren waar de meeste veranderingen worden gerapporteerd zijn de financiële en zakelijke 

dienstverlening, openbaar bestuur, onderwijs en zorg en welzijn. Ongeveer een kwart van de werkne-

mers kan deze veranderingen slecht bijbenen. Dit zijn vaker laagopgeleiden. 

Leven Lang Leren 

Om te komen tot langere termijn inzetbaarheid wordt gewezen op het belang van leven lang leren en 

scholing (bv. WRR, 2013). De Onderwijsraad heeft in kaart gebracht dat Nederland weinig publieke mid-

delen besteedt aan postinitieel leren (Onderwijsraad, 2003; Westerhuis, Christoffels, van Esch & Ver-

meulen, 2015). Nederland voldoet aan de Europese norm (de Lissabondoelstelling voor 2010 was dat 

12,5% van de 25-64 jarigen participeert in formele of informele scholing, Nederland haalde toen 15,5%), 

en behoort tot de Europese subtop (Nieuwenhuis e.a., 2011). Ook de WRR (2013) en OECD (2016) con-

stateren dat Nederland niet optimaal scoort op indicatoren voor een leven lang leren; de Nederlandse 

ambitie is dat ons land tot de absolute top gaat behoren. 

Als we kijken naar werkenden, dan is er verschil tussen laag- en hoogopgeleiden in de mate waarin zij 

gebruik maken van scholingsfaciliteiten. Goudswaard en Caminada (2009) tonen aan dat hoger opgelei-

den (hbo, wo) meer deelnemen aan leven lang leren en postinitiële scholing (ruim 19-20% in 2006) dan 

personen met een lager opleidingsniveau (ongeveer 7-8% in 2006). De OECD constateert dat er in Ne-

derland onvoldoende onderwijsaanbod is gericht op volwassenen. In Nederland is onder de vlag van de 

Projectdirectie leren en werken (2005-2011) beleid vormgegeven om leven lang leren te stimuleren, 

onder andere met de ontwikkeling van EVC (erkenning van eerder verworven competenties).5,6 Denk aan 

de inzet van erkende certificaten en experimenteerruimte voor innovatieve opleidingen en de gecombi-

neerde leerweg bol-bbl.  

 

Welke competenties zijn nodig om als werkende duurzaam inzetbaar te zijn (inclusief mogelijke over-

stappen naar een andere sector)?  

Scholing met als doel om de Nederlandse economie weerbaarder te maken is gericht op technologische 

innovatie en slimmer werken. Dit impliceert een opschaling van de beroepsbevolking naar een hoger 

werkniveau. De WRR (2013) ziet hierin een van de opgaven voor Nederland. Niet alle scholing kan ge-

richt zijn op opschaling van personeel, opschaling is niet voor iedereen een haalbare optie, bijvoorbeeld 

als iemand al aan de top van zijn kunnen zit. Met name laagopgeleiden in risicoberoepen zullen in de 
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breedte vaardigheden moeten ontwikkelen die moeten bijdragen aan behoud van hun arbeidsmarktposi-

tie. Kenmerken die succesvolle werknemers hebben, zijn niet zomaar te vatten in ‘kennis’ of ‘kunde’. Het 

technologisch bedrijfsleven doet hiervoor voorstellen in de Actieagenda Smart Industry (Team Smart 

Industry, 2014). Naast technische skills worden ook new skills genoemd (21ste-eeuwse vaardigheden). Te 

denken valt aan probleemoplossend vermogen, relaties met klanten, omgaan met veranderingen, flexibi-

liteit en initiatief nemen (Team Smart Industry, 2014; Christoffels & Baay, 2016).  

 

Welke rol kan scholing daarin spelen en hoe moet deze eruitzien? 

De motivatie om scholing te gaan of blijven volgen is onder laagopgeleiden lager dan onder hoger opge-

leiden (Renkema, 2006; Fouarge e.a., 2013; Kyndt & Baert, 2013; Sanders, 2016). Motivatieverschillen 

blijken onder andere te verklaren vanuit negatievere onderwijservaringen, meer onzekerheid over het 

rendement van scholing en grotere examenvrees (zie o.a. Tharenou, 2001; Knud, 2005). Positieve leer-

ervaringen dragen daarentegen bij aan motivatie, via versterking van de houding ten aanzien van scho-

ling in het algemeen en het vertrouwen in succesvolle deelname (Sanders, 2016). Ook het pedagogisch-

didactisch handelen van teamleider en/of werkgever speelt een rol volgens de literatuur (positieve aan-

dacht, feedback op betrokkenheid in plaats van prestaties en minder nadruk op onderlinge competitie 

[zie Schunk en Pajares, 2001], aandacht voor vooraf te stellen leerdoelen [Mesmer-Magnus en Viswes-

varan, 2010], positieve bekrachtiging door leidinggevenden door het geven van complimenten en het 

bespreken van minder goede leerervaringen [Hazelzet e.a., 2011] en het delen van positieve leererva-

ringen onder collega’s [Geenen e.a., 2013]). 

Daarnaast  blijken laagopgeleiden vergeleken met hoger opgeleiden minder werktijd te besteden aan 

leerrijke taken en aan werkzaamheden waarbij zij uitdagingen moeten oplossen (Borghans e.a., 2011). 

De manier waarop organisaties banen en taken voor laagopgeleiden ontwerpen is van invloed op de leer-

rijkheid van werk en de mate van informeel leren. 

5.2.1 Onderzoeksvragen 

Praktijkgericht onderzoek rondom duurzame inzetbaarheid zou zich kunnen richten op vraagstukken als: 

1. Hoe zien kwalificeringstrajecten eruit, die levensloop bestendig zijn (denk aan taakverdelingen tus-

sen onderwijs en werkgevers; aanbod voor studenten en werkenden; doorlopende leerlijnen van 16-

68)? 

2. Hoe kunnen opleidingsprogramma’s zodanig worden ingericht dat leervaardigheden en zelfsturing 

van studenten worden bevorderd? 

3. Hoe kunnen werkplekken (en werkplekleren) zodanig worden ingericht, ook voor lager opgeleide 

beroepen, zodanig dat er leerrijke werkomgevingen ontstaan? 

4. Welke eisen stelt een leven lang leren aan de kwaliteiten van leerbegeleiders en leidinggevenden 

binnen arbeidsorganisaties? 

5. Hoe kunnen scholen en bedrijven samenwerken om het leerpotentieel van werk te optimaliseren? 

 

Referenties 

Borghans, L., Fouarge, D., & De Grip, A. (2011). Een leven lang leren in Nederland. Maastricht: Researchcen-

trum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 

Christoffels, I. & Baay, P. (2016). De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepson-

derwijs. ’s-Hertogenbosch: ecbo. 

Gasse, van, R., J. Vanhoof, P. Mahieu. P. van Petegem (2015). Informatiegebruik door schoolleiders en leer-

krachten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.  



 

Goudswaard K.P. & Caminada C.L.J. (2009), Het belang van scholing, Tijdschrift voor Openbare Financiën 

41(1): 45-71. 

 

Ministerie van OCW (2015). Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, Kamerstuk 31 254, nr. 250 

 

Ministerie van OCW (2013). Kamerbrief macrodoelmatigheid mbo. 503358 

 

Nieuwenhuis, A.F.M. (1993). Beroepsgerichte leerplanontwikkeling. In: Nijhof, W.J. e.a.: Handboek Curriculum. 

Lisse: Swets en Zeitlinger. 

 

Nieuwenhuis, L., A. Gelderblom, P. Gielen & M. Collewet (2011). Groeitempo Leven Lang Leren; een internatio-

nale vergelijking. Tilburg/Rotterdam: IVA/SEOR. 

 

Nieuwenhuis, L.F.M. (2013). Werken aan goed beroepsonderwijs. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences 

Press. 

 

OECD (1994). Vocational training in the Netherlands: reform and innovation. Paris: OECD. 

 

OEDC (2016). Review of National Policies for Education: Netherlands 2016. Foundations for the Future. Paris: 

OECD.  

 

Oomens, M., M. Buynsters, A. Donker, T. Geldhof, P. den Boer, J. Frietman en T. Verhaegh, M. Ehren (2015). 

Informatiegebruik voor kwaliteitsverbetering. Utrecht/Nijmegen: Oberon/KBA 

 

Psacharopoulos, G. (2004). Linking research, policy and practice. In: Schmidt, S.L., Strietska-Ilina, O., Tessa-

ring, M. & Dworschak B. (eds.). Identifying skills needs for the future. Cedefop Reference Series 52. Luxem-

bourg: EC. 

 

ROA (2015). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020. ROA Rapport 2015/6. Maastricht. 

 

Sanders, J. (2016). Sustaining the Employability of the Low Skilled Worker: Development, Mobility and Work 

Redesign. Proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht. 

 

Vermeulen, M., (2013). Commissie Macrodoelmatigheid Amarantis: Slimmer samen. Utrecht. Zie:  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2013/06/19/adviesrapport-slimmer-

samen-van-de-commissie-macrodoelmatigheid-amarantis/adviesrapport-slimmer-samen-van-de-commissie-

macrodoelmatigheid-amarantis.pdf 

 

Westerhuis, A. Christoffels, I., Esch, W. van & Vermeulen, M. (2015). Balanceren van belangen: Aqcuis middel-

baar beroepsonderwijs, volwasseneducatie en een leven lang leren 2007-2013.’s-Hertogenbosch: Expertisecen-

trum Beroepsonderwijs. 

 

WRR, (2013) Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland. Amster-

dam: Amsterdam University Press 



 

Thema 3: Verbinding in de beroepskolom 

1. Doorstroom 

In het Nederlands beroepsonderwijs is het mogelijk om stap voor stap door te stromen naar een opvol-

gend niveau. Zo loopt de ‘doorlopende leerlijn in de beroepskolom’ van het vmbo tot en met de hbo-

master. Tevens zijn er beroepsroutes mogelijk via het vmbo, het havo en dan naar het hbo.  

Doorstroom binnen de kolom kan plaatsvinden om verschillende redenen / met verschillende doelen. Het 

vmbo is voornamelijk gericht op doorstroom naar het mbo, het mbo op doorstroom naar hoger onder-

wijs, leven lang leren én de arbeidsmarkt, en hoewel het hbo-bachelordiploma door de meeste studenten 

wordt gezien als het ‘eindniveau’, kiest een aantal evenwel voor verdere doorstroom naar een hbo- of 

wo-master.  

 

Veel leerlingen in de beroepsroute gaan stapje voor stapje omhoog. Zo gaat van alle vmbo’ers in de 

beroepsgerichte leerwegen gemiddeld 90 procent door naar het mbo, alwaar zij veelal instromen op één 

van de vier niveaus die verbonden zijn aan de gevolgde vmbo-leerweg. Van de vmbo’ers in de theoreti-

sche leerweg maakt zo’n 70 procent de overstap naar het mbo (meestal niveau 4), 15 procent neemt de 

havo-route. Binnen het mbo kunnen studenten verder opstromen. Zo gaan ruim vier op de tien van de 

studenten met een diploma op niveau 1 door naar niveau 2 of hoger. Ruim een derde van de gediplo-

meerden op niveau 2 stroomt door naar niveau 3 of hoger en ruim een kwart van de studenten met een 

diploma op niveau 3 gaat verder op niveau 4.  

 

Van de studenten met een niveau 4-diploma gaat vervolgens ongeveer 37 procent direct door naar het 

hbo, nog eens 13 procent na verloop van tijd. Doorstroom naar het hbo is sterk sectorspecifiek. Mbo-

studenten kiezen veelal voor een bachelor (niveau 6) en mondjesmaat voor een Associate degree (ni-

veau 5) (zie Imandt et al., 2015).  

 

Doorstroom naar een hoger niveau resulteert niet altijd in een diploma. Zo behaalde van de basisbe-

roepsgerichte vmbo’ers die in 2005 in het derde leerjaar zaten, 68 procent een mbo-diploma. Van de 

leerlingen komend van de kaderopleidingen haalde 60 procent en van de gemengde leerweg 76 procent 

en bij de leerlingen uit de theoretische leerweg 71 procent (Ministerie OCW, 2012). Van de overstap 

mbo-hbo is bekend dat de uitval in het eerste jaar met zo’n 20 procent aanzienlijk is en stijgende (zie 

Cuppen & Mulder, 2016). Hoewel mbo’ers die het eerste jaar hbo halen sneller hun studie afronden dan 

havisten, neemt het diplomarendement van mbo’ers op het hbo af, zowel op 5 als 8 jaar na afstuderen 

(Neuvel, 2013). De Onderwijsraad signaleert dan ook niet voor niets dat de overgang mbo-hbo proble-

matisch is (Onderwijsraad, 2014). 

 

2. Kan het beter? 

Afgaande op de uitval en diplomacijfers lijkt de beroepskolom -en de verbindingen daarbinnen- voor een 

aantal uitdagingen te staan. Men lijkt algemeen van mening dat de verschillende routes binnen de be-

roepskolom niet voldoende op elkaar aansluiten qua inhoudelijke stof, aanpak en loopbaanbegeleiding.   

Een veel gehoorde suggestie is dat er meer moet worden samengewerkt, bijvoorbeeld in een doorlopen-

de leerlijn. Dit zou de doorstroming verbeteren van de ene onderwijssector naar de andere. Tot nu toe 

hebben verschillende experimenten in de beroepskolom weinig onderbouwing voor deze stelling opgele-



 

verd. Zo leken de VM2-experimenten wel goede resultaten op te leveren als samenwerking van vmbo- en 

mbo-scholen van de grond kwam, maar bleek die samenwerking in veel gevallen juist niet goed van de 

grond te komen (Van Schoonhoven, 2013). Bij opvolgende experimenten met vakmanschap- en techno-

logieroutes blijkt de samenwerking tussen vmbo en mbo ook een obstakel (Imandt et al., 2016). Een 

evaluatie van HPBO-projecten waar vmbo-mbo en hbo samen probeerden de doorstroom in de keten te 

verbeteren, laat zien dat samenwerking veelal van nul af aan moest beginnen. En dat zelfs als dat suc-

cesvol verloopt het vervolgens heel lastig is om gezamenlijk tot concrete verhoging van doorstroomsuc-

ces te komen (Mulder & Baay, 2015). Experimenten waarbij Associate degrees in samenwerking mbo-

hbo worden aangeboden, hebben net zo min een recept voor succes opgeleverd (Mulder, Westerhuis & 

Imandt, 2016). En recent onderzoek onder vijftien mbo- en hbo-instellingen laat zien dat er minder 

structureel wordt samengewerkt aan doorstroom dan scholen veelal zelf denken (Mulder, 2016).  

 

Het blijkt in de praktijk lastig om én samenwerking structureel vorm te geven én concrete doelen na te 

streven. Zo hangt bijvoorbeeld veel af van op welk niveau wordt samengewerkt. Samenwerking op colle-

geniveau is immers iets anders dan samenwerking tussen docenten. En werken er twee scholen samen 

of gaat het om regionale samenwerking? Hoe meer partners, hoe moeilijker het veelal is om concreet te 

worden. En hoe ziet men doorstroom van het ene naar het andere niveau? Gaat men uit van een “rijbe-

wijsvariant” waarbij strenge overstapeisen gelden als leerlingen overgaan van het ene naar het andere 

niveau, een “Lundia-variant” waarbij onderdelen van een opleiding op verschillende niveaus gevolgd 

kunnen worden of ambieert men een “sportclubvariant” waarbij verschillende niveaus binnen één studie 

integreren (Waslander, 2016)? En op welke vlakken wil men dan samenwerken? Curriculumaanpassin-

gen? Methode van lesgeven? Loopbaanbegeleiding? Gezamenlijke stages? En richt men zich daarbij op 

een doorlopende leerroute binnen één specifieke opleiding? Of gaat het meer om doorstroom in het al-

gemeen van school naar school? 

 

Kortom, waar het gaat om samenwerking dienen vele, uiteenlopende, vragen gezamenlijk beantwoord te 

worden. Maar ook als een school of opleiding zelf de doorstroom naar, binnen of van de eigen school of 

opleiding wil verbeteren, zijn er tal van vragen te beantwoorden. Want aan welke zaken moet men wer-

ken? Of anders gesteld, welke factoren spelen eigenlijk een rol bij succesvolle doorstroom?  

 

Een recente overzichtsstudie laat zien dat tal van factoren op verschillende niveaus een rol spelen bij 

doorstroom (Sneijers & de Witte, 2016). Factoren die mogelijk van invloed zijn bij doorstroomproblema-

tiek zijn bijvoorbeeld de: 

 individuele kenmerken van leerlingen. Zaken als intelligentie, studieprestaties, motivatie, door-

zettingsvermogen, zelfstandigheid, ambitie en sociaal aanpassingsvermogen en agency spelen 

mogelijk een rol (Duckworth et al, 2012; Driessen e.a., 2005; Ledoux & Deckers, 1995; Smyth & 

Banks, 2012). Verder gaat er invloed uit van achtergrondkenmerken van leerlingen, zoals sekse 

en sociale en etnische herkomst (Van der Meijden, 2011; Heemskerk e.a., 2012).  

 familiale kenmerken. Cognitief, cultureel en sociaal kapitaal, tot uiting komend in onderwijson-

dersteunend gedrag van ouders, maar ook financiële mogelijkheden. Hier doen zich sociale en 

etnische verschillen voor: hoger opgeleide en autochtone ouders hebben meer kennis van het 

onderwijs, hogere ambities voor hun kinderen, meer middelen om die ambities waar te maken 

dan lager opgeleide en allochtone ouders (zie bijvoorbeeld Driessen, 2013). Een in dit kader re-

levante ontwikkeling van de afgelopen jaren is dat er sprake is van zo hoog mogelijk kiezen bij 

overgangen (Van Eck e.a., 2013).  



 

 school- en opleidingskenmerken. Scholen/opleidingen in het vo en in de fase na het vo zijn ge-

bonden aan regels voor toelating en doorstroming van leerlingen/studenten, maar hebben daar-

binnen nog de nodige vrijheid om zelf criteria voor toelating en determinatie te bepalen (Van der 

Meijden e.a., 2013a en b). Ze kunnen hiermee zelf drempels verhogen of juist verlagen. Uit on-

derzoek blijkt dat een voorwaarde voor succes is dat sprake is van draagvlak en van (een ver-

sterkte) samenwerking op de verschillende organisatieniveaus. Commitment en steun door de 

hogere managementlagen blijkt een belangrijke randvoorwaarde voor een sterk netwerk 

(Hövels, 2005a en b). Aangeboden loopbaanbegeleiding (Meijers, Kuijpers & Winters, 2010) kan 

bijvoorbeeld zelfsturing van de student in de studiekeuze verbeteren.  

 wijze van bekostiging: dit kan scholen en studenten prikkelen bepaalde keuzes te maken bij 

overgangen.  

 beleidsontwikkelingen. Overheidsbeleid is eveneens van invloed op kansen en drempels. Scholen 

reageren daarop en ouders en leerlingen hebben er mee te maken en moeten hun strategieën er 

op afstemmen. Denk aan de invoering van de referentieniveaus in het voortgezet onderwijs en 

mbo (taal en rekenen), bepaalde  doorstroomregelingen zoals die gelden voor vmbo-mbo en ook 

in toenemende mate voor mbo-hbo. 

 

3. Gevolgen 

Wie de doorstroom in het onderwijs wil verbeteren stuit al snel op het trilemma tussen kwaliteit, toegan-

kelijkheid en doelmatigheid. Volgens Waslander (2016) is de crux van dit trillemma dat maatregelen om 

een van die aspecten te verbeteren, altijd spanning creëert bij één van de andere. Volgens Waslander 

(2016) is het mogelijk twee aspecten tegelijk te verbeteren, maar gaat dat bijna altijd ten koste van de 

ander. Dit betekent dat het verbeteren van doorstroom niet alleen positieve effecten heeft, maar ook op 

bepaalde vlakken negatief kan uitpakken.  

 

Onderzoeksvragen 

Consultatie met het werkveld (vmbo-mbo-hbo) leverde voor praktijkonderzoek relevante vragen op die 

langs twee inhoudelijke lijnen in te delen zijn: vragen vanuit het studentperspectief, en vragen vanuit het 

instellingsperspectief. 

 

Vanuit het studentenperspectief: 

 Welke keuzeprocessen en hulpbronnen zijn in relatie tot de achtergrond/startsituatie van leer-

lingen van invloed op de doorstroom en studiesucces van studenten? 

 Welke criteria worden gehanteerd bij (interne) doorstroom en welke criteria zijn voorspellend 

voor doorstroom en studiesucces?  

Vanuit het instellingsperspectief: 

 Welke aspecten van een doorlopende leerlijn zijn van waarde bij doorstroom vo-mbo (aanslui-

tend curriculum, samenstelling klassen, doorlopende begeleiding, vertrouwde omgeving) en bij 

mbo-hbo (keuzedelen, begeleiding, samenwerking)? 

 Wat is een succesvolle overdracht? Welke informatie wordt gebruikt uit het doorstroomdossier? 

Welke criteria worden gehanteerd bij (interne) doorstroom en welke criteria zijn voorspellend 

voor studiesucces? Wat is effect van het keuzedeel doorstroom hbo? 

 Wanneer is het voor scholen/opleidingen nuttig om bij het verbeteren van doorstroom samen te 

werken en wanneer kunnen ze beter zelf proberen de doorstroom te verbeteren? 



 

 Welke effecten heeft het verbeteren van doorstroom op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatig-

heid? 

 Hoe verhoudt het idee dat studenten probleemloos zouden moeten kunnen doorstromen zich tot 

de prikkel voor scholen om zich te profileren en (soortgelijke) opleidingen op een eigen manier 

in te richten en daarmee doorstroom automatisch mee in te perken? 
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Thema 4: Professionele organisaties 

Over professionele organisaties, dat zijn organisaties waar (hoog opgeleide) professionals werkzaam zijn, 

is veel gepopulariseerde (management)literatuur geschreven. In het HRD-beleid van het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) zien we mede daardoor veel hypes (Moerkamp et al., 2011). Daarnaast is er 

veel bekend over professionele organisaties vanuit andere wetenschapsgebieden. Het is niet de bedoeling 

om vanuit dit themagebied louter bestaand onderzoek te herhalen. Het onderzoek moet met name rele-

vant zijn voor de mbo-praktijk en gericht zijn op blinde vlekken zoals rond docenten(teams) en andere 

actoren als teamleiders en sectordirecteuren. Docenten zijn immers niet alleen veruit de belangrijkste 

actor als het gaat om kwaliteit van onderwijs (Hattie, 2009; van Knippenberg, 2010), maar ook de be-

langrijkste verklarende factor voor onderwijskwaliteit en leersucces. Anders gezegd: de kwaliteit van heb 

beroepsonderwijs staat of valt met de kwaliteit van docent Dit inzicht heeft er toe geleid dat de (be-

leids)aandacht voor de professionaliteit van de docent de laatste jaren is toegenomen, nadat er jarenlang 

nauwelijks in was geïnvesteerd en professionalisering geen verplichting was maar een persoonlijke keuze 

van een docent (McDaniel, Neeleman, Schmidt & Smaling, 2010).  

 

Docenten dragen dus de kwaliteit van het primaire proces, het onderwijs, en het is zaak dat zij dit zo dat 

zo veel mogelijk doen als 'lerende professionals', met een ‘onderzoekende houding’ (zie ook thema 5 in 

deze call). Er wordt daardoor permanent kennis ontwikkeld, uitgewisseld en geborgd, hetgeen echter niet 

eenvoudig is (Diepstraten & Martens, 2012). Uit onderzoek weten we dat samenwerking van docenten 

voor les- en schoolverbetering, mogelijk gemaakt vanuit de schoolorganisatie, kàn leiden tot duidelijke 

(onderwijs)kwaliteitsverbetering (Evers, Kreijns & Van der Heijden, 2016; Evers, Van der Heijden, 

Kreijns & Vermeulen, 2016). Juist op dit punt kan nog veel winst geboekt worden, aldus de Onderwijs-

raad (2013). Dat kan op verschillende manieren. Niet alleen door kennis de schoolorganisatie in te halen, 

maar ook door die organisatie te transformeren vanuit een ‘inside’ perspectief. Dit perspectief richt zich 

op het vermogen van schoolorganisaties om te transformeren tot gemeenschappen die het leren en in-

noveren van onderwijsprofessionals ondersteunen. 

 

We schetsen eerst kort, zonder volledig te willen zijn, enkele belangrijke uitdagingen waar de mbo-sector 

zich voor gesteld ziet (cf. Karsten, 2016; MBO Raad, 2015), en verkennen vervolgens welke eisen dit zal 

stellen aan de professionele organisatie. Er zijn vraagstukken, zoals hoe breed of gespecialiseerd oplei-

dingsprogramma’s moeten worden vormgegeven, hoe onderwijs meer (met ICT) op maat gemaakt kan 

worden en hoe de aansluiting (binnen de regio) met het bedrijfsleven geoptimaliseerd kan worden terwijl 

sprake is van een sterk veranderende arbeidsmarkt waarin veel (midden)beroepen eroderen. Ook zijn er 

flinke problemen in de onderwijsketen, zoals de moeizame overstap van mbo naar hbo. Dit stelt eisen 

aan het onderwijs (en de schoolorganisatie), ook elders in deze call tekst besproken, dat bovenal vol-

doende adaptief en responsief moet zijn (cf. Van der Meer, 2015; WRR, 2013).  

 

Dit deel van de call gaat in op de vraag: hoe kan de schoolorganisatie geoptimaliseerd worden 

zodanig dat haar professionals zo goed mogelijk de uitdagingen waar het mbo voor staat kunnen 

oppakken?  

 

Formele en informele kenmerken van een professionele organisatie 

Een professionele organisatie heeft kenmerken die verwijzen naar duidelijk zichtbare of minder zichtbare 

processen. Dit wat lastig te maken onderscheid is van belang en komt vaak terug in de literatuur. Om 



 

structuur aan te brengen in deze tekst wordt als ordeningsprincipe het verschil tussen zogeheten formele 

en informele organisatiekenmerken gehanteerd. Deze formele en informele kenmerken weerspiegelen 

het onderscheid tussen bijvoorbeeld control en commitment (Runhaar, Sanders & van de Venne, 2012), 

of ‘controleerbare’ en ‘softe’ organisatieaspecten (Hermanussen en Moerkamp, 2015). De Laat (2012) 

beschrijft het met behulp van de metafoor van ijsberg, waarbij de organisatie niet alleen bestaat uit dat-

gene dat boven water zichtbaar is, maar ook uit datgene dat zich onder water bevindt. Dit deel onder 

water is als bij een ijsberg veel groter maar ook onzichtbaar en minder onderzocht. Vaak vormen deze 

formele en informele kenmerken zelfs een tegenstelling (Karsten, 2016). Wat ‘formeel’ nuttig lijkt (bij-

voorbeeld meer controles), werkt informeel juist averechts en zit de professionals die ‘het echte werk 

moeten doen’ alleen maar in de weg, zo is dan het (al dan niet terechte) beeld. We bespreken enkele 

thema’s en dalen daarbij steeds verder af van formele (zichtbare) kenmerken naar informele (onzichtba-

re) kenmerken van de schoolorganisatie. De zichtbare maar ook de minder zichtbare kenmerken, zoals 

de motivatie van docenten of het spreekwoordelijke praatje bij het koffieapparaat, kunnen sterk bijdra-

gen aan de kwaliteit van de professionele organisatie (de Laat, 2012). We starten met het bespreken van 

een drietal kenmerken die verwijzen naar formele, zichtbare processen in een professionele organisatie. 

Deze kenmerken hebben te maken met bijvoorbeeld systemen voor  kwaliteitszorg die raken aan de 

professionaliteit van leraren. Andere ‘formele’ kenmerken van professionele organisaties (bijvoorbeeld 

het Professioneel Statuut) blijven in deze notitie buiten beschouwing. 

 

HRD-beleid en thema’s als vergrijzing 

HRD-beleid in het mbo kent veel uitdagingen. De beroepsbevolking in algemene zin en zeker ook in het 

mbo kent een vergrijzing van het personeelsbestand. Vergrijzingsvraagstukken, waaronder bijvoorbeeld 

de overdracht van expertise en ervaring binnen teams worden in de praktijk verschillend opgevat en 

opgepakt, en in een breder perspectief van strategisch HRD-beleid geplaatst (Glaudé & van Eck, 2013). 

Hoewel goed uitgevoerd HRD-beleid kan bijdragen aan prestaties van professionals en de schoolorgani-

satie (Evers, Kreijns, Van der Heijden & Gerrichhauzen, 2011; Gould-Williams, 2004) en steeds meer 

wordt ingezet in schoolorganisaties, blijft HRD-beleid in mbo-instellingen een zwak punt (Inspectie van 

het Onderwijs, 2016). Leeftijdsbewust en op teams gericht HRD-beleid, is een belangrijk actueel aan-

dachtspunt voor schoolorganisaties in het mbo (Inspectie van het Onderwijs, 2016; Hermanussen, Oos-

terhof en Streefland, 2012). Meer in algemene zin is de vraag hoe HRD-beleid geoptimaliseerd kan wor-

den ter bevordering van professionalisering. 

 

Inzet van ICT 

ICT speelt niet alleen een belangrijke rol in het veranderen van onderwijs zelf (bijvoorbeeld de invoering 

van maatwerk). ICT is ook essentieel voor het faciliteren van docenten en andere secondaire processen 

(Fu, 2013; Kennisnet, 2013; Martens, Diepstraten, & Evers, 2014), zoals tijdsbesparing, meer transpa-

rantie, betere sturing en verantwoording en hogere professionaliteit. De inzet van ICT binnen HRD-

processen, waarbij ICT ondersteunend kan zijn bij de verzameling van gegevens over docenten en ander 

personeel , kan bijvoorbeeld ook bijdragen aan de professionele ontwikkeling en professionaliteit van 

docenten (Kennisnet, 2013). Er is echter nog relatief weinig bekend over de effectieve inzet van ICT in 

(de uitwerking van) het HRD-beleid in mbo-instellingen. 

 

Kwaliteitszorg en audits 

Kwaliteit van onderwijs kan op verschillende manieren gestimuleerd en bewaakt worden. De instellings-

audits spelen daarin een zeer belangrijke rol. Hermanussen en Brouwer (2016) constateerden dat in deze 



 

instellingsaudits de nadruk ligt op de systemische aspecten van kwaliteitszorg. De daadwerkelijke impact 

op de kwaliteit van onderwijs blijft daarbij onderbelicht: “In de rapportages wordt betrekkelijk weinig tot 

niets gezegd over soft skills en soft-controls die binnen de onderwijsorganisaties in belangrijke mate 

bijdragen aan daadwerkelijke kwaliteitsverbetering. Dit is mede verklaarbaar door het feit dat aspecten 

als inzet, betrokkenheid, autonomie, conflictoplossing, communicatie, teamwork, veiligheid, vertrouwen, 

enzovoort, geen onderdeel vormen van het beoordelingskader van de auditsystematiek.” (p. 66). Veel-

gebruikte auditsystematieken in het mbo lijken dus eerder te scoren op het controlerende vlak dan op 

het lerende vlak. Oftewel, zoals eerder omschreven: de formele kenmerken en veel minder op de (lasti-

ger te meten) informele kenmerken van de schoolorganisatie. Bovendien kunnen op controle gerichte 

sturingsinstrumenten vaak tot onbedoelde gevolgen leiden, zoals stijging van de kosten en ritueel gedrag 

(zie de prestatieparadox in Van de Venne et al., 2014 en Runhaar et al., 2012). Dit spanningsveld in 

schoolorganisaties behoeft nog veel aandacht. Bij de oplossingsrichting gaat het niet om of-of.  Uit litera-

tuur over kwaliteitsmanagement komt immers duidelijk naar voren dat het opnemen van zowel hard- als 

soft-control-aspecten in sturingsinstrumenten essentieel zijn voor het realiseren en verbeteren van kwali-

teit (Chtioui & Thierry-Dubbuisson, 2011; Lenka, Suar & Mohapatra, 2010). 

 

Lerarenregister 

Vanaf 2017 geldt dat het lerarenregister verplicht is voor (mbo-)docenten. Doel van dit lerarenregister is 

om de kwaliteit van docenten, en daarmee van het onderwijs, te verhogen. Om in het register te staan, 

moeten docenten de juiste diploma’s hebben en via goedgekeurde opleidingen hun kennis bijhouden. Het 

is daarmee een potentieel belangrijke ingreep voor professionalisering van mbo-docenten. Maar wat 

zorgt ervoor dat docenten het niet ervaren als 'weer een hoepel' waar ze doorheen moeten springen, die 

hun professionele autonomie (zie verder) juist verstoort? Een voor de hand liggende vraag is hoe een 

professionele organisatie om moet gaan met het lerarenregister. Mogelijk doemt ook hier weer de tegen-

stelling op tussen formele en informele organisatiekenmerken, maar dit is nog niet onderzocht. 

 

Aandacht voor informele kenmerken van een professionele organisatie 

Hierboven is gekeken naar tamelijk zichtbare kenmerken van de professionele organisatie. Zoals al be-

toogd, is er ook een deel dat minder goed zichtbaar is en dat daarom vaak wordt genegeerd of onder-

schat. Hieronder beschrijven we een aantal informele kenmerken van de professionele organisatie, ge-

richt op het leren in en buiten de organisatie, andere vormen van leiderschap en de individuele motivatie 

van onderwijsprofessionals. 

 

Via teamleren, netwerkleren en gespreid leiderschap naar een lerende organisatie 

Hermanussen en Moerkamp (2015) stellen dat de schoolorganisatie idealiter zo is ingericht dat er per-

manent kennis wordt ontwikkeld, uitgewisseld en geborgd, waarbij de beschikbare – publieke en school-

interne – kennis optimaal wordt benut (cf. Van Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 2010). De wisselwerking 

tussen individu (docent en schoolleider) en het team is bovendien essentieel voor het succes van innova-

ties (Moolenaar, Sleegers, Karsten & Daly, 2012). Maar de meeste mbo-docenten hebben regelmatig het 

idee dat hun werkzaamheden in de klas weinig tot geen effect hebben op beleid dat elders in de organi-

satie wordt ontwikkeld (Hermanussen & Moerkamp, 2015). In het mbo is bovendien veel (ontwikkel)werk 

in opleidingsteams georganiseerd, wat echter niet altijd goed loopt (Brouwer, Hermanussen & van Kan, 

2015). De vraag dient zich aan hoe dergelijke teams zo goed mogelijk in hun kracht gezet kunnen wor-

den, bijvoorbeeld via HRD-beleid (Hermanussen et al., 2012), dat bij kan dragen aan kennisuitwisseling 

en leren van docenten. Welke interventies zijn effectief om dit te bevorderen? En kan dit ook team, in-



 

stellings- of zelfs vakgebied-overstijgend? Karakteristiek voor het mbo is immers de grote behoefte aan 

samenwerking met praktijk en bedrijfsleven. En er is ook de uitdaging van de uitwisseling tussen (we-

tenschappelijk)onderzoek en onderwijspraktijk (Admiraal, 2013). Denk aan de opkomst van practoraten, 

kennisateliers en academische werkplaatsen onderwijs.  

 

Verbeteren van informele netwerken, bijvoorbeeld team- of instellingsoverstijgend, noemen we ook wel 

netwerkleren. Netwerkleren biedt een perspectief op professionaliseren dat aansluit bij vraagstukken die 

professionals tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Netwerkleren is erop gericht dat professionals con-

tacten om zich heen verzamelen, die bij het oplossen van een bepaald vraagstuk nodig zijn. Deze contac-

ten bevinden zich zowel binnen als buiten de organisatie waarvoor men werkt (De Laat, 2012). Actuele 

onderzoeksvraagstukken op dit terrein richten zich op de vraag hoe (in combinatie met ICT) professio-

nals optimaal met elkaar verbonden kunnen worden en hoe openheid en transparantie in werkprocessen 

en organisaties het professionaliseren in netwerken en waardecreatie kan bevorderen (De Laat, Schreurs 

& Nijland, 2014; Wenger, Trayner & De Laat, 2011).  

 

Om netwerkleren te bevorderen wordt in de literatuur ook regelmatig naar de invloed van leiderschaps-

kenmerken of -stijl gekeken. Onderzoek heeft namelijk aanwijzingen opgeleverd dat netwerkleren gebaat 

zou zijn bij gespreid leiderschap Dit betekent dat onderwijsprofessionals zich laten inspireren door colle-

ga’s in netwerken, en zij collega’s het leiderschap op bepaalde gebieden ook gunnen, waardoor beslissin-

gen meer vanuit samenwerking tot stand komen (Hulsbos & Van Langevelde, 2015; Kessels, 2012; 

Vaessen, Wolff, Evers & De Laat, 2016). Gespreid leiderschap is mogelijk zowel belangrijk in de bredere 

schoolorganisatie als in opleidingsteams (Hulsbos, Van Langevelde & Evers, 2016). Hierdoor zouden do-

centen zich kunnen specialiseren op een bepaald gebied, zou  taakdifferentiatie meer ondersteund kun-

nen worden en daarmee (meer) maatwerk voor studenten mogelijk worden. Recent onderzoek in het 

mbo laat bovendien zien dat gespreid leiderschap in opleidingsteams kan bijdragen aan teamleren en 

omgekeerd (Bouwmans, Runhaar, Wesselink & Mulder, 2016). Het onderzoek rondom gespreid leider-

schap staat echter nog in de kinderschoenen en er zijn weinig instrumenten beschikbaar om het concept 

bij docententeams te meten (Hulpia, Devos, Rosseel, & Vlerick, 2012). Ook de rol van schoolleiders, die 

ondersteunende condities voor gespreid leiderschap kunnen scheppen (Harris, 2008), of anderszins do-

centen tot netwerkleren kunnen aanzetten, behoeft nog verder onderzoek. 

 

Motivatie 

Al de hierboven genoemde mogelijke praktijken zijn niet effectief als een schoolorganisatie kenmerken 

heeft die de bereidheid van docenten om hieraan mee te werken of überhaupt om te professionaliseren, 

ondermijnt. De werktevredenheid van personeel in het mbo is minder hoog dan in het primair, voortge-

zet en hoger onderwijs (Runhaar et al., 2012), wat een teken zou kunnen zijn dat deze kenmerken wel-

licht niet optimaal zijn. Dit vraagt om nog meer onderzoek maar bekend is wel dat een zogeheten com-

mitment-HRD-systeem positieve effecten op medewerkers heeft, zoals een verhoogde betrokkenheid en 

meer professionele ontwikkeling. Terwijl een control-benadering meer gehoorzaamheid en vermindering 

van motivatie en zelfs contraproductief gedrag tot gevolg kan hebben, aldus Runhaar et al. (2012). 

Wanneer het gaat om motivatie is er blijkbaar een spanningsveld tussen op controle gerichte aspecten 

van de organisatie en de behoefte aan autonomie die cruciaal is voor motivatie. Beiden lijken nodig maar 

de combinatie is een moeilijk spanningsveld. We gaan daar iets dieper op in. In de literatuur is men het 

erover eens dat teams voldoende beslis-/regelruimte (autonomie) moeten hebben om uitvoering te kun-

nen geven aan de taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn (Hermanussen et al., 2012). Ook onderzoek 



 

onder individuele docenten door Jansen in de Wal, van den Beemt, Martens en den Brok (2014) laat zien 

dat er een duidelijke relatie is tussen gepercipieerde autonomie, intrinsieke motivatie en bereidheid tot 

professionalisering. Ook is er een verband tussen bereidheid tot samenwerken en (intrinsieke) motivatie 

(Ryan & Deci, 2000). Onderzoek onder mbo-docenten heeft aangetoond dat motivatie van docenten om 

zichzelf te ontwikkelen binnen hun (loop)baan positief samenhangt met deelname aan informele leeracti-

viteiten (Van Rijn, 2014). Daarmee is een belangrijke vraag hoe de schoolorganisatie die motivatie, be-

reidheid en autonomiebehoefte van de docent en het team kan faciliteren. Eerder onderzoek in andere 

onderwijssectoren heeft aangetoond dat de leidinggevende daarin een belangrijke rol speelt (zie o.a. 

Messman & Mulder, 2014) bijvoorbeeld door een organisatie vorm te geven die gekenmerkt wordt door 

participatieve besluitvorming en transformatief leiderschap (Klaeijsen, 2015).  Meer onderzoek is nodig 

om in de context van het mbo zicht te krijgen op kenmerken van professionele schoolorganisaties die 

bijdragen aan gemotiveerde onderwijsprofessionals.  

 

Bovenstaand leidt tot drie kennisvragen die naar concrete meerjarige onderzoeksprojecten kunnen wor-

den omgezet. De antwoorden op deze vragen zouden in, met en aan de mbo onderwijspraktijk getoetst 

moeten worden. 

 

1. Welke elementen van HRD-beleid dragen bij aan individuele en collectieve professionalisering in 

het mbo? 

2. In het mbo, meer nog dan in andere onderwijssectoren, is vaak sprake van werken in teamver-

band. Hoe kan het werken in teamverband worden geoptimaliseerd, zeker als we teams breder 

opvatten als contexten waar docenten samenwerken en samen leren met andere professionals in 

netwerken, variërend van collega’s aan andere instellingen tot onderwijsonderzoekers? Welke 

competentie en taakdifferentiatie is daarbij van belang?  

3. Een laatste vraag snijdt door genoemde thema’s heen. Het betreft het spanningsveld dat gesig-

naleerd wordt tussen op controle gerichte kenmerken van de professionele organisatie (en die in 

veelal ‘formele’ sturingsinstrumenten zoals audits dominant is) en de minder zichtbare informele 

kenmerken (als de kwaliteit- en leercultuur), die gestimuleerd worden door soft controls . Beide 

benaderingen zijn in balans nodig om tot kwaliteit te komen en een blijvende bereidheid tot pro-

fessionalisering te ondersteunen. Is het mogelijk beide, schijnbaar tegenstelde kenmerken, te 

combineren in een samenhangende ontwikkelingsgerichte benadering van professionele organi-

saties van het mbo? En hoe kan dit professionalisering van docenten ondersteunen? 
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Thema 5: De onderzoekende houding 

van docenten in het mbo 

1. Inleiding 

In het denken over versterking van de kwaliteit van het mbo wordt de docent als belangrijke actor ge-

zien. Behalve op de pedagogisch-didactische taken van docenten in engere zin wordt daarbij gedoeld op 

het vermogen van docenten om op een onderbouwde wijze vorm te geven aan hun handelen en dat te 

kunnen overzien en duiden in het grotere geheel. Dit laatste wordt ook wel de ‘onderzoekende houding’ 

genoemd. Zowel de Inspectie van het Onderwijs, MBO 15 als de Minister van Onderwijs, Cultuur en We-

tenschap geven aan dat de docent een centrale rol heeft of zou moeten hebben in de kwaliteits-

verbetering van het beroepsonderwijs door ook een bijdrage te leveren aan het op niveau brengen van 

de kwaliteitszorg (Inspectie van het Onderwijs, 2014; MBO 15, 2015; OCW, 2014). “Flipping the system” 

noemt de Minister de invulling van deze centrale rol door de docent. In publicaties over de rol en experti-

se van docenten wordt ‘de onderzoekende houding’ vooral gezien als professionele kwaliteit (De Bruijn, 

2013; Enthoven, e.a., 2014; Snoek, 2014; Van den Berg, e.a., 2011).  

 

Het geheel overziend kunnen we twee benaderingen rond de ‘onderzoekende houding’ van de mbo-

docent onderscheiden. De eerste benadering is die van de versterking van mbo-docenten in hun kernta-

ken en -rol als professional. Docenten ontwikkelen zich verder tot expertdocenten die hun rol vormgeven 

op basis van begrip en overzicht van hun toegevoegde waarde in het opleiden van studenten voor be-

roepsuitoefening. Dit doen zij qua kennis, kunde, waarde van het beroep en hun (vak)onderdeel daar-

binnen en qua begeleidingsruimte en -repertoire (De Bruijn, 2012). Zij leveren hun meerwaarde bij uit-

stek ten aanzien van kernvraagstukken van beroepsonderwijs zoals de wisselwerkingen tussen leren op 

school en op de werkplek en de betekenis daarvan voor de vormgeving van leeromgevingen en de on-

dersteuning van lerenden, en het vertalen van kwalificatiedossiers in leerbare routes tot beroepsmatige 

kwalificering (vergelijk de aanduiding van knelpunten in de versterking van beroepsonderwijs in MBO 15, 

2015; Inspectie van het Onderwijs, 2014). De ‘onderzoekende houding’ staat voor de habitus om het 

handelen te baseren op relevante kennis en inzichten (‘evidence informed’), voor kritisch-reflectief werk-

gedrag (Van Woerkom, 2003) en voor een wendbare en lenige blik op de ontwikkeling van het beroep 

waartoe opgeleid wordt (De Bruijn, 2013).  

 

De tweede benadering is die van de mbo-docent die ook onderzoek doet, bijvoorbeeld in het kader van 

kwaliteitszorg of als mede-actor in onderzoeksprojecten met externe onderzoekers (vergelijk Van den 

Berg, e.a., 2011; Zwart, Lunenberg, & Volman, 2010; Zwart, Van der Veen, & Meirink, 2012). In meer of 

mindere mate neemt de docent de rol van onderzoeker op zich. Daarin zijn vele varianten, van een ac-

cent op reflectie op het eigen handelen als docent of analyse van de eigen praktijk tot docent-

onderzoeker in het eigen mbo-college. De ‘onderzoekende houding’ staat in dit geval voor methodolo-

gische kennis en vaardigheden en een kritisch-reflectieve insteek (vergelijk ook De Bruijn & Westerhuis, 

2013; Enthoven, e.a., 2014).   

 

Het onderscheiden van deze twee benaderingen is analytisch; de twee benaderingen kunnen op hetzelfde 

moment aan de orde zijn (Andriessen, 2014) en kunnen elkaar ook versterken. Onderzoek doen of leren 



 

doen (zoals in de lerarenopleidingen, masteropleidingen of lectoraten) is veelal een middel binnen beide 

benaderingen. Toch is voor de verdere professionalisering van docenten op dit vlak, de verduurzaming 

en doorwerking daarvan, begripsmatige verheldering noodzakelijk. Aangezien de doelen per benadering 

verschillen, verschilt de aard van rolontwikkeling en professionalisering daarin en ook de condities voor 

verduurzaming en doorwerking in organisatie en vormgeving van beroepsopleidingen. De definitie van de 

bestanddelen van een ‘onderzoekende houding’ zal daarmee ook verschillen. Een scherpere definiëring, 

maar vooral meer inzicht in aard en effecten van professionalisering op dit domein, inclusief onderliggen-

de doelen en mechanismen, is in die zin uitermate relevant. Veel van de initiatieven in de praktijk om 

een ‘onderzoekende houding’ van mbo-docenten te stimuleren zijn (nog) niet systematisch onderzocht 

op vormgeving, effecten en verduurzaming.  

2. Wat is al bekend? 

In het kielzog van de discussie over de kloof tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk en van 

de ontwikkeling van (educatieve) lectoraten aan hogescholen, is er de laatste jaren meer aandacht voor 

de onderzoekende houding van docenten, ook in onderzoek. Het gaat dan vooral om de hierboven onder-

scheiden tweede benadering. Ook het ontwikkelen van een leerlijn onderzoek in lerarenopleidingen met 

uitwerkingen naar beide benaderingen, krijgt aandacht van (ontwerp)onderzoekers (vergelijk Enthoven, 

e.a., 2014; Griffioen, Visser-Wijnveen, & Willems, 2013; Snoek, 2014). Er is daarbij tot nu toe weinig 

aandacht voor het mbo en de mbo-docenten. Ook wordt de relatie met kwaliteitszorg en onderwijsont-

wikkeling nauwelijks gelegd. Incidenteel wordt die relatie wel gelegd zoals vanuit lectoraten binnen het 

mbo (vergelijk Van den Berg, e.a., 2011), in het project opbrengstgericht werken in het mbo7  en in het 

recente proefschrift van Snoek (2014), die onder andere gekeken heeft naar de impact van het onder-

zoek van mbo-docenten tijdens hun masteropleiding (vergelijk ook de rubriek in het vakblad Profiel 

waarin mbo-docenten rapporteren over het onderzoek dat ze gedaan hebben in het kader van hun 

masteropleiding). Andere publicaties gaan vooral over onderzoekers die praktijknabij onderzoek doen en 

daarbij samenwerken met mbo-docenten (Teurlings, e.a., 2011; Zitter & Hoeve, 2014). Onderzoek in het 

kader van de eerste benadering is minder voor handen, hoewel er in het veld een sterke beweging is 

onder docenten en hun directies tot ‘upgrading’ naar senior docentschap (vergelijk ook Ecbo, 2012 of 

uitspraken van docenten zelf in http://www.stoasvilentum.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/master-leren-

innoveren/). Docenten wijzen daarbij overigens ook op het risico dat hun geleerde aanpak, houding en 

kunde snel kan verdampen als ze weer in de drukte en waan van de dag aan de slag gaan. 

 

Over het geheel genomen is onderzoek op dit thema voor wat betreft het mbo tamelijk gefragmenteerd. 

Er is geen systematisch onderzoek voorhanden naar de doorwerking in de organisatie en het onderwijs 

van professionalisering via of op het gebied van onderzoek. Verder is er qua interventie veelal sprake 

van een heel specifieke insteek, namelijk het doen van een (professionele) master, of betrokkenheid van 

mbo-docenten bij praktijknabij onderzoek, maar in de rol van docent en niet als degene die zelf onder-

zoek doet (vergelijk De Bruijn & Westerhuis, 2013).  

                                                 

 

 

 

 
7 Zie: https://www.utwente.nl/elan/datateams/  

http://www.stoasvilentum.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/master-leren-innoveren/
http://www.stoasvilentum.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/master-leren-innoveren/
https://www.utwente.nl/elan/datateams/


 

3. Richting beoogd onderzoek (welke antwoorden, oplossingen zoeken we) 

Het aan te vragen onderzoek dient een bijdrage te leveren aan de kennis over de manier waarop in de 

praktijk de onderzoekende houding van de docent in het mbo versterkt kan worden. Aanvragers dienen 

een keuze maken uit een van de twee benaderingen van onderzoekende houding die hier boven zijn 

geschetst en het onderzoek vanuit dat perspectief op te zetten. Het consortium kan er bij beide benade-

ringen voor kiezen om de definitie en operationalisering van het begrip ‘onderzoekende houding’ onder-

deel te laten uitmaken van het onderzoek, maar er mag ook op basis van literatuur onderbouwd een 

definitie gekozen worden die dan in het onderzoek verder wordt geoperationaliseerd en onderzocht. De 

keuze hiervoor dient eveneens helder te worden verwoord in het onderzoeksvoorstel.  

 

Nadat de keuze voor één van beide benaderingen is gemaakt, kan voor de uitvoering van het onderzoek 

naar de versterking van de onderzoekende houding uit twee varianten worden gekozen: 

 

1. In het project wordt een interventie/werkwijze ontwikkeld die tot doel heeft de ‘onderzoekende hou-

ding’ van de mbo-docent te versterken. De impact van deze interventie/werkwijze wordt onderzocht.  

2. Een reeds bestaande en in de praktijk gebruikte interventie/werkwijze wordt onderzocht op impact 

en verduurzaming.  

 

De duur van het project maakt ontwerponderzoek mogelijk.   
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