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Hoofdstuk 1: Inleiding / Groen Onderwijsonderzoek 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is ingesteld om de afstand 

tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs te verkleinen. 

Het NRO gaat de versnippering van middelen voor onderwijsonderzoek tegen en 

zorgt voor een samenhangende meerjarige programmering van wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

De missie van het NRO luidt:  

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek coördineert de programmering en 

financiering van onderzoek naar onderwijs. Het bevordert de wisselwerking tussen 

onderzoek, praktijk en beleid en de toepassing van onderzoeksresultaten. Zo draagt 

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

 

Er zijn drie typen programma’s binnen het onderwijsonderzoek: fundamenteel, 

beleidsgericht en praktijkgericht. Het NRO ontwikkelt ook onderzoeksprogramma’s 

die deze drie typen onderzoek doorkruisen. Deze call for proposals valt onder 

verantwoordelijkheid van de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO).  

 

De Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek subsidieert onderwijsonderzoek dat 

valt onder de volgende definitie: 

Praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd in en met de praktijk en levert kennis en 

concrete producten die direct kunnen worden ingezet in de onderwijspraktijk en die 

bijdragen aan schoolontwikkeling, professionalisering en aan het vergroten van de 

kennisbasis over onderwijs.  

 

De belangrijkste afnemers van de resultaten van praktijkgericht onderzoek zijn de 

spelers in het onderwijsveld zelf. De resultaten leveren verder input voor andere 

wetenschappers en beleidsmakers. 

 

Het Ministerie van Economische Zaken stelt budget beschikbaar voor onderzoek op 

het gebied van groen onderwijs in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

(vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

 

1.2 Beschikbaar budget 

Het totale budget voor de subsidieronde Groen Onderwijsonderzoek 2014/2015 is 

970.000 euro.  

 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum donderdag 5 juni 

2014, 12.00 uur.  
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2 Doel 

Voor deze subsidieronde van de PPO kunnen subsidieaanvragen ingediend worden 

binnen de volgende thema’s: 

1. Doorstroom vmbo-mbo; 

2. Professionalisering op managementniveau; 

3. Professionalisering op docentniveau; 

4. Duurzaamheid. 

 

Deze thema’s en de mogelijke onderzoeksvragen daarbinnen worden in dit 

hoofdstuk uitgebreider beschreven.  

 

In deze ronde worden, afhankelijk van het gekozen thema, projecten gesubsidieerd 

met een maximale looptijd van 1 of 2 jaar. In deze looptijd zijn voorbereidingstijd, 

de uitvoering van onderzoek en een natraject waarin de gevonden resultaten 

beschreven en verspreid worden, inbegrepen. Wederom afhankelijk van het 

gekozen thema, moet het onderzoek in het schooljaar 2014-2015 (éénjarige 

projecten) of in de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 (tweejarige projecten) 

plaatsvinden en een praktische oplossing voor een urgent praktijkprobleem op één 

van de thema’s bieden.  

De uiterste datum waarop de output van het project (ontwikkelde materialen, 

werkwijzen, onderzoeksrapportage e.d.) aan de PPO ter beschikking moet worden 

gesteld is, afhankelijk van het gekozen thema en daarmee samenhangende looptijd, 

1 oktober 2015 of 1 oktober 2016. Zie paragraaf 3.2 voor de looptijden per 

thema. 

 

Aan dit hoofdstuk is door de volgende externe deskundigen een inhoudelijke 

bijdrage geleverd: dr. Harm Biemans (Wageningen Universiteit), prof. dr. Marinka 

Kuijpers (Haagse Hogeschool, Open Universiteit), prof. dr. Loek Nieuwenhuis 

(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Open Universiteit) en prof. dr. ir. Arjen Wals 

(Wageningen Universiteit). 

 

2.1 Doorstroom vmbo-mbo 

   Achtergrond 

De toegankelijkheid van het onderwijs is gebaat bij goede 

doorstroom(mogelijkheden) binnen en tussen onderwijsniveaus (po tot en met wo); 

steeds blijkt echter dat het in het Nederlandse onderwijsstelsel wat dat betreft 

haperingen zijn. Goede overgangen zijn zowel van belang voor leerlingen om hun 

talenten te kunnen ontplooien en een succesvolle loopbaan op te bouwen, als voor 

het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en maatschappij. 

 

De Onderwijsraad (2014) noemt in zijn advies Overgangen in het onderwijs 

voortijdige schooluitval van leerlingen en te scherpe selectie door scholen (vooral 

uit rendementsoogpunt) als signalen  dat overgangen niet soepel verlopen (zie voor 

dit laatste ook Sluijter, 2013). Daarnaast pakken keuzes van leerlingen zelf niet 

altijd goed uit en is in dat verband meer aandacht voor loopbaanoriëntatie en 

begeleiding (LOB) wenselijk, aldus de Onderwijsraad.  

 

De wenselijkheid van aandacht voor LOB wordt ondersteund door onderzoek van 

onder meer Meijers, Kuijpers en Winters (2010), Kuijpers (2012) en Winters 

(2012). Adequate ondersteuning van het loopbaanleren door de school met LOB-

beleid, doorlopende leerlijnen en dergelijke, vereist volgens Kuijpers (2012) de 

ontwikkeling van een ‘samenhangende architectuur’ van de leeromgeving, waarbij 

competentieontwikkeling van docenten en praktijkbegeleiders om goede 
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loopbaangesprekken te voeren, een van de condities is. Winters (2012, p.67-98) 

laat op basis van loopbaanonderzoek bij vmbo-ers tot in het mbo zien dat (naast 

leeftijd) loopbaangesprekken een consistent positief effect hebben op 

loopbaancompetenties en -keuzes van leerlingen. 

 

Bij de (al dan niet optimale) keuzes van leerlingen gaat het onder meer om de 

sectorkeuze bij de overgang naar de bovenbouw van het vmbo en de start in het 

mbo. De verschillen in doorstroomcijfers binnen en tussen sectoren zijn aanzienlijk. 

Zoals Van den Berg (2013, p.12) beschrijft, laten Meng, Coenen, Huijgen, 

Ramaekers en Van Thor (2009, p.19-20) op basis van cijfers van 1999-2008 zien 

dat met name de sectorale doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo al langere 

tijd laag is en bovendien steeds verder zakt.  

 

Rond de eeuwwisseling ligt het percentage sectorale doorstromers vanuit het 

voorbereidend beroepsonderwijs (de voorloper van het vmbo) in het 

landbouwonderwijs nog rond de 60%, in 2004 (binnen het vmbo) is deze gezakt tot 

minder dan 50% en vervolgens verder tot minder dan 40% in 2005 tot en met 

2008. Techniekleerlingen uit het vmbo zijn het meest trouw aan hun sector 

(gemiddeld 90% doorstroom in 2004-2006), maar afnemend tot minder dan 80% in 

2008.  

 

Op basis van cijfers vanuit het kenniscentrum Aequor (2012), Neuvel & Van Esch 

(2010) is te zien dat in alle sectoren de sectorale doorstroom in de jaren daarna 

verder afneemt en dat het wisselen van sector toeneemt. Net als voorheen is de 

sectorale doorstroom bij techniek het grootst, namelijk 71% in 2010-2011. De 

interne, sectorale doorstroom van vmbo-groen naar mbo-groen is in 2010-2011 

met 29% aanzienlijk kleiner dan die bij de andere sectoren.  

 

Deze cijfers betreffen totalen voor heel Nederland; er zijn echter verschillen tussen 

(vestigingen van) scholen en tussen leerwegen en niveaus. Deze verschillen zijn  

vooral te relateren aan specifieke kenmerken van regio’s en schoollocaties. Denk 

bijvoorbeeld aan meer of minder concurrerende niet-groene vmbo’s en mbo’s. Ook 

verschillen tussen scholen in de door de Onderwijsraad (2014) genoemde 

selectiemechanismen en aandacht voor LOB kunnen een rol spelen. 

 

Wat betreft het landelijk gezien lage percentage groene doorstroom vmbo-mbo 

spelen de specifieke sectorale factoren een rol zoals: 

- onbekendheid met de groene onderwijs- en beroepssector; 

- stereotiepe beelden van ouders, leerlingen en leerkrachten in het 

basisonderwijs; 

- de profilering van groene vmbo’s als school waarbij doorstroom naar alle 

mbo-richtingen gestimuleerd wordt; 

- bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) richten vmbo-scholen zich 

eerst en vooral op de ontwikkeling van de leerling en de ondersteuning van 

een goed geïnformeerde, bewuste en gemotiveerde keuze. Specifieke 

sturing op sectorale doorstroom wijst men doorgaans af. 

 

Overigens gaat het dalende doorstroompercentage in het groene onderwijs gepaard 

met een stijgende deelname in het groene vmbo, waardoor het aantal leerlingen dat 

doorstroomt van groen vmbo naar groen mbo relatief stabiel blijft. 

 

   Sturingsmogelijkheden  

Een van de ambities van de AOC Raad is om de doorstroom tussen groen vmbo en 

mbo te vergroten van de huidige minder dan 30% naar 40% (Sectorplan 

Sempervivum, AOC Raad, 2012). Van den Berg (2013) merkt in dat verband op dat 

investering in de verbetering van de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo 

weliswaar te legitimeren is, maar dat er zeker ook redenen zijn om te investeren in 

de relatie tussen groen en niet-groen onderwijs, enerzijds met het oog op de 

wisselaars vanuit groen vmbo, anderzijds met het oog op wisselaars naar groen 

mbo. Om de keuze voor groen onderwijs te versterken, zijn volgens Van den Berg 

(2013) onder meer een versteviging van het moderne imago van de groene sector, 
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het versterken van samenwerking tussen vmbo en mbo en versterking van de 

samenwerking tussen scholen en bedrijven, aandachtpunten. 

 

   Actuele onderzoeksvragen 

Gezien het voorgaande hebben actuele onderzoeksvragen die in het kader van 

praktijkgericht onderzoek via NRO geagendeerd worden, betrekking op verdieping 

van het onderzoek van Van den Berg (2013) en het daarin aangehaalde eerdere 

onderzoek. Hierbij gaat het met name om de vraag welke activiteiten en kenmerken 

van scholen ertoe bijdragen dat de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo 

wordt versterkt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van pilots in de praktijk worden 

beproefd en onderzocht.  

 

Aan deze vraag gaat monitoring van de actuele beleidskeuzes en activiteiten van 

groene scholen vooraf. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vragen: 

 

1. Hoe verhoudt de (groeiende) instroom in groen vmbo zich in kwantitatieve en 

kwalitatieve zin tot de doorstroom naar groen mbo? Welke factoren bepalen 

de doorstroom van groen vmbo naar het niet-groen mbo, en instroom in het 

groene mbo vanuit het niet-groene onderwijs? In welke mate zijn 

persoonseigenschappen en achtergronden van leerlingen, en beelden van 

ouders, van invloed op het gaan en blijven volgen van vmbo-groen onderwijs 

en redenen voor (niet)verwante doorstroom? 

 

2. Wat zijn bepalende factoren in het onderwijs met betrekking tot verschillen in 

doorstroompatronen? Welke mogelijkheden hebben groene scholen om op 

deze patronen invloed uit te oefenen en hoe kunnen zij verwante doorstroom 

bevorderen? Wat zijn de wensen van scholen  in relatie tot andere 

beleidsthema’s in het groene onderwijs en ideeën en mogelijkheden om deze 

wensen te realiseren? Hierbij kunnen resultaten van LOB-interventies 

betrokken worden die ingezet worden in het groene onderwijs, maar ook 

LOB-interventies in het niet-groene onderwijs. 

 

3. Welke sectorale en regionale kenmerken zijn van invloed op (veranderingen 

in) doorstroom tussen groen vmbo en mbo? Hoe spelen bijvoorbeeld zaken 

mee zoals: 

- verschillen in aanbod aan leerwegen, selectie van leerlingen, kwaliteit 

van LOB bij groene scholen vergeleken met andere scholen in hun 

regio; 

- profilering van groen mbo en groene arbeidsmarkt in regio’s; 

- onderscheid doorlopende leerlijnen ten aanzien van: curriculum 

(leerinhoud, leervorm), begeleiding (probleemleerlingen, cijfers, 

talentontwikkeling) etc. (zie ook Neuvel en Van Esch 2010). Ook hier 

kunnen, evenals bij vraag 2, ervaringen en onderzoeksresultaten 

vanuit het niet-groene onderwijs betrokken worden bij het 

beantwoorden van deze vragen. 

4. Welke concrete beleidskeuzes maken scholen voor groen vmbo en groen mbo 

(AOC’s en VBG-scholen) en welke activiteiten ontwikkelen ze met het oog op 

de doorstroom tussen groen vmbo en mbo? Wat is de samenhang tussen 

visie, beleid en interventies (bijvoorbeeld: wat is de impact van een 

uitgedragen visie van schoolleiders op interventies in het kader van 

doorstroom)? Wat zijn de effecten van deze beleidskeuzes en activiteiten op 

de feitelijke doorstroom?  

 

De onderzoekspilots die worden uitgevoerd moeten inzicht geven in de vraag welke 

beleidskeuzes en implementaties daarvan in de praktijk bijdragen om de 

doorstroom van groen vmbo naar groen mbo te bevorderen. Maar ook moet 

duidelijk worden welke beleidsmaatregelen en interventies die nu worden ingezet, 

niet werken om de doorstroom te bevorderen. 
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2.2 Professionalisering op managementniveau 

Groen onderwijs heeft van oudsher een speciale relatie met het 

landbouwkennissysteem. Dat is ook de reden dat het groen onderwijs is 

ondergebracht bij het ministerie van EL&I. Voor de traditionele 

landbouwgerelateerde beroepen hebben de groene scholen een 

kennismakelaarsfunctie vervuld. Deze is echter aan herziening toe, omdat de 

verhouding tussen opleidingen en sector is verschoven als gevolg van 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De traditionele sectoren zijn kennisintensiever 

geworden, en de relaties met nieuwe werkvelden (recreatie, zorg, milieu) zijn 

minder goed uitgewerkt. 

 

De positie als responsieve kennismakelaar zal voor de instellingen voor middelbaar 

en hoger landbouwonderwijs opnieuw ingeregeld moeten worden, zowel op het 

niveau van de instelling, het bedrijfsleven, de locaties, de docenten en de 

studenten. Onder responsiviteit verstaan we het vermogen van opleidingen om 

ontwikkelingen in het werkveld snel te incorporeren in het opleidingsaanbod 

(Rosenfeld, 1998) en in valorisatieprogramma’s (Nieuwenhuis, 2006). Het benutten 

van werkplekleren als bron voor innovatie en opleidingsvernieuwing is nog 

grotendeels terra incognita, terwijl het op strategisch niveau wel als belangrijke 

schakel in valorisatieprogramma’s wordt benoemd. 

 

Cruciale vraagstukken hierbij zijn: hoe zorg je voor een goede doorloop van kennis 

en innovatie en hoe vertaal je dit naar het onderwijs? Vanwege de kleinschaligheid 

van de groene sector zijn zaken als schoolorganisatie en legitimering van een kleine 

organisatie van extra belang. De vragen bij dit thema spelen zich af op 

management- en organisatieniveau. De Inspectie van het Onderwijs verricht hier 
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onderzoek naar waarbij vooral de huidige stand van zaken beschreven wordt (via 

monitor ‘School als kenniscentrum’). In dit NRO-onderzoeksprogramma in het kader 

van groen onderwijs gaat het om het verkennen van de mogelijkheden die scholen 

hebben om via professionalisering en (her)positionering van de organisatie zich te 

ontwikkelen tot kenniscentrum om zo toekomstbestendig onderwijs te kunnen 

bieden.  

 

De algemene verwachting is dat onze economie zich steeds meer ontwikkelt in de 

richting van een globale markt, waarin informatietechnologie een belangrijke motor 

is voor snelle kennisuitwisseling en waarin diensten en producten wereldwijd 

kunnen worden verhandeld en uitgewisseld. Hierdoor zullen arbeidsprocessen 

steeds kennisintensiever worden en de dynamiek van kennisontwikkeling zal steeds 

meer toenemen. De kwalitatieve vraag naar beroepskrachten op de arbeidsmarkt 

zal een soortgelijke mate van verandering vertonen. Dat heeft tot consequentie dat 

het groen beroepsonderwijs geconfronteerd wordt en zal worden met grote 

verschuivingen in de vraag naar nieuw afgestudeerden en in de vraag naar 

onderhoudsactiviteiten van de competenties van ‘zittende’ werknemers. Dit dwingt 

onderwijsinstellingen tot een grote mate van flexibiliteit en externe oriëntatie, om 

hun dienstverlening continu aan te kunnen passen aan de externe vraag. 

 

Door de ontwikkeling van een kennisintensieve economie wordt de 

maatschappelijke taakstelling van het beroepsonderwijs steeds meer uitgebreid van 

initiële voorbereiding op de arbeidsmarkt naar het begeleiden van levenslange 

leerprocessen. Het wordt duidelijk dat een leven lang leren niet eenvoudig een 

uitbreiding van het assortiment van het initieel beroepsonderwijs is. De vervlechting 

van sociaal-economische activiteiten en leerprocessen enerzijds en de open 

leerdoelen die afgeleid worden van productie- en innovatie-rationaliteiten anderzijds 

(zie Nieuwenhuis & van Woerkom, 2006), leiden ertoe dat onderwijskundige 

kwaliteitsmodellen niet voldoende passen op deze nieuwe taakstelling (zie 

Nieuwenhuis, 2006).  

 

Voor een leven lang leren zijn termen als maatwerk en kwaliteit van de arbeid 

belangrijke inputtermen; reflectie en flexibilisering-routinisering belangrijke 

procestermen; persoonlijke ontwikkeling, flexibel vakmanschap en creatief 

meesterschap belangrijke outputtermen; terwijl de context wordt bepaald door een 

hectische arbeidsmarkt waar veel zekerheden van het industriële tijdperk 

langzamerhand verdwijnen. Tegelijkertijd zullen naast vormen van open leren, ook 

de vertrouwde vormen van initieel leren blijven bestaan: het kunnen balanceren 

tussen die vormen van leren is op zich een kwaliteitskenmerk voor instellingen voor 

beroepsonderwijs. 

 

Externe oriëntatie van het management, samen met bedrijven ontwerpen van 

leertrajecten, flexibele inzet van leerkrachten die op de hoogte zijn van wat er in de 

bedrijven speelt; dat zijn enkele van de ingrediënten van de school als 

kennisonderneming in haar regio. Bedrijven vragen maatwerk, passend bij hun 

productieproces en veranderdoelstellingen: dat betekent dat scholen in hun aanbod 

uit moeten gaan van massa-individualisering (van Asseldonk, 2000; Smid, 2001), 

hetgeen herontwerp betekent van de schoolorganisatie, op een meer bedrijfsmatige 

leest. 

 

Om de regionale inbedding vorm te kunnen geven moeten instellingen voor 

beroepsonderwijs op zoek naar (nieuwe) samenwerkingsverbanden met het 

bedrijfsleven in hun regio. Kennisinstellingen en overheid zullen, in wisselende 

allianties, relaties met elkaar aangaan om de economische vragen in de regio van 

een adequaat antwoord te voorzien. Rosenfeld (1998) geeft een zestal kenmerken 

aan, waaraan een responsieve onderwijsinstelling zich kan spiegelen: 

 een missie, met expliciet aandacht voor regionale economische 

ontwikkeling; 

 een expliciete focus op regionale activiteiten; 

 de ontwikkeling als database voor technologische expertise; 

 aanwezigheid van expertise om nieuwe technologische eisen te vertalen in 

op maat gesneden cursusaanbod; 
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 een hoge mate van organisatorische flexibiliteit en aanpassingsvermogen;  

 actieve netwerkstrategie gericht op het vergroten van het sociale kapitaal 

in de regio. 

 

Essentieel in deze benadering is het perspectief van de school als lerende 

organisatie. Externe impulsen leiden tot interne leerprocessen en ontwikkeling. 

Onderwijsinstellingen zullen een “oog voor leren” moeten ontwikkelen en hun eigen 

personeel uit dagen om zich in deze richting professioneel te ontwikkelen. 

 

Het beroepsonderwijs, als handelingsgemeenschap voor docenten, vormt thans een 

gestileerde werkelijkheid, waarin vooral aandacht is voor gecodificeerde (“ware”) 

kennis en vaardigheden: leerboeken en curricula vormen als het ware een 

intermediair tussen lerenden en handelingspraktijken. Beroepspraktijk en 

beroepsidentiteit worden onderbelicht. Codificatie brengt kosten en baten met zich 

mee: het vergemakkelijkt de toegang tot kennis, maar het bemoeilijkt de zingeving 

aan die kennis door middel van participatie.  

 

In het traditionele (beroeps)onderwijs is de balans tussen codificatie en participatie 

zoek geraakt. Docenten hebben in een dergelijke context weinig kans om hun 

expertise en identiteit als participant aan innovatieve praktijken vorm te geven. 

Volgens Wenger (1998) vormen zij een gebrekkig rolmodel voor de leerlingen, 

omdat zij geen representant meer (kunnen) zijn van de handelingsgemeenschappen 

waarvoor de leerlingen worden opgeleid. Zij worden dan ook niet meer gezien als 

gewaardeerde partners in innovatieve netwerken, door de vaklieden en 

ondernemers uit de bedrijfstakken. Zij zijn daardoor niet in staat de uitdagingen 

van Rosenfeld (1998) op te pakken (spilspelers in regionale ontwikkelingstrajecten), 

maar zijn ook niet meer in staat om hun leerlingen adequaat in te voeren in de 

wereld van de arbeid. Scholen zouden leerkrachten meer gelegenheid moeten 

bieden tot authentieke participatie in de werkvelden, waardoor zij weer bekend 

kunnen raken met de onzekerheden van innovatief vakmanschap.  

 

De scholen voor beroepsonderwijs hebben te maken met een complex speelveld van 

verschillende (tegenstrijdige) belangen (Vink, 2010; cie. Oudeman, 2010). Hier 

gaat het primair over (regionale) bedrijven, leerlingen en hun ouders, maar ook 

zorginstellingen, woningbouwcorporaties, gemeenten en dergelijke kunnen worden 

gezien als belanghebbenden. Naast verticale verantwoording neemt horizontale 

verantwoording een belangrijke rol in. De Vijlder en Westerhuis (2002) beschouwen 

in het kader van de ontwikkeling van de regionale functie van een ROC 

meervoudige publieke verantwoording als een ‘licence to operate’.  

 

De gedachte van horizontale verantwoording past in de lijn van het denken over de 

‘maatschappelijke onderneming’. In beleid en bij politieke besluitvorming zou de 

nadruk moeten liggen op het creëren van verantwoordingsmechanismen (checks 

and balances; zie Moore, 1995). In plaats van de focus op input, 

organisatieprocessen of output wordt gestuurd op outcome, vertrouwen en 

legitimiteit. Het verwerven, behouden en opnieuw verkrijgen van legitimiteit van 

stakeholders veronderstelt actieve communicatie tussen de instelling en haar 

stakeholders. Anders dan vroeger hebben roc’s ook andere partners in hun 

omgeving nodig om hun maatschappelijke functie te kunnen uitoefenen. Bakker 

et.al. (2004) benoemen deze samenwerking als een vorm van maatschappelijk 

ondernemerschap. 

 

De meeste scholen vertonen nog niet het karakter van een opleidingscentrum voor 

12-67. Zo’n centrum zou als volgt getypeerd kunnen worden. De post-initiële 

activiteiten zijn uitdrukkelijk onderdeel van de strategische positionering, er wordt 

breed en bewust gewerkt met de eigen docenten. Er is een helder bestuurlijk kader 

aanwezig, niet alleen gericht op onderwijskwaliteit maar ook op HRM en 

verdienmodel. Waar het lukt ontstaat een nieuwe dynamiek in de school doordat 

docenten breed naar buiten gaan. 

 

Onder deze keuze ligt een aantal overwegingen. In de eerste ligt er een belangrijk 

vraagstuk rond de taakopvatting: maatschappelijke taak versus economische taak. De 
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maatschappelijke taak wordt ingegeven door OCW beleid, is leerlinggericht en gaat 

over het opleiden van leerlingen voor maatschappij en beroep (school). De 

economische taak, onder meer ingegeven door EZ beleid zoals HCA’s, topsectoren 

e.d.,  gaat over bijdragen aan de ontwikkeling van economische potentieel en richt 

zich op sectoren en (regionale) arbeidsmarkt (kenniscentrum). Beide vragen een 

verschillende dynamiek: zie figuur. De opgave is te ontwikkelen naar een hybride 

organisatie. Dit is niet gemakkelijk en moet goed worden doordacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het publieke waarde model van Moore (1995) wordt duidelijk dat het geen 

uitgemaakte zaak is dat de instellingen die regulier, initieel groen onderwijs 

verzorgen ook de rol van kennismakelaar voor de regio in het kader van het 

topsectorenbeleid in de groene sector op zich (kunnen) nemen. 

 

Ten eerste is daar de vraag van de publieke waarde: zijn er voldoende redenen om 

een publieke infrastructuur in het leven te roepen of te houden om economische 

doelstellingen te realiseren? Dat blijkt een lastig vraagstuk, omdat vitaliserend 

leren, gericht op de innovatiekracht van de topsectoren, niet eenduidig te vangen is 

in financierbare en beheersbare eenheden. Net als bij het topsectorenbeleid zelf, 

neemt de overheid geen leidende rol op zich in deze problematiek, maar 

positioneert zich hooguit als cofinancier. Het publieke belang is eerder te duiden als 

katalysator en aanjager, dan als drager van een stelsel van voorzieningen. Dat 

betekent voor uitvoerende organisaties in een stelsel voor leven lang leren, dat zij 

zich in een hybride markt begeven, met publieke én private opdrachtgevers en 

stakeholders.  

 

Die constatering leidt tot de tweede vraag: de positionering van de 

onderwijsinstellingen zelf. Om een rol van betekenis te kunnen spelen als 

kennismakelaar voor de regio in de groene sector en in de human capital agenda’s 

van de topsectoren in het bijzonder, zullen de instellingen naar een andere 

legitimering en positionering moeten zoeken, waarin een balans (een “wankel 

evenwicht”) wordt gezocht tussen publieke en private opdrachtgevers en 

financieringsvormen.  

 

Praktijkgericht onderzoek in dit domein richt zich vooral op het ontwikkelen van 

instrumenten voor responsiviteit op instellings- en opleidingsniveau. In interactie 

met schoolleiders en opleidingsteams zal gezocht moeten worden naar nieuwe 

vormen van regionale strategische allianties met sectoren, om daarmee inhoud én 

methodiek van opleidingen up to date te kunnen houden. Instrumenten kunnen 

daarbij strategisch (positionering van de instelling in het regionaal-sectorale 

netwerk), organisatorisch (hoe wordt de ontwikkeling en het onderhoud van 

netwerken tussen teams en werkveld gestimuleerd) en praktisch van aard zijn 

(benutten van studentgerichte activiteiten rond werkplek leren en projectonderwijs, 

om informatiestromen te genereren en te gebruiken).  

 

Uitgaande van bestaande initiatieven en activiteiten binnen de onderwijsinstellingen 

kan praktijkgericht onderzoek worden ingezet om tussen de instellingen kennis uit 

te wisselen en op een hoger, evidence based plan te brengen. 

School 
 

• Focus op opleiden voor startkwalificatie met 
evt. BBL/AD als afgeleide   

• OCW beleid is leidend 
• C&C, CvIV etc. ten dienste van initieel 

onderwijs (kwaliteit docenten, geld) 
• Beleving leerling als uitgangspunt voor 

werving en inrichting opleidingen 

Kenniscentrum 
• Opleidingscentrum voor 12 – 67 met 

doorlopende leerlijnen initieel – post-

initieel 
• EZI/sector/regiobeleid leidend 
• C&C, CvIV etc. afgestemd op behoeften 

bedrijfsleven en ten dienste regio/sector 
• Regionale & sectorale arbeidsmarkt- en 

innovatiedoelen als uitgangspunt voor 
werving en inrichting opleidingen 
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2.3 Professionalisering op docentniveau 

Een prominente ambitie van het groen onderwijs, gestimuleerd door de overheid, is 

om te komen tot scholen als regionale kenniscentra. Scholen gaan in toenemende 

mate opereren als kennismakelaars in regionale netwerken met  overheden, 

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers en onderzoeksinstellingen 

(Nieuwenhuis, 2006; Nieuwenhuis & Gielen, 2012). Van scholen wordt hierbij 

verwacht dat zij lerenden (zowel leerlingen en studenten als eigen docenten en 

overige betrokken professionals) ondersteunen in deze regionale netwerken in de 

vorm van initieel onderwijs en doorlopende post-initiële leeractiviteiten. Hierbij zijn 

belangrijke doelen dat actueel en toepassingsgericht onderwijs wordt gegeven, dat 
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kennis vanuit regionale netwerken ook succesvol binnen de school een plek kan 

krijgen in het curriculum en dat de school een bijdrage levert aan de ontwikkeling 

van de regio door de inzet van leerlingen/studenten en/of experts uit het onderwijs. 

 

Centrale vragen in dit verband zijn hoe scholen de ontwikkeling tot regionaal 

kenniscentrum kunnen organiseren (wat werkt wel en wat niet?) en hoe ze hun 

docenten in deze ontwikkeling mee kunnen nemen zodat deze succesvol kunnen 

opereren in regionale netwerken (welke competenties -kennis, vaardigheden en 

houdingsaspecten- hebben docenten hiervoor nodig en hoe verwerven ze deze?). 

 

Een speerpunt binnen het thema ‘school als regionaal kenniscentrum’ is regioleren 

en de daarmee veranderende rollen en samenhangende professionalisering van 

docenten. Regioleren is sterk vanuit het groen onderwijs ingezet en kan als 

voorbeeld dienen voor het overig onderwijs. Het oplossen van regionale 

vraagstukken (b.v. op het terrein van ruimtelijke ordening, natuurbeheer of 

economische ontwikkeling) en het stimuleren van duurzame innovatie in de regio 

staan hierbij centraal (Foorthuis, 2005). Regioleren is een voorbeeld van multi-

stakeholder leren in de authentieke omgeving: in de regio werken verschillende van 

de hierboven genoemde relevante partijen samen aan de verwezenlijking van een 

gezamenlijke agenda voor regionale ontwikkeling en zo aan een betere toekomst 

voor de regio (zie voor meer informatie over regioleren: 

http://www.groenkennisnet.nl/regioleren/Pages/default.aspx). 

 

Voor scholen in het groen onderwijs (maar ook daarbuiten) biedt deze trend vele 

mogelijkheden. Zo kunnen scholen zich sterker profileren als kenniscentrum en een 

makelaarsfunctie gaan vervullen met betrekking tot regioleren. Door de 

noodzakelijke betrokkenheid van relevante externe partijen worden scholen 

gestimuleerd om meer samen te werken en samen te leren met de wereld buiten de 

school. Door het overschrijden van de grenzen tussen verschillende organisaties 

(‘boundary crossing’) en bewust gebruik te maken van de verschillende kennis en 

perspectieven van deze partijen in de regio kan een nieuw leerpotentieel worden 

benut (Akkerman & Bakker, 2011).  

 

Ook voor de leerlingen en studenten (vmbo, mbo, hbo en wo) in het groen 

onderwijs kan regioleren een verrijking betekenen. Wel impliceert regioleren een 

verandering in de taken, verantwoordelijkheden en benodigde leerprocessen van 

studenten/leerlingen (Gulikers & Oonk, 2013). Begeleid door hun docenten kunnen 

zij participeren in regionale leerarrangementen waardoor zij hun competenties 

verder kunnen ontwikkelen in authentieke leercontexten in samenwerking met 

andere relevante partijen. Leren in authentieke leeromgevingen wordt van groot 

belang geacht voor de competentieontwikkeling van leerlingen en studenten: 

hierdoor krijgt het leren voor hen meer betekenis en kunnen zij hun competenties 

toepassen in situaties die gelijken op hun toekomstige beroepspraktijk (De Bruijn & 

Leeman, 2011). 

 

Uit onderzoek naar mogelijke effecten van regioleerprojecten op de 

competentieontwikkeling van studenten (Gulikers & Oonk, 2013) kwam naar voren 

dat studenten in dergelijke leerarrangementen niet alleen vakinhoudelijke 

competenties tot verdere ontwikkeling kunnen brengen, maar ook competenties van 

meer algemene aard zoals samenwerken en overleggen, klantgericht handelen, 

beslissen en activiteiten initiëren en creëren en innoveren.  

 

In deze studie zijn in dit verband de volgende relevante inrichtingskenmerken van 

krachtige regioleerprojecten benoemd: multidisciplinaire studentgroepen (studenten 

van verschillende opleidingen werken samen in een project), actieve samenwerking 

tussen studenten en regionale stakeholders en intensieve begeleiding en coaching 

door de verantwoordelijke docenten. Met andere woorden, de leeromgeving moet zo 

http://www.groenkennisnet.nl/regioleren/Pages/default.aspx


11 

Hoofdstuk 2: Doel / Groen Onderwijsonderzoek 

ingericht, begeleid en ondersteund worden dat studenten effectief gebruik maken 

van de diversiteit aan perspectieven “at the boundary” of “in de regio” (Bakker & 

Akkerman, 2014). De regioleerprojecten die deze inrichtingskenmerken in zich 

hebben, leiden tot een hogere leeropbrengst voor de studenten dan projecten die 

deze kenmerken niet bezitten.  

 

Uit het voorgaande blijkt al dat docenten een essentiële rol spelen bij het realiseren 

van regioleren, met name op het operationele niveau (het niveau waarop de 

concrete projecten plaatsvinden). Maar welke competenties moeten docenten en 

docententeams bezitten om de invoering van regioleren in goede banen te leiden? 

Om de rollen, taken en bijbehorende benodigde competenties van docenten in 

regionale leerarrangementen te onderscheiden, kunnen de volgende vijf fasen in het 

werkproces van regioleren gehanteerd worden (zie Foorthuis, 2005): 

1. Verkenning: oriëntatie op regionale samenwerkingsverbanden en actuele 

gebiedsvraagstukken; opbouw van netwerken; 

2. Vraagarticulatie: vertaling van projectthema’s uit de regio naar concrete 

projecten waar studenten samen met andere stakeholders aan kunnen 

werken;  

3. Uitvoering: studenten, docenten en andere stakeholders werken samen aan 

een project;  

4. Beoordeling: het projectresultaat wordt beoordeeld vanuit zowel onderwijs-

kundig als regionaal perspectief;  

5. Borging en vernieuwing: vastlegging van de resultaten en op naar een 

vervolgproject.  

 

Afhankelijk van de fase in het werkproces zijn verschillende rollen voor docenten 

met bijbehorende taken en competenties relevant en kunnen hierbij passende tools 

worden ingezet (zie de zgn. Toolbox Regioleren - een verzameling documenten die 

concrete handvatten geven voor de diverse fasen van regioleren - 

http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/toolboxen_regioleren.aspx). Oonk, 

Beers en Wesselink (2013) maken in dit verband onderscheid tussen negen 

verschillende docentrollen waarbij zij steeds corresponderende taken en benodigde 

kerncompetenties voor docenten hebben benoemd: 

1. Businessontwikkelaar; 

2. Leervraagarticulator; 

3. Actor; 

4. Procesbegeleider; 

5. Begeleider studentproject; 

6. Expert; 

7. Assessor; 

8. Curriculumvernieuwer 

9. Lerende in een lerend netwerk. 

 

Individuele docenten hoeven niet per definitie al deze rollen op zich te nemen. In 

teamverband kunnen er afspraken gemaakt worden wie welke rollen het beste kan 

en wil uitvoeren. In concrete regioleerprojecten is het wel van belang dat tevoren 

wordt nagegaan op welke wijze en in welke mate deze verschillende rollen geborgd 

zijn bij de betrokken docenten. 

 

Indien docenten in onvoldoende mate beschikken over de vereiste competenties 

dan kunnen specifieke professionaliseringsactiviteiten georganiseerd worden om 

deze competenties tot verdere ontwikkeling te brengen. De vraag is hierbij steeds 

hoe docenten hun bekwaamheden binnen regioleren kunnen versterken met als 

ultieme doelen hun relatie met de regio te versterken en het leerproces van 

studenten optimaal te begeleiden én te beoordelen waardoor studenten op andere 

manieren gaan leren (andere leerprocessen) en de leerwinst voor studenten en voor 

docenten versterkt wordt. 

http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/toolboxen_regioleren.aspx
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Binnen het thema “Professionalisering van docenten in het kader van regioleren” 

zijn al enkele kleinschalige onderzoeken en experimenten uitgevoerd in het groen 

onderwijs (bijv. in het kader van WURKS), die zich lenen voor verdere verdieping en 

verbreding. Hieronder worden vier subthema’s voor mogelijke projecten in het 

kader van het PPO-onderzoeksprogramma over Groen Onderwijs onderscheiden die 

relevant zijn binnen de context van de school als regionaal kenniscentrum. Met 

enkele van de vier onderzoekslijnen zijn sommige groene onderwijsinstellingen al 

bezig (geweest), maar het verschilt per school in welke fase ze hiermee zijn. 

Hierdoor zijn niet alle vragen relevant voor alle scholen. Het is dus zaak om, 

afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, te kiezen voor tenminste 

twee van de voorgestelde onderzoekslijnen waarbinnen een school (nog) knelling 

ervaart en/of een onderzoeker knelling signaleert. Dit zal specifiek door de indieners 

benoemd moeten worden in de uitwerking van het projectvoorstel. 

 

De vier subthema’s  voor mogelijke onderzoeksprojecten zijn: 

1. Professionalisering van docenten in de nieuwe rollen en taken die regioleren 

met zich meebrengt 

Onderzoek van Oonk e.a. (2013) heeft zoals gememoreerd 9 rollen met 

bijbehorende taken en competenties geïdentificeerd voor de docent in het 

huidige onderwijs waarbij regioleren een rol speelt. Vier van deze negen 

rollen zijn nieuw ontstaan door de ontwikkelingen in regioleren, de vijf 

andere rollen krijgen een iets andere invulling binnen de context van 

regioleren. Er zijn rollen die zich vooral richten op de communicatie “met 

buiten”, b.v. de businessdeveloper. Andere rollen richten zich op het 

optimaliseren van het leerproces van deelnemers in een regioleerproject 

(b.v. procesbegeleider, assessor, begeleider studentproject).  

 

Regioleren is immers een ander leerproces met andere potentiele 

leeruitkomsten dan binnenschoolse leerprocessen (Gulikers & Oonk, 2013). 

Weer andere rollen plaatsen de docent in een (gelijkwaardige) inhoudelijke 

rol als betrokkene bij het regioleerproces (actor, expert, lerende in een 

lerend netwerk). De rol van curriculumvernieuwer heeft te maken met het 

organiseren en inbedden van regioleren als onderdeel van het curriculum. 

Deze verschillende rollen vragen andere professionaliseringsactiviteiten 

voor docenten. 

 

De vraag is nu in hoeverre docenten  de nieuwe en veranderende rollen, 

taken en competenties  herkennen, (denken te) bezitten of zouden willen 

bezitten. Hoe zien zij hun eigen rol in de regio? Kunnen docenten deze 

rollen als uitgangspunt nemen voor verdere professionele ontwikkeling? 

Wat betekent het bijvoorbeeld als een docent zich wil ontwikkelen als 

businessontwikkelaar of leervraagarticulator? Wat zijn effectieve en 

efficiënte manieren voor docenten om zich hierin te bekwamen? En wat 

krijg je terug van de regio of wat is je winst als school als je docenten hebt 

die dit goed kunnen vanuit de optiek van de school als kenniscentrum (b.v. 

actiever gebruik van regionale kennis in curriculum, PR van de school, 

regionaal arbeidsperspectief voor studenten)? 

 

2. Regioleren op teamniveau 

Alle initiatieven waarin nieuwe rollen, taken en competenties voor docenten 

in het kader van regioleren worden benoemd, geven aan dat één docent 

niet alles kan, maar dat de verschillende rollen aanwezig zouden moeten 

zijn in een docententeam. De huidige bekwaamheden en interesses van de 

docenten en vooral ook hun percepties en misconcepties zouden dan ook 

het uitgangspunt moeten zijn voor de keuze in teamsamenstelling, de 

verdeling van rollen en de verdere professionele ontwikkeling op het terrein 
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van regioleren (welke rol wil ik beter gaan vervullen?). 

 

Hierbij is een interessant vraag of bepaalde typen docenten (b.v. met 

bepaalde persoonskenmerken of drijfveren) beter passen bij bepaalde 

rollen. En hieraan gekoppeld: hoe kan de professionele ontwikkeling van 

docenten op teamniveau (en op schoolniveau) worden geborgd? 

 

3. Vormgeven van coaching in regioleren 

Onderzoek van Gulikers en Oonk (2013) laat zien dat de coachende rol van 

procesbegeleider cruciaal is om een regioleerproject optimaal te laten 

verlopen zodat ook  leerlingen hier de meeste leerwinst uit halen. 

Akkerman en Bakker (2011) benoemen verschillende typen leerprocessen 

die kunnen of zouden moeten ontstaan in zogenaamde “boundary crossing” 

situaties, waarvan regioleren een treffend voorbeeld is. De rijkheid aan 

leermogelijkheiden “at the boundary” (Akkerman & Bakker, 2011) wordt 

echter nog lang niet uitgebuit in regioleren. Regioleren maakt het mogelijk 

om te leren van verschillende disciplines en stakeholders waarbij in een 

optimale leersituatie deze verschillende inzichten en perspectieven 

geïntegreerd worden tot nieuwe kennis.  

 

Als de specifieke kenmerken van regioleren (multidisciplinaire teams, 

actieve samenwerking met verschillende stakeholders, werken aan echte 

problemen) optimaal worden benut, zou regioleren tot “hogere orde”  

leerprocessen en meer geïntegreerde professionele kennis kunnen leiden 

(Akkerman & Bakker, 2011).  Zo laten eerste kleinschalige studies met een 

‘boundary crossing benadering’ zien dat leerlingen hiermee meer 

geïntegreerde professionele kennis ontwikkelen (Bakker & Akkerman, in 

druk). Ze worden ondersteund om optimaal gebruik te maken van de 

uiteenlopende kennis en perspectieven van verschillende partijen rondom 

een regioprobleem. 

 

Docenten, eventueel ondersteund door digitale media, spelen een 

belangrijke rol in het faciliteren van het leerproces ‘at the boundary”. Het 

vraagt echter nogal wat van een docent om dit soort processen te 

ondersteunen. Hoe kan een docent leerlingen stimuleren tot het vertonen 

van deze hogere orde leerprocessen? Hoe kan de rol van coach in 

regioleren door de docent concreet en haalbaar vormgegeven worden? En 

hoe kan een docent het creëren van nieuwe kennis door samenwerking van 

school en regionale partners een impuls geven? Welke docentactiviteiten en 

bekwaamheden zijn daarvoor nodig? 

 

4. Het beoordelen van regioleren 

De onderwijspraktijk worstelt met het vinden van een plaats voor 

regioleren in het curriculum: welke onderdelen van het curriculum of welke 

werkprocessen van het kwalificatiedossier kun je borgen met regioleren? 

Onderzoek (Gulikers & Oonk, 2013) heeft daarnaast aangetoond dat 

beoordelen en toetsen nog in de kinderschoenen staan in regioleren. De 

rijkheid van wat er geleerd wordt, wordt zo nog niet erkend. Docenten 

weten vaak niet goed wat ze eigenlijk willen en kunnen beoordelen in 

regioleren en hoe ze dit dan zouden moeten doen. Om regioleren een 

duurzame plek in het onderwijs te kunnen geven, is het noodzakelijk dat 

scholen én docenten zicht krijgen op wat en hoe ze kunnen beoordelen 

(zowel beoordelend als ontwikkelingsgericht) in regioleren. Dit vraagt om 

nieuwe manieren van beoordelen en benaderen van leerlingen en 

studenten, hetgeen uiteraard consequenties heeft voor de taken en 

activiteiten van de docent in regioleren.  
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2.4 Duurzaamheid 

   Achtergrond 

Duurzaamheid staat hoog op de agenda in onze samenleving. Bedrijven zien nut en 

noodzaak in van het inspelen op de toenemende vraag naar ‘groen’, duurzame 

energie, gezonde voeding en het nemen van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. De rijksoverheid faciliteert een transitie naar een duurzamere 

samenleving o.a. doormiddel van het benadrukken van duurzaamheid in het 

topsectorenbeleid en het stimuleren van de groene economie, maar ook gemeenten 

en provincies doen dat bijvoorbeeld via duurzame energiesubsidieregelingen voor 

bewoners, het vrijmaken van grond voor windturbines of het stimuleren van peri-

urbane landbouw. Ook wordt het beschikbare sociale instrumentarium aangewend 

om burgers te betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken en hen uit te rusten met 

de competenties om zelf actief bij te dragen aan een duurzamere samenleving (RLI, 

2014). 

 

Tegelijkertijd zoekt het onderwijs naar mogelijkheden om 

duurzaamheidsgerelateerde thema’s als klimaatverandering, kringloopdenken, 

voedselzekerheid en biodiversiteit te behandelen in het curriculum. Het 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10649-013-9517-z
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beroepsonderwijs zoekt daarbij naar manieren om leerlingen goed voor te bereiden 

om een snel veranderende werkomgeving waarin duurzaamheidsaspecten niet 

langer een randverschijnsel zijn maar steeds meer de kern vormen van de 

bedrijvigheid. Het groene onderwijs in Nederland zou, gelet op haar betrokkenheid 

bij voeding en gezondheid, groen in de stad, voedselproductie (‘License to 

produce’), beheer en inrichting van de groene ruimte, mens en omgeving, 

dierenwelzijn, etc. maar ook gezien haar relatie met het bedrijfsleven bij uitstek 

voor moeten lopen hierin. Het hier gevraagde onderzoek moet bijdragen aan het 

versterken van duurzaamheid binnen het Nederlandse groene onderwijs. 

 

Meer dan de som der delen 

Het integreren van duurzaamheid in het onderwijs vraagt om een vernieuwing die 

ingrijpender van aard is dan die van eerdere onderwijsvernieuwingen: het is meer 

dan een curriculumuitbreiding of het invoeren van een nieuwe vorm van didactiek. 

Ook de bedrijfsvoering en de omgeving waarbinnen leerlingen/studenten en 

medewerkers werken en leren zijn van groot belang om duurzaamheid op een 

passende en integere manier te verankeren. 

 

De verankering van duurzaamheid in onderwijs staat vooral in het basis-, 

voortgezet- en hoger onderwijs al enige tijd in de belangstelling zowel hier (van der 

Waal, 2011) als elders in de wereld (UNESCO, 2009; 2012). De UN Decade of 

Education for Sustainable Development (2005-2014) en het door AgentschapNL 

aangestuurde programma  ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO), dat thans 

wordt voorgezet met ‘Duurzaam door!’,  heeft zeker bijgedragen aan die 

belangstelling.  

 

In het (middelbaar) beroeps onderwijs is in Nederland al ongeveer 10 jaar geleden 

een netwerk Duurzaam MBO opgestart dat zich voornamelijk richt op de ‘grijze’ 

ROCs. Duurzaamheid in het groene beroepsonderwijs is meer recent opgepakt en 

heeft in ‘Voorop in de vergroening’ een opvolger van de ‘Groene Urgentie’ gekregen 

om in netwerkverband vorm te geven aan duurzaamheid in onderwijs en 

bedrijfsvoering.  

 

In de samengestelde ‘groene ontwikkelagenda’ zijn ook inzichten afkomstig uit ook 

een aantal A-programma’s van de GKC terug te vinden. Zowel de AOCs als de leden 

van de Vereniging Buitengewoon Groen (VBG) doen mee aan de uitvoering van de 

‘groene ontwikkelagenda’ met daarin met concrete actiepunten op het gebied van: 

1) de strategie en de functie van de instellingen, 2) het opleidingsaanbod, 3) de 

cultuur, 4) het personeel, 5) de bedrijfsvoering en 6)de profilering in de 

samenleving. Met het benoemen van deze zes gebieden kiest ‘Voorop in de 

vergroening’ (http://www.aocraad.nl/projecten/voorop-in-de-vergroening/) voor 

een geïntegreerde aanpak bij het verankeren van duurzaamheid. Centraal hierbij is 

de vraag: Hoe zorgen we er voor dat werken aan duurzaamheid een plek vindt in 

het curriculum, de bedrijfsvoering en de cultuur van de school? 

 

In de jaren negentig was er in het toenmalige ‘agrarische onderwijs’ (AO) 

weinig tot geen expliciete aandacht voor duurzaamheid. Wel was er veel 

aandacht voor de verankering van milieuaspecten. Er waren twee grote 

vernieuwingsprojecten in die periode: het project Integratie Milieu-Aspecten 

in het Agrarisch Onderwijs (IMAO) (Voorhoeve, 1989; Alblas en Wals, 1995) 

en het ontwikkelingsonderzoeksproject Didactiekontwikkeling in het 

spanningsveld landbouw-natuur-milieu (Wals en Alblas, 1996; Alblas and 

Wals, 1997). Deze projecten richtten zich enerzijds op het kiezen van de 

juiste inhouden, het integreren ervan in bestaande opleidingen, het 

ontwerpen van leerprocessen die het mogelijk maakten om waarden, ethiek 

en controverses bespreekbaar te maken in de klas, het ontwikkelen van 

exemplarisch lesmateriaal en het actief betrekken van docenten hierbij om 

de kans op implementatie te vergroten. Kenmerkend voor de jaren negentig 

was dat onderwerpen als natuur en milieu gevoelig lagen bij veel leerlingen 

en docenten met een agrarische achtergrond.  

Box 1: Terugblik: milieu-aspecten in het agrarisch onderwijs in de jaren negentig 

 

http://www.aocraad.nl/projecten/voorop-in-de-vergroening/
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Ook bij de verankering van duurzaamheid zijn, net als in het verleden (Box 1), 

didactiek, met daarbij aandacht voor leren en instructie en nieuwe vormen van 

assessment, evenals curriculumontwikkeling van belang. Echter er zijn ook 

belangrijke verschillen. Zo lijkt duurzaamheid als thema breder geaccepteerd in het 

groene onderwijs van vandaag als milieu toen. Deels komt dit door de opkomst van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen enerzijds en de aandacht voor de groene 

economie anderzijds. Een ander verschil is de koppeling die gemaakt wordt met de 

bedrijfsvoering van de school zelf. Tenslotte is ook de koppeling met de omgeving 

en dan vooral de relaties met partijen rondom de school (bedrijven, buurt, 

gemeente, regio) nieuw in vergelijking met de integratie van milieu in de jaren 

tachtig en negentig. 

 

In Figuur 1 zijn een viertal overlappende aandachtsgebieden bij het verankeren van 

duurzaamheid in groen onderwijs onderscheiden. Verondersteld wordt dat een 

goede verbinding van die gebieden vraagt om een bepaalde cultuur, organisatie, 

competentie/professionaliteit en een gedeelde visie (Kupper et al., 2007). 
 

 
Figuur 1: Vier overlappende aandachtsgebieden bij het verankeren van 

duurzaamheid in een onderwijsorganisatie 

 
Het hier gevraagde onderzoek richt zich in verband met het groen onderwijs met 

name op het curriculum, de didactiek en de omgeving. Ook wordt aandacht 

gevraagd voor de verankering van duurzaamheid als transitie. Hieronder wordt dit 

verder toegelicht. 

 

Curriculum & didactiek 

Ook nu, net als bij de integratie van milieu in AO in de jaren negentig, is het van 

belang dat de in figuur 1 weergegeven ballen ‘curriculum’ en ‘didactiek’ aandacht 

krijgen alleen al omdat het begrip duurzaamheid een lastig begrip dat moeilijk 

grijpbaar is (White, 2013). Dit komt onder andere omdat de vraag ‘wat duurzaam 

is’ tijd (wat we vandaag duurzaam achten kan morgen blijken dat niet te zijn) en 

plaats afhankelijk (wat wij duurzaam vinden hier in Nederland wordt in Oeganda 

mogelijk als niet-duurzaam gezien) is. Om het nog ingewikkelder te maken zijn de 

belangen van verschillende groepen die het duurzaamheidsbegrip graag hanteren 

niet altijd dezelfde (Greenpeace, Monsanto, Oxfam en Shell zijn allemaal voor 

duurzaamheid maar vanuit een ander perspectief) en bovendien is er binnen de 

wetenschap ook geen eenduidigheid t.a.v. wat nu duurzaam is. Vanuit educatief 

perspectief kan gesteld worden dat duurzaamheid een aantrekkelijke 

onduidelijkheid heeft die mensen min of meer dwingt er zelf invulling aan te geven 

in hun eigen context. De vraag is dan wel hoe deze aantrekkelijke onduidelijkheid 

het beste in onderwijsleersituaties benut kan worden en welke didactische 

arrangementen daarbij passen.  

 
Wanneer we naar het curriculum kijken dan kan de vraag gesteld worden in 

hoeverre duurzaamheid daarin een plek heeft. Vooral de vraag of er een 
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consistente, afgewogen en afgestemde duurzaamheidslijn door de hele opleiding 

heen loopt maar ook tussen verschillende opleidingsniveaus (van VMBO-MBO123-

HBO) dringt zich hier op. Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat het 

‘duurzaamheidsdenken’ heeft geleid tot allerlei nieuwe inzichten die betrekking 

hebben op het sluiten van ketens (circulaire economie), craddle-to-craddle, de 

natural step, life-cycle analysis (LCA) en het leren van de natuur ‘biomimicry’. In 

hoeverre hebben deze inzichten hun weg gevonden in het curriculum van het 

groene onderwijs en waar in het groene onderwijs horen ze thuis?  

 

Ten slotte is een punt van aandacht hier het benoemen van de te verwachten 

leeropbrengsten. Recentelijk is er onderzoek gedaan naar 

duurzaamheidscompetenties, voornamelijk in het hoger onderwijs (Wiek et al., 

2011; UNECE, 2011). Vaak gaat het dan om het vermogen tot perspectiefwisseling, 

systeem denken, ‘anticipatoir denken’, omgaan met complexiteit en onzekerheid en 

het benutten van diversiteit. Welke leerdoelen kunnen er gekoppeld worden aan het 

verankeren van duurzaamheid in VMBO/MBO opleidingen? Maar ook: hoe kunnen 

die leerdoelen worden vastgesteld en beoordeeld (assessment)? 

 

Relatie school – omgeving 

De bal ‘omgeving’ kan een rol spelen bij curriculum (denk aan: ruimte voor ‘van 

buiten naar binnen leren’, didactiek (denk aan: probleem- en verbeteringsgericht 

leren) en bedrijfsvoering (denk aan: leren van andere bedrijven en instellingen met 

lage ecologische voetafdruk). Feitelijk vormt de omgeving een rijke context voor het 

werken aan duurzaamheid zolang scholen in staat zijn de vragen die er zijn daar uit 

te distilleren en goede relaties te ontwikkelen met die omgeving. De vraag: Hoe 

kunnen wij leren van onze omgeving bij het zoeken naar duurzamere oplossingen 

en omgekeerd, hoe kunnen wij als onderwijsinstelling bijdragen aan het 

verduurzamen van onze omgeving en het leren van anderen?’ staat hierbij centraal.  

 

Deze vraag sluit goed aan bij het ‘arrangementenmodel’ van het programma LvDO 

en de Kennis en Innovatie Deals (KIDS) van haar opvolger ‘Duurzaam Door!’ waarin 

steeds sprake is van het creëren van vitale coalities tussen verschillende 

maatschappelijke actoren maar ook bij de school als kenniscentrum binnen een 

lerende regio (Remmerswaal et al., 2012). Hoe kunnen dergelijke ‘arrangementen’ 

en ‘coalities’ worden gevormd, ondersteund en geëvalueerd? 

 

Verankering van duurzaamheid als transitie 

Kijken we naar het hart van figuur 1 dan is de vraag hoe medewerkers binnen alle 

lagen van een school een duurzame schoolcultuur kunnen creëren, vanuit een 

integraal gedragen visie? Het Graz Model for Integrated Development (GMID) 

(Mader, 2012) wordt in de context van duurzaamheid in hoger onderwijs gebruikt 

om een verschuiving naar het midden te kunnen begrijpen en begeleiden (Figuur 

2). De taartpunt “Research Integration” is waarschijnlijk van ondergeschikt belang 

buiten de context van het wetenschappelijk onderzoek, tenzij, zoals bijvoorbeeld in 

Finland en, in veel mindere mate in, in Nederland, het geval is, docenten op alle 

scholen ook tijd krijgen om zelf onderzoek te doen of wanneer het leren zelf een 

meer onderzoekend karakter krijgt.  

 

Verondersteld wordt dat iedere taartpunt van belang is bij het streven naar een 

geïntegreerde benadering van duurzaamheid in groen onderwijs en dat de 

taartpunten weliswaar op papier te onderscheiden zijn maar in praktijk in elkaar 

vervlochten zullen zijn. Ook is het waarschijnlijk dat onderwijsinstellingen binnen de 

onderscheiden dimensies in de figuren 1 en 2 niet even ver van het midden zullen 

zijn. Anders gezegd, een school kan voor lopen op bepaalde terreinen. Ook zullen er 

verschillen tussen scholen en, binnen grote onderwijsinstellingen, tussen locaties, 

zijn.  

 

De beide figuren kunnen van nut zijn bij het inventariseren/analyseren van de 

huidige situatie ten aanzien van de verschillende factoren en bij het bepalen van de 

accenten binnen de te volgen veranderingsstrategie. Ook andere modellen van 

transitie kunnen worden benut; wel is aandacht voor de verankering van 

duurzaamheid in de onderwijsorganisatie noodzakelijk. 
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Het realiseren van een geïntegreerde verankering van duurzaamheid kan worden 

opgevat als een transitie. Een transitie staat voor een diepgaande verandering in 

gangbare denkpatronen en handelswijzen (o.a. Loeber, 2003). Deze term wordt 

veel gebruikt in relatie tot de omwenteling in denken en doen die nodig is voor een 

duurzame maatschappij en economie. Transitiemanagement staat voor het 

doelbewust sturen op deze verandering. Daarbij staat draagvlakontwikkeling 

voorop, naast het uitgangspunt dat men al doende leert, (‘emerging program 

design’) zolang de ontwikkeling en invoering gepaard gaat met vormen van 

reflexieve monitoring en evaluatie (van Mierlo et al., 2010). 

 

Transities brengen ook professionaliseringsvragen met zich mee brengt, waarvan 

hieronder een drietal potentiële worden uitgelicht:  

Schoolbreed: Hoe creëren medewerkers (docenten, teamleiders, directeuren en 

onderwijs ondersteunend personeel) en deelnemers een gezamenlijke visie op 

duurzaamheid, en hoe houden zij die scherp en flexibel?  

Professionaliseren op managementniveau: Hoe vergaren teamleiders en directeuren 

kennis, vaardigheden en competenties om gezamenlijk een vakoverstijgend 

duurzaam denkraam te creëren (sturen op het proces)?  

Professionaliseren op docentniveau: Hoe vergaren docenten kennis, vaardigheden 

en competenties rond vakspecifieke duurzame thema’s (sturen op de inhoud)? 

 

Afhankelijk van de fase waarin een onderwijsinstelling zich bevindt, dient er binnen 

het projectvoorstel gekozen te worden voor één van de drie aandachtsgebieden 

waar het onderzoek zich op gaat richten. Daarnaast dient er altijd aandacht te zijn 

voor de manier waarop verankering van duurzaamheid gestalte krijgt. 

 
Figuur 2: Geleidelijke transitie naar een duurzame onderwijsorganisatie 

(Bron: Mader, 2012) 

 

Samenvattend vraagt de verankering van duurzaamheid in (groen) onderwijs om 

een geïntegreerde benadering van duurzaamheid waarbij het geheel (de duurzame 

school of de school als duurzaamheidsknooppunt in de regio) meer is dan de som 

der delen (curriculum, didactiek en relatie school - omgeving). Een dergelijke 

verankering vraagt om een transitie en daarmee om aandacht voor visie, cultuur, 

organisatie en professionalisering enerzijds, en aandacht voor het ontwerp en 

ontwikkelproces anderzijds.  

 

In dit onderzoek wordt duurzaamheid feitelijk zowel opgevat als een katalysator van 

onderwijs- en organisatieontwikkeling als een nastrevenswaardig doel met ‘harde’ 

duurzaamheidsresultaten (e.g. verminderd energiegebruik, gezondere kantine, 
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sluiten van ketens, ‘green skills’, etc.). Aanvragers worden aangemoedigd om 

aandacht te hebben voor beide aspecten maar kunnen er voor kiezen andere 

accenten te leggen rekening houdend met de fase van ontwikkeling waarin een 

onderwijsinstelling zich bevindt en de voor het onderzoek beschikbare tijd en 

middelen. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 

Deze uitnodiging tot het indienen van een subsidieaanvraag gaat uit naar alle 

instituten in Nederland met expertise in het uitvoeren van onderwijsonderzoek en/of 

het geven van groen onderwijs.  

 

Een aanvraag voor subsidie voor praktijkgericht onderzoek kan alleen worden 

ingediend door een consortium, dat wil zeggen een samenwerkingsverband van 

onderzoekers van in Nederland gevestigde instituten enerzijds én 

praktijkmedewerkers van groene onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd 

zijn anderzijds. Daarnaast kunnen overige professionals, werkzaam binnen een 

Nederlandse organisatie, deel uit maken van het consortium. De aanvraag dient 

gezamenlijk te worden opgesteld.  

 

Groene onderwijsinstellingen zijn Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) en groene 

afdelingen van scholengemeenschappen verenigd binnen Vereniging Buitengewoon 

Groen (VBG). Medewerkers van onderwijsinstellingen die willen deelnemen, dienen 

een onderzoekende houding te hebben en (de opbrengsten van) het onderzoek in 

hun school te willen gebruiken voor de verbetering en vernieuwing van hun 

onderwijs. 

 

Onderzoekers dienen te zijn verbonden aan een in Nederland gevestigde 

universiteit, hogeschool of andere instelling waar onderwijsonderzoek wordt 

uitgevoerd en dienen aantoonbare expertise en ervaring te hebben in de uitvoering 

van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van (groen) 

onderwijs en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de (groene) praktijk. 

 

Professionals werkzaam binnen aan het onderwijs gerelateerde instellingen 

(bijvoorbeeld onderwijsbegeleidingsdiensten of adviesbureaus) kunnen deel 

uitmaken van een consortium. In het onderzoeksvoorstel dient hun toegevoegde 

waarde voor het onderzoek nader te worden omschreven.  

 

Het consortium dient de aanvraag gezamenlijk in. De aanvraag moet vergezeld 

gaan van intentieverklaringen (standaard formulier) van alle deelnemende 

instellingen, waaruit blijkt dat zij daadwerkelijk willen deelnemen aan het onderzoek 

en de resultaten willen implementeren in hun praktijk, en een overzicht van de 

medewerkers (voor zover bekend) die het project zullen uitvoeren. 

 

Binnen elk consortium dient één persoon aangewezen te worden die als 

hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek fungeert. Deze is 

verantwoordelijk voor het door het NRO te subsidiëren onderzoeksproject en 

ontvangt alle berichten van het NRO die voor het consortium bedoeld zijn. 

 

Consortia kunnen per thema, zoals beschreven in hoofdstuk 2, maximaal één 

aanvraag indienen. Een persoon kan bij maximaal drie aanvragen betrokken zijn, zij 

het als hoofd- of medeaanvrager of als consortiumpartner.  
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Leden van de beoordelingscommissie kunnen niet tevens aanvrager in dezelfde 

ronde zijn. Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat PPO-leden niet van 

deelname uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van ‘aanvrager’. 

In de beoordelingsprocedure is, conform de Gedragscode Belangenverstrengeling 

NWO, waarborging voor het omgaan met mogelijke betrokkenheid van PPO-leden 

ingebouwd. 

 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Het totale budget voor de subsidieronde Groen Onderwijsonderzoek 2014/2015 is 

970.000 euro, waarvan zeven projecten kunnen worden gehonoreerd, als volgt 

verdeeld over de thema’s: 

 

Thema Max. budget per project Aantal projecten Looptijd 

Doorstroom vmbo-mbo € 110.000 2 Tweejarig onderzoek 

Professionalisering op 

managementniveau 
€ 210.000 2 Tweejarig onderzoek 

Professionalisering op 

docentniveau 
€ 110.000 1 Eenjarig onderzoek 

Duurzaamheid € 110.000 2 Eenjarig onderzoek 

 

 

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van de personele en de materiële 

kosten als kosten voor kennisbenutting die voor het onderzoek moeten worden 

gemaakt.  

 

Personele kosten 

Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van voor het onderzoek 

aan te stellen personeel. Ook de salariskosten van medewerkers met een vast 

dienstverband komen voor subsidie in aanmerking. De PPO financiert geen 

promotietrajecten. 

 

Voor de tarieven wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: 

 

- Personeel onder vaste tariefstelling 

De vergoeding voor senior wetenschappelijk personeel (zoals universitair docenten, 

postdocs), junior wetenschappelijk personeel (zoals junior onderzoekers) en niet-

wetenschappelijk personeel (personeel dat het onderzoek ondersteunt met 

specialistische niet-wetenschappelijke taken ten behoeve van het onderzoek, 

bijvoorbeeld computerprogrammering; administratief ondersteunende taken kunnen 

niet onder deze subsidie worden aangevraagd) die worden aangesteld bij een 

universiteit wordt gebaseerd op de standaard salarisvergoedingen (zie het 

document “salaristabel G-posten” op de financieringspagina van dit programma op 

de NWO-website) die jaarlijks in het kader van het ‘Akkoord bekostiging 

wetenschappelijk onderzoek 2008’ worden overeengekomen met de VSNU. Het is 

mogelijk om meer ervaren personeelsleden in te schalen in een hoger salarisjaar. 

Deze hogere inschaling moet overeenkomen met het aantal dienstjaren of jaren 

ervaring en moet blijken uit de gegeven motivatie van de personele kosten; 

 

- Personeel onder vrije tariefstelling 

Leden van het consortium die niet zijn verbonden aan een universiteit (hieronder 

vallen ook de lectoren) kunnen een dagtarief opvoeren, uitgaande van het 

brutosalaris volgens werkelijke inschaling en periodiek van de geldende CAO (voor 

zover van toepassing) en alle benodigde personele opslagen.  
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Voor de personele inzet van universitaire hoofddocenten en hoogleraren die zijn 

aangesteld bij een universiteit geldt deze begrotingssystematiek ook, maar 

maximaal de opslagen die worden overeengekomen in het kader van het genoemde 

VSNU-akkoord, met uitzondering van de indexering en de eindeprojectvergoeding.  

 

 

- Personeel van onderwijsinstellingen: 

Personeel van praktijkinstellingen (instellingen voor voortgezet onderwijs of 

middelbaar beroepsonderwijs) kunnen uitgaan van de dagtarieven van 

medewerkers in het onderwijs (personeel intern) die zijn gebaseerd op de volgende 

maximum richtbedragen per uur: 

Secretariaat/ondersteunend personeel € 37,-- (296 p/dag) 

Docenten     € 61,-- (488 p/dag) 

Projectleiders/docent-onderzoekers  € 67,-- (536 p/dag) 

Directie     € 79,-- (632 p/dag) 

De genoemde uurtarieven zijn inclusief een opslag ter dekking van diverse overige 

bijkomende kosten, zoals vergaderkosten, reis- en verblijfkosten, beheer, 

organisatie, huisvestiging, administratie, faciliteiten, ict-kosten, accountantskosten, 

kleine zakelijke uitgaven en interne kosten. 

 

Bovenstaande tarieven zijn bindend. In de aanvraag dient men aan te geven hoe de 

aangevraagde personele kosten worden verdeeld over de verschillende leden van 

het consortium en de overwegingen achter deze verdeling toe te lichten.  

 

Materiële kosten 

In een aanvraag voor een onderzoeksproject kan subsidie worden aangevraagd ter 

dekking van materiële kosten. 

 

Vergoedingen voor materiële kosten betreffen bijvoorbeeld de kosten voor: 

- de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en 

gebruiks- en verbruiksgoederen; 

- het houden van enquêtes, het doen van experimenten en testonderzoek en 

het uitvoeren van observaties; 

- de aanschaf van databestanden; 

- reizen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek; 

- onkosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten 

en kennisoverdracht; 

- studentassistentie.  

 

Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd te 

worden. 

 

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring, tenzij het door 

NRO gesteunde onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich meebrengt dat 

aantoonbaar uitgaat boven het normale gebruik: 

- kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of 

technische hulp die tot het gebruikelijk voorzieningenpakket van een 

instituut gerekend worden; 

- kosten voor computergebruik bij universitaire rekencentra, alsmede voor 

het gebruik van laboratoria. 

Uitsluitend kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek zijn subsidiabel. 

Er kunnen derhalve geen huisvestings-, overhead-, onderhouds- of 

afschrijvingskosten uit het materieel budget worden bekostigd. 
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Benchfee 

Aan junior onderzoekers en postdoctoraal onderzoekers met een aanstelling van ten 

minste 0,5 fte voor ten minste 1 jaar wordt een persoonsgebonden benchfee 

toegekend. Dit is een vast bedrag voor kosten die bedoeld zijn ter stimulering van 

de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde onderzoeker in het 

kader van het uit te voeren onderzoeksproject (bijvoorbeeld relevant 

congresbezoek). De hoogte van de benchfee is vastgesteld op maximaal € 5.000 

(op basis van een fulltime aanstelling; voor postdoctoraal onderzoekers drie jaar) 

en wordt opgevoerd onder het materieel budget.  

 

Kosten voor deelname aan congressen in het kader van het onderzoeksproject door 

junior onderzoekers of postdoctoraal onderzoekers die minder dan 1 jaar 0,5 fte 

worden aangesteld of voor personeel onder vrije tariefstelling kunnen worden 

opgevoerd onder het materieel budget. 

 

Kosten voor kennisbenutting 

In de begroting dienen expliciet activiteiten voor kennisbenutting te worden 

opgenomen. Daarbij kan als richtlijn worden aangehouden dat in totaal ongeveer 

10% van de totaal aan te vragen subsidie moet worden besteed aan personele en 

materiële activiteiten voor het verspreiden van de resultaten van het project. 

 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met donderdag 5 juni 2014, 12.00 

uur. 

 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

De subsidieaanvraag bestaat uit drie delen: een factsheet, het aanvraagformulier en 

het formulier ‘samenstelling consortium’.  

 De factsheet dient direct in het elektronisch aanvraagsysteem Iris van NWO 

ingevuld te worden en in het Nederlands te zijn.  

 Het aanvraagformulier staat op de financieringspagina van dit programma op 

de NWO-website. Dit formulier dient, zodra ingevuld, als PDF-bestand 

toegevoegd te worden aan de Iris-factsheet.  

 Het formulier ‘samenstelling consortium’ staat eveneens op de NWO-website. 

 

Subsidieaanvragen dienen te worden opgesteld volgens de instructies in deze 

subsidiewijzer en binnen het format van het voor deze subsidieronde te gebruiken 

aanvraagformulier. Aanvragen dienen in het Nederlands te worden opgesteld. Dit 

geldt voor de gegevens op de factsheet in Iris als het aanvraagformulier. 

 

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

 Voor deze ronde kan, afhankelijk van het gekozen thema, voor maximaal 1 

of 2 jaar subsidie worden aangevraagd. 
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 Bij de planning moet er rekening mee worden gehouden dat de output, 

afhankelijk van het gekozen thema en de daarmee samenhangende 

looptijd, uiterlijk op 1 oktober 2015 of op 1 oktober 2016 bij het NRO 

binnen moet zijn, maar dat daarna nog activiteiten in het kader van 

kennisbenutting kunnen plaatsvinden (zie Handleiding Kennisbenutting voor 

aanvullende informatie, richtlijnen en voorwaarden over kennisbenutting 

voor praktijkgericht onderwijsonderzoek in het algemeen). 

 Alle output van het project (rapportages en materialen) dient in ieder geval 

Nederlandstalig te zijn en vrij toegankelijk (onder andere via de website 

van het NRO). 

 De hoofdaanvrager is als projectleider verantwoordelijk voor de 

wetenschappelijke, organisatorische en financiële coördinatie van het te 

subsidiëren onderzoek. 

 Voorstellen dienen te gaan over het voortgezet onderwijs of middelbaar 

beroepsonderwijs in de groene sector (zie paragraaf 1.1) 

 Voorstellen dienen te passen binnen de thema’s zoals omschreven in 

hoofdstuk 2. 

 

Voor zover in de brochure niet geregeld, is de NWO-regeling subsidies (versie 1 mei 

2011) van toepassing. 

 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via Iris, het elektronisch 

aanvraagsysteem. Aanvragen die niet via Iris zijn ingediend, worden niet in 

behandeling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via 

zijn/haar eigen Irisaccount in te dienen. 

 

Indien de hoofdaanvrager geen Irisaccount heeft, dient deze dat minimaal een dag 

voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele aanmeldproblemen op tijd te 

kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een Irisaccount heeft, behoeft deze 

geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen. 

 

Indien de hoofdaanvrager of medeaanvrager(s) bij een organisatie werken die niet 

is opgenomen in de database van Iris, kan dit gemeld worden bij het secretariaat 

van het NRO via info@nro.nl. De organisatie zal dan worden toegevoegd. Aangezien 

enige dagen nodig zijn om het verzoek te verwerken, dient dit uiterlijk een week 

voor de deadline gemeld te worden. 

 

Voor vragen van technische aard wordt u verzocht om contact op te nemen met de 

Iris helpdesk (zie paragraaf 5.1.2). 
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken 

NWO-medewerkers is de Gedragscode Belangenverstrengeling NWO van toepassing. 

 

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 financiering. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: 

http://www.nwo.nl/kwalificaties.  

 

De beoordelingsprocedure bestaat uit de volgende fases. 

 

Publicatie call for proposals 

Het uitgangspunt voor indieners bij het opstellen van een aanvraag wordt gevormd 

door deze call for proposals. 

 

Indienen subsidieaanvraag 

Het consortium dient, via de hoofdaanvrager, een volledige subsidieaanvraag in (zie 

paragraaf 3.3 en 3.6 voor de deadline en wijze van indienen). Na ontvangst van een 

aanvraag ontvangt de indiener hiervan een bevestiging van het NRO. 

 

Het in behandeling nemen van de aanvraag  

Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag krijgt de indiener bericht over 

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

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

criteria staan vermeld in paragraaf 4.3.1. Een aanvraag die niet voldoet aan een 

van de genoemde criteria wordt niet in behandeling genomen. 

 

Beoordeling en advisering van aanvragen 

De beoordelingscommissie wordt door de PPO ingesteld en gekozen op basis van 

hun expertise en niet-betrokkenheid bij de aanvragen. In de beoordelingscommissie 

zijn zowel de wetenschap als de onderwijspraktijk vertegenwoordigd. 

 

Omdat in deze ronde aanvragen van relatief geringe omvang beoordeeld worden en 

leden van de door PPO ingestelde beoordelingscommissie deskundig zijn op het 

gebied van de onderzoeksthema’s, is besloten gebruik te maken van de 

mogelijkheid gegeven bij Artikel 2.2.5 van de NWO-regeling subsidies (versie 1 mei 

2011) 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. 

 

Preadviezen 

Elke aanvraag wordt voor commentaar voorgelegd aan tenminste twee leden van de 

beoordelingscommissie (hierna: de preadviseurs). De preadviseurs wordt gevraagd 

een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het voorstel te geven. Zij 

formuleren hun commentaar aan de hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 

4.3.2). 

 

Weerwoord 

De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag en 

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

de preadviezen overwegend negatief is, wordt de aanvrager dringend aangeraden 

de aanvraag terug te trekken. De ervaring heeft geleerd dat de kans op een 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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positieve beoordeling over het algemeen zeer klein is bij overwegend negatieve 

preadviezen. Indien de aanvrager besluit de aanvraag terug te trekken, dan dient 

hij/zij dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het PPO-secretariaat te melden. 

 

Bespreking door beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissie bespreekt de aanvraag, de preadviezen en het 

weerwoord van de aanvrager en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk advies op 

voor de PPO over de kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de 

beoordelingscriteria.  

 

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

aanmerking voor honorering. Indien binnen een thema 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 ex aequo 

geëindigde voorstellen rond de honoreringsgrens geprioriteerd door de commissie. 

 

Besluitvorming door de PPO 

De adviezen van de beoordelingscommissies worden door de PPO getoetst en 

besproken. Vervolgens stelt de PPO de definitieve kwalificaties vast en besluit hij 

welke aanvragen voor honorering in aanmerking komen. Daarbij kan de PPO 

beleidsmatige overwegingen in aanmerking nemen (zie paragraaf 4.3.3). In 

paragraaf 3.2 staat het aantal te honoreren aanvragen per thema vermeld. 

De hoofdaanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk na de afronding van de 

besluitvorming door de PPO de uitslag over de beoordeling van de aanvraag. 

 

Bezwaar en beroep  

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

subsidieronde groen onderwijs staan, waar van toepassing, de geldende beroep- en 

bezwaarprocedures open.  

 

Tijdpad 

Eind april 2014  Uitnodiging tot het indienen van onderzoeksvoorstellen 

5 juni 2014  Deadline indienen aanvraag 

Medio juni 2014  Bericht ontvankelijkheid naar aanvragers 

Juni 2014  Opstellen preadviezen 

Begin juli 2014  Versturen preadviezen naar aanvragers 

Medio juli 2014  Gelegenheid tot weerwoord aanvrager op preadviezen 

Augustus 2014  Bespreking door beoordelingscommissie 

September 2014 Besluitvorming PPO 

Eind september 2014 Bericht over besluit naar aanvragers 

 

4.2 Na toekenning 

In de subsidieaanvraag dient een startdatum te worden vermeld. Deze datum wordt 

als zodanig in de financiële administratie opgenomen.  

 

Subsidie wordt toegekend aan het consortium en volledig uitbetaald aan de 

instelling waar de hoofdaanvrager werkzaam is. De hoofdaanvrager is 

verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidie over de leden van het 

consortium. De uitbetaling van personele en materiële kosten geschiedt volgens de 

in de toekenningsbrief genoemde tranches. 

 

Volgen voortgang onderzoek 

Vanuit het NRO zal tussentijds contact gehouden worden met het consortium, via de 

hoofdaanvrager, en ondersteuning geboden worden bij het verhogen van de 
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bruikbaarheid en verspreiding van de resultaten van het onderzoek. In de 

Handleiding Kennisbenutting wordt toegelicht wat in het algemeen van uitvoerders 

van praktijkgericht onderzoek wordt verwacht op het gebied van kennisbenutting en 

welke ondersteuning NRO daarbij kan bieden. Deze handleiding is bedoeld voor alle 

uitvoerders van praktijkgericht onderzoek; in overleg met het NRO zal een verdere 

toespitsing worden gemaakt voor kennisbenutting van praktijkgericht onderzoek op 

het gebied van groen onderwijs. 

 

Voortgangsrapportage 

Maximaal eens per looptijd van het onderzoek dient de hoofdaanvrager verslag te 

doen van het tot dan toe uitgevoerde onderzoek en vergelijkt hij/zij de voortgang 

van het onderzoek met de verschillende onderdelen van het onderzoek zoals 

geformuleerd in de aanvraag. Ook moet duidelijk worden wat er aan 

kennisdisseminatie en kennisoverdracht is of wordt gedaan. De schriftelijke 

rapportage dient te worden goedgekeurd door de PPO. 

 

Tussentijdse wijzigingen of problemen in de voortgang 

Van de hoofdaanvrager wordt verwacht dat deze direct onvoorziene gebeurtenissen 

meldt die de voortgang van het project of de oplevering van de output in gevaar 

brengen. Het consortium dient zelf met een oplossing te komen, maar het NRO zal 

indien nodig hierbij ondersteuning bieden.  

Ook eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of tussentijdse 

koerswijzigingen in het onderzoek dienen gemeld te worden (conform de 

subsidiebepalingen van NWO). De PPO dient akkoord te gaan met dergelijke 

wijzigingen. Verlengingen van de subsidieperiode zijn in principe niet toegestaan. 

 

Afronding 

De einddatum van de projecten die in deze ronde worden gesubsidieerd is 

afhankelijk van het gekozen thema en de daarmee samenhangende looptijd 1 

oktober 2015 of 1 oktober 2016. Op een van deze twee data dienen alle 

activiteiten te zijn afgerond en alle geplande producten (materialen, werkwijzen, 

onderzoeksrapportage e.d.) in het bezit van de PPO te zijn. In de periode daarna is 

het alleen nog mogelijk om activiteiten uit te voeren ten behoeve van 

kennisbenutting (zie hiervoor Handleiding Kennisbenutting). 

 

De PPO beoordeelt de opgeleverde output tegen de achtergrond van de 

oorspronkelijke subsidieaanvraag en overige relevante documenten gedurende de 

looptijd van het project. Producten dienen bruikbaar te zijn voor de 

onderwijspraktijk en op wetenschappelijk verantwoorde manier tot stand te zijn 

gekomen. Binnen dertig dagen ontvangt de hoofdaanvrager een reactie van de PPO. 

Indien nodig past het consortium de output aan waarna dit voor een laatste controle 

nogmaals aan de PPO wordt voorgelegd. Na een positieve beoordeling van de PPO 

wordt het project beschouwd als succesvol afgerond.  

 

Indien door een situatie van overmacht de oplevering van output vertraging 

oploopt, stelt de PPO het consortium in de gelegenheid deze output binnen een 

gezamenlijk overeengekomen termijn op te leveren. Hiermee wordt de vaststelling 

en de financiële afronding van het project opgeschort. 

 

Voor (wetenschappelijke) publicaties geldt dat hiervan, naast een digitaal bestand, 

ook een aantal schriftelijke exemplaren naar het PPO-secretariaat gestuurd moeten 

worden (het aantal is in overleg te bepalen). Over de aanlevering van overige 

materialen en opbrengsten van het project dient te worden overlegd met de PPO. 

 

Aan het eind van de subsidieperiode stelt de hoofdaanvrager conform de 

subsidiebepalingen van NWO een eindverslag op, inclusief een financiële 

verantwoording. Een overzicht van de tot dan toe in het kader van het project 
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gerealiseerde en in de aanvraag genoemde output dient hierbij te worden gevoegd. 

Na goedkeuring van het eindverslag wordt de subsidieperiode afgesloten en de 

definitieve subsidie vastgesteld. 

 

Het eindverslag en de output dienen door de hoofdaanvrager via het Iris-systeem 

van NWO te worden geregistreerd. Het niet op tijd indienen van het eindverslag kan 

tot gevolg hebben dat de laatste subsidietranche niet wordt uitgekeerd. 

 

Indien de hoofdaanvrager de output niet binnen de (al dan niet verlengde) gestelde 

termijn oplevert, dan wordt het project op basis van het eindverslag vastgesteld. 

Het onderzoek wordt dan beschouwd als niet succesvol afgerond. Dit kan ertoe 

leiden dat de laatste subsidietranche niet wordt uitgekeerd of dat eerder uitbetaalde 

tranches worden teruggevorderd.  

 

Presentatie projecten 

Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar gehonoreerde onderzoeken 

worden gepresenteerd. Daarmee beoogt het NRO, conform de missie, bij te dragen 

aan het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. Van uitvoerders van 

door de PPO gesubsidieerde projecten wordt verwacht dat zij hieraan een bijdrage 

leveren.  

 

4.3 Criteria 

4.3.1 Formele ontvankelijkheidscriteria  

Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien aan alle onderstaande 

voorwaarden wordt voldaan: 

- De aanvraag is ingediend via het Iris-systeem van NWO;  

- De aanvraag is tijdig ingediend; 

- De aanvraag is ingediend door een consortium dat aan de gestelde eisen 

voldoet; 

- De gevraagde gegevens over de samenstelling van het consortium zijn 

compleet en volledig ingevuld (incl. handtekeningen); 

- Het aanvraagformulier (incl. bijlage) is, na eventueel verzoek tot aanvulling 

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

- De aanvraag is in het Nederlands opgesteld; 

- De aanvraag betreft het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

(vmbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de groene sector; 

- De aanvraag betreft een van de thema’s zoals beschreven in hoofdstuk 2; 

- De periode waarover subsidie wordt aangevraagd is, afhankelijk van het 

gekozen thema, niet meer dan 1 of 2 jaar; 

- De aangevraagde subsidie bedraagt, afhankelijk van het gekozen thema 

maximaal € 110.000 of € 210.000; 

- Het budget is volgens de richtlijnen in de calls for proposals opgesteld.  
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4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria 

Voor deze subsidieronde geldt dat praktijkgericht onderzoek gericht is op het 

verbeteren en vernieuwen van de groene onderwijspraktijk, waarbij de vraag van 

een groep groene onderwijsinstellingen, leraren of andere onderwijsprofessionals 

centraal staat. Door gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten worden 

praktische toepasbare oplossingen voor deze praktijkproblemen of verbeterpunten 

gezocht. Een belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de intensieve 

samenwerking tussen onderzoekers en groene praktijkprofessionals gedurende het 

gehele traject. Dit begint met de probleemverkenning en het formuleren van de 

onderzoeksvraag tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de 

onderzoeksresultaten. Er is in elke fase sprake van tweerichtingsverkeer. Voor de 

professionals in de praktijk kan praktijkgericht onderzoek tevens als leerervaring 

dienen voor hoe op een systematische manier problemen gesignaleerd kunnen 

worden en een vraagstelling ontwikkeld en beantwoord kan worden. De 

opbrengsten van praktijkgericht onderzoek zijn herkenbaar voor onderwijs-

professionals, praktisch toepasbaar in de groene onderwijspraktijk en ze geven 

sturing aan verder onderzoek naar het betreffende vraagstuk. 

 

Daarnaast dienen de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek zo veel mogelijk 

bruikbaar te zijn in andere onderwijscontexten, eventueel met de nodige 

aanpassingen. Dit betekent dat duidelijk moet zijn wat de kenmerken zijn van de 

context waarin het onderzoek werd uitgevoerd, zodat hieruit kan worden afgeleid in 

welke mate een andere context met de onderzochte context overeenstemt. 

Vanwege de bruikbaarheid van de resultaten voor het onderwijs in Nederland dient 

alle output (ook) in het Nederlands beschikbaar te zijn.  

 

Het primaire doel van praktijkgericht onderzoek is het vinden van oplossingen voor 

groene praktijkproblemen (vraagsturing) en daarmee het bijdragen aan de 

vernieuwing en verbetering van het groene onderwijs. Praktijkgericht onderzoek 

moet nadrukkelijk aan de wetenschappelijke criteria voor onderzoekskwaliteit 

voldoen en tot generaliseerbare conclusies leiden. In de subsidieaanvraag moet 

aangetoond worden dat resultaten vertaald kunnen worden naar een bredere groep 

van (groene) onderwijsinstellingen. 

 

De onderzoeksvoorstellen dienen aan te sluiten bij de definitie van praktijkgericht 

onderzoek zoals die in de inleiding van deze call is gegeven en worden inhoudelijk 

beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Dit zijn, behalve criteria om de 

wetenschappelijke kwaliteit te toetsen, criteria voor de bruikbaarheid van de 

onderzoeksresultaten en de kwaliteit van het consortium. Deze criteria zorgen 

ervoor dat de onderzoeksvoorstellen worden geselecteerd waarin het meest 

overtuigend wordt aangetoond dat de resultaten breed gebruikt zullen gaan worden. 

Het gaat om de volgende drie criteria:  

 

- Wetenschappelijke kwaliteit 

o Probleemverkenning en probleemstelling 

o Onderzoeksvragen 

o Onderzoeksplan, incl. begroting  

- Bruikbaarheid voor de onderwijspraktijk 

o Probleemverkenning en samenwerking 

o Opbrengsten  

o Kennisbenutting  

- Kwaliteit van het consortium 

 

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

beoordeling. Tevens dient op de eerste twee criteria (wetenschappelijke kwaliteit en 
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bruikbaarheid voor onderwijspraktijk) minimaal een goed worden gescoord om in 

aanmerking te komen voor honorering.  

In deze paragraaf worden de beoordelingscriteria nader omschreven. 

 

WETENSCHAPPELIJKE KWALITEIT 

 

- Probleemverkenning en probleemstelling 

o In de probleemverkenning wordt systematisch het praktijkprobleem 

en de mogelijkheid voor (innovatieve) oplossingen beschreven. Een 

goede praktijkgerichte probleemverkenning geeft een systematisch 

en doorgrond overzicht van het probleem in de groene 

praktijkcontext aan de hand van de volgende vragen: 

 Wat is het probleem en wat is de maatschappelijke 

relevantie van dit probleem? 

 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.) 

 Wat is al bekend over de mogelijke oorzaken? 

 Welke (wetenschappelijke) kennis en oplossingen zijn reeds 

voorhanden om tot verbetering/innovatie te komen? Hoe 

wordt daarbij aangesloten? Wat maakt het onderzoek 

noodzakelijk? 

 Wat zijn de hiaten in de beschikbare kennis en 

oplossingen? 

 Op welke manier draagt dit onderzoek bij aan het oplossen 

van het praktijkprobleem, welke doelen worden daarbij 

nagestreefd? 

o De probleemstelling is helder geformuleerd en is een goede 

vertaling van de probleemverkenning.  

o De aanvraag sluit goed aan bij één van de vastgestelde thema’s die 

in hoofdstuk 2 van deze call zijn uitgewerkt ten behoeve van deze 

subsidieronde.  

- Onderzoeksvragen 

o De onderzoeksvragen sluiten aan op de probleemverkenning en de 

beantwoording ervan leidt tot een aanvulling op bestaande kennis, 

inzichten en/of concrete producten.  

o De onderzoeksvragen zijn helder geformuleerd en het 

beantwoorden ervan is realistisch en haalbaar. 

- Onderzoeksplan, incl. begroting 

o De onderzoeksopzet is consistent, haalbaar, voldoende 

verantwoord, goed doordacht en geschikt om de vraagstelling te 

beantwoorden, rekening houdend met de maximale looptijd van het 

onderzoeksproject. 

o De onderzoeksmethode is aangepast aan de dagelijkse groene 

praktijk zodat de resultaten direct betrekking hebben op en (na 

gebleken geschiktheid) toepasbaar zijn in de werkelijke 

praktijksituatie.  

o Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van wetenschappelijke 

onderzoeksmethoden die een betrouwbaar en valide antwoord 

geven op de vraagstelling. 

o De onderzoeksopzet geeft blijk van flexibiliteit zodat inspelen op, 

onverwachte, situationele veranderingen in de groene praktijk 

mogelijk is. 

o De personele en materiele kosten en de kosten voor 

kennisbenutting zijn inzichtelijk, goed verantwoord en staan in 

verhouding tot het onderzoeksplan (dit geldt met name voor de 
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gevraagde subsidie per personeelscategorie: is de 

wetenschappelijke kwaliteit en de bruikbaarheid van de resultaten 

gewaarborgd?) 

 

BRUIKBAARHEID VOOR DE ONDERWIJSPRAKTIJK 

 

- Probleemverkenning en samenwerking 

o De probleemverkenning is opgesteld door (een brede 

vertegenwoordiging van) de leden van het consortium. Het 

onderzoeksvoorstel laat expliciet zien dat over de doelen is 

gecommuniceerd, dat deze door zowel de onderwijsinstelling als 

onderzoekers gewenst worden en als haalbaar en verenigbaar zijn 

aangeduid. 

o Het onderzoek is gepland en wordt uitgevoerd in nauwe 

samenwerking tussen praktijkprofessionals en onderzoekers. De 

inbreng van professionals uit de groene praktijk is gewaarborgd. 

Het management van de onderwijsinstelling(en) ondersteunt het 

onderzoek. Het feit dat het management het onderzoek ondersteunt 

blijkt onder meer uit het gegeven dat de onderwijsinstelling ruimte 

maakt om het onderzoek uit te voeren. 

- Opbrengsten 

o Het onderzoek draagt bij aan schoolontwikkeling, 

professionalisering en aan het vergroten van de kennisbasis over 

groen onderwijs m.b.t. het onderzochte praktijkprobleem. 

o De resultaten zijn praktisch toepasbaar in de groene 

onderwijspraktijk en bieden concrete handvatten voor verandering 

c.q. oplossing met betrekking tot het geschetste probleem. In het 

onderzoek is helder hoe de resultaten (op termijn) kunnen 

bijdragen aan innovatie en verbetering van de groene 

onderwijspraktijk. 

- Kennisbenutting 

o Het onderzoeksvoorstel schetst hoe andere (toekomstige) 

gebruikers de resultaten kunnen gebruiken. Het voorstel bevat een 

overzicht van acties waarmee het gebruik van resultaten in de 

praktijk bereikt kan worden, zowel voor de instellingen die 

deelnemen aan het onderzoek als voor andere (groene) 

onderwijsinstellingen.  

o Het onderzoeksvoorstel bevat een beknopt communicatieplan voor 

de (tussentijdse) verspreiding van resultaten naar andere 

gebruikers. 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.  

 

KWALITEIT VAN HET CONSORTIUM 

o De onderzoeksleden van het consortium zijn deskundig in het 

uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van (groen) 

onderwijs en de benutting van onderzoeksresultaten door de groene 

onderwijspraktijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit relevante publicaties en 

presentaties. 

o De praktijkleden van het consortium geven blijk van een 

onderzoekende houding en hebben ervaring met het bijdragen aan 

praktijkgericht onderzoek en het benutten van 

onderzoeksresultaten in de (eigen) groene onderwijspraktijk.  

o Met de samenstelling van het consortium en de manier waarop de 

verschillende leden van het consortium worden ingezet is zowel de 

wetenschappelijke kwaliteit als de bruikbaarheid van de resultaten 

voor de groene onderwijspraktijk gewaarborgd. 
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4.3.3 Beleidsmatige overwegingen 

Bij de honorering van voorstellen kan de PPO naast de inhoudelijke kwaliteitscriteria 

ook de volgende beleidsmatige overwegingen in aanmerking nemen: 

 De spreiding van de voorstellen over de verschillende onderwijssectoren 

(als onderwerp van onderzoek); 

 Budgettaire gronden. 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek en 

deze call for proposals neemt u contact op met:  

 

Dr. Linda Sontag  

Secretaris PPO 

T: 070 344 0941, E: l.sontag@nwo.nl  

 

Maya Wijnen MSc. 

Beleidsmedewerker 

T: 070 349 4452, E: m.wijnen@nwo.nl  

 

Secretariaat PPO 

T: 070 344 0911 E: ppo@nro.nl   

 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem Iris 

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

Iris helpdesk. Leest u alstublieft eerst de handleiding voordat u de helpdesk om 

raad vraagt. 

Bereikbaarheid Iris helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, 

telefoonnummer 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse 

providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen 

aan iris@nwo.nl.  

 

5.2 Overige informatie 

Er is geen overige informatie. 
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