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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert 

onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek 

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

van het onderwijs. 

 

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

programmaraad: praktijkgericht, fundamenteel, beleidsgericht en overkoepelend. 

Het overkoepelende programma doorkruist de andere programma‟s. Deze call for 

proposals gaat over praktijkgericht onderzoek en valt onder de verantwoordelijkheid 

van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO).  

 

De PPO financiert praktijkgericht 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 financiering van de PPO kan worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek 

binnen voor- en vroegschoolse educatie (VVE), primair en voortgezet onderwijs (PO 

en VO), speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (SO en VSO) en 

middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Voor onderzoek in het hoger beroepsonderwijs 

(HBO) kan geen financiering worden aangevraagd. 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. Meer 

belangrijke informatie over de eisen waar praktijkgericht onderzoek in deze ronde 

aan moet voldoen, vindt u in deze call for proposals. 

1.2 Beschikbaar budget 

Het totale budget voor de financieringsronde Langlopend onderwijsonderzoek 2015 

is € 8.500.000. Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt  

€ 750.000. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum van de volledige 

aanvragen, 30 maart 2015, 12.00 uur. 
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2 Doel 

In de ronde Langlopend onderwijsonderzoek financiert het NRO onderzoeksprojecten 

met een maximale looptijd van 36 maanden. In deze looptijd zijn de voorbereidings-

tijd, de uitvoering van onderzoek en het natraject waarin de gevonden resultaten 

beschreven en verspreid worden, inbegrepen.  

 

De aanvragen in de ronde Langlopend onderwijsonderzoek dienen aan te sluiten bij 

de definitie van praktijkgericht onderzoek zoals deze in de inleiding is beschreven: 

 

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.  

 

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

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

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

onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten. Een 

belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de intensieve samenwerking 

tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele traject. Dit 

begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de 

implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. Er is dus 

constant sprake van tweerichtingsverkeer. Voor de professionals in de praktijk kan 

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

problemen gesignaleerd kunnen worden en hoe een vraagstelling ontwikkeld en 

beantwoord kan worden. Een ander belangrijk kenmerk van praktijkgericht 

onderzoek is dat nadrukkelijk voldaan moet worden aan wetenschappelijke criteria 

voor onderzoekskwaliteit én dat de resultaten praktisch toepasbaar zijn in de 

praktijk. De opbrengsten van praktijkgericht onderzoek dienen zo veel mogelijk 

bruikbaar te zijn in andere onderwijscontexten, eventueel met de nodige 

aanpassingen. Daarom moet uit de resultaten blijken in welke onderwijscontext het 

beoogde onderzoek is uitgevoerd, zodat andere onderwijsinstellingen daaruit kunnen 

afleiden in hoeverre de resultaten ook voor hen van toepassing zijn. Tot slot geven 

de resultaten van praktijkgericht onderzoek sturing aan verder onderzoek en 

onderwijsvernieuwing. 

 

Voor deze financieringsronde kunnen aanvragen voor de volgende thema‟s worden 

ingediend: 

 

1. Leren en instructie (motivatie, zelfgestuurd leren) 

2. Formatief toetsen 

3. Leren voor de toekomst 

4. Kennisbenutting 

 

Deze thema‟s zijn door de programmaraad gekozen op basis van raadpleging van 

personen in het onderwijsveld, het onderwijsbeleid en de wetenschap. In dit 

hoofdstuk worden de thema‟s en de mogelijke onderzoeksvragen daarbinnen 

uitgebreid beschreven. 

 

Let op: Aanvragen die niet of onvoldoende aansluiten bij de thema‟s van deze call 

lopen grote kans om niet of als „niet goed‟ beoordeeld te worden. Het NRO raadt 

aanvragers daarom aan om alleen aanvragen in te dienen die nauw aansluiten bij de 

thema‟s van de call. 
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Voor thema 1 en 2 worden op dit moment vijf praktijkgerichte reviews uitgevoerd. 

Voor de nadere beschrijving van deze thema‟s en de keuzes die daarin zijn gemaakt, 

is dankbaar gebruik gemaakt van de programmeringsadviezen die het NRO van de 

auteurs van deze praktijkgerichte reviews heeft ontvangen. Op 24 september 2014 

organiseert het NRO een matchmakingsbijeenkomst waar onder andere de 

voorlopige resultaten van deze reviews worden gepresenteerd. De concept-

rapportages van de reviews zullen vanaf 1 oktober 2014 op de website van het NRO 

worden gepubliceerd.  

 

2.1 Leren en instructie 

2.1.1 Motivatie van leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken 

Inleiding 

In het onderwijs worden leraren van oudsher geconfronteerd met verschillen tussen 

leerlingen: in prestatieniveaus, in sociaaleconomische en/of culturele achtergrond en 

in motivatie. Leraren hebben in toenemende behoefte aan richtlijnen hoe zij kunnen 

omgaan met deze diversiteit in hun klassen. Motivatie is essentieel voor een 

optimale schoolloopbaan van leerlingen en het is daarom belangrijk dat leraren 

manieren vinden om al hun leerlingen te motiveren.  

 

Met betrekking tot het thema „motivatie‟ zal de review “Een praktijkreviewstudie 

naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en 

etnische achtergrond” door Ineke van der veen, Desirée Weijers, Liselotte Dikkers, 

Lisette Hornstra en Thea Peetsma (Kohnstamm Instituut en Research Institute of 

Child Development and Education, beide Universiteit van Amsterdam) verschijnen. 

 

Voorlopige resultaten van de review 

De reviewstudie was gericht op het in kaart brengen van verschillen in motivatie 

(autonome motivatie, leer-en prestatiedoelen, cognitief zelfvertrouwen) tussen 

leerlingen met verschillende sociaal –economische status (SES) en etnische 

herkomst en het nagaan van verschillen in de mate waarin leraren autonomie-

ondersteuning bieden en prestatiegericht en leer(mastery)georiënteerd zijn. Er is 

gekeken naar de effecten van autonomieondersteuning en leeroriëntatie/prestatie-

gerichtheid op de motivatie en prestaties van leerlingen met verschillende SES, 

etnische herkomst en prestatieniveau.  

 

Studies naar verschillen in motivatie tussen etnische groepen 

Vaak wordt in het onderwijs verondersteld dat leerlingen uit etnische minderheids-

groepen minder gemotiveerd zijn dan andere leerlingen. Deze veronderstelling werd 

niet ondersteund door de eerste resultaten van de review. Op basis van 55 studies 

bleek dat leerlingen uit etnische minderheidsgroepen in vergelijking met leerlingen 

uit de meerderheidsgroep over het algemeen meer autonome motivatie rapporteren 

en in hogere mate leergeoriënteerde doelen rapporteren. Er werden weinig 

systematische verschillen in prestatiedoelen gevonden. De resultaten wat betreft 

cognitief zelfvertrouwen lieten geen systematische verschillen zien tussen etnische 

groepen. In slechts een klein aantal van deze studies (10) is onderzocht of de relatie 

tussen motivatie en prestaties verschilt voor de verschillende etnische groepen. Het 

overgrote deel van deze studies vindt een positieve relatie tussen motivatie en 

prestaties, die onafhankelijk is van de etniciteit van de leerling.  
 

Studies naar verschillen in motivatie tussen SES groepen  

Een deel van de voor de review gevonden studies, 19 studies tot nu toe, naar 

verschillen in motivatie tussen verschillende SES groepen is momenteel 

geanalyseerd. Over het algemeen werden geen verschillen gevonden of bleek een 

hogere SES samen te gaan met gunstigere motivatie-uitkomsten. Dit was 



4 

Hoofdstuk 2: Doel /  

voornamelijk het geval wanneer SES bepaald werd op basis van het opleidingsniveau 

van de ouders. Verder bleken leerlingen met een hogere SES meer cognitief 

zelfvertrouwen te rapporteren.  

 

Studies naar verschillen in aanpak 

Uit de eerste resultaten van de review blijkt dat de internationale literatuur naar de 

relatie tussen autonomieondersteuning en motivatie en prestaties bij verschillende 

groepen leerlingen beperkt is (k=16). Over het algemeen werd gevonden dat er 

geen verschillen waren in de mate waarin leerlingen met verschillende etnische of 

sociaaleconomische achtergrondkenmerken of verschillende prestatieniveaus 

autonomie-ondersteuning van hun leraar ervaren. Voor alle groepen leerlingen – 

ongeacht hun etnische of sociaaleconomische achtergrond - bleek autonomie-

ondersteuning positief bij te dragen aan de motivatie en aan betere prestaties. Uit 

één onderzoek bleek dat leerlingen met een lage SES en lage presteerders sterker 

profiteerden van autonomieondersteuning dan de leerlingen met een hoge SES of 

hoge presteerders. Concluderend lijken de resultaten erop te wijzen dat de 

veronderstelling dat verschillende groepen in verschillende mate profiteren van 

autonomieondersteuning niet ondersteund kan worden. Er zijn geen studies bekend 

waarbij leergerichte versus prestatiegerichte aanpakken in de klas werden 

onderzocht bij verschillende groepen leerlingen.  

 

Vragen uit de onderwijspraktijk 

Uit gesprekken met leraren en lerarenopleiders uit verschillende onderwijssectoren 

(po-, vo- en mbo) blijkt dat over het algemeen in de verschillende sectoren weinig 

verschillen tussen groepen leerlingen in motivatie worden ervaren. Men geeft aan 

dat veel leerlingen voornamelijk extrinsiek gemotiveerd zijn. Vaak blijkt dit samen te 

gaan met meer druk door ouders. Leraren vinden differentiëren en rekening houden 

met achtergrondkenmerken belangrijk voor de motivatie van de leerlingen. Om goed 

te kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen is het essentieel dat er tijd is om 

de leerlingen goed te leren kennen. In het basisonderwijs is dit te realiseren, maar 

vooral in de andere sectoren is dit in de praktijk vaak lastig door de beperkte tijd die 

leraren met leerlingen doorbrengen en door de beperkingen vanuit de context zoals 

de klassengrootte, schoolkenmerken, taakverzwaring (door passend onderwijs) en 

werkdruk van leraren. Bovendien is het schoolsysteem gericht op toetsen en cijfers, 

waardoor het lastig is om te sturen op intrinsieke motivatie. Uit de gesprekken in het 

veld komen er ook vragen over de effecten van schooltransities en faalervaringen op 

de (ontwikkelingen in) motivatie van leerlingen. Verder blijkt er behoefte te zijn aan 

oplossingen die passen binnen het systeem en haalbaar zijn, omdat de 

gesprekspartners ervaren dat systeemkenmerken de mogelijkheden beperken om 

leerlingen te motiveren. 

 

Onderzoeksvragen 

Verschillen in motivatie tussen leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken 

zijn internationaal veelvuldig onderzocht. In Nederland en Europa is daar echter nog 

weinig onderzoek naar gedaan en het is daardoor nog niet goed te zeggen hoe de 

motivatie van leerlingen van niet-westerse afkomst en lage SES verschilt van andere 

leerlingen. Verschillen in motivatie tussen etnische en SES groepen hangen mogelijk 

samen met factoren zoals geslacht, leeftijd en of iemand 1e, 2e of latere generatie 

“allochtoon” is en van de interactie tussen SES en etniciteit. Naar dergelijke 

interacties is weinig onderzoek verricht. Bovendien is vrijwel al het beschikbare 

onderzoek cross-sectioneel en verricht met behulp van vragenlijsten, waardoor een 

eenzijdig beeld kan ontstaan. 

 

Naar de invloed van de aanpak van leraren op de motivatie van leerlingen met 

verschillende achtergrondkenmerken en prestatieniveaus is eveneens weinig 

onderzoek gedaan. Dit geldt voornamelijk voor onderzoeken naar leergerichte 

versus prestatiegerichte aanpakken in de klas. Verder blijkt vooral onderzoek naar 



5 

Hoofdstuk 2: Doel /  

het beïnvloeden van motivatie van leerlingen met een hoge en lage SES en hoog- en 

laagpresteerders te ontbreken. Onderzoek naar de invloed van autonomie-

ondersteuning op leerlingen met een verschillende etniciteit is maar beperkt 

uitgevoerd. Longitudinale onderzoeken zijn nauwelijks uitgevoerd. Hierdoor is het 

lastig na te gaan hoe de motivatie van leerlingen met verschillende achtergrond-

kenmerken zich over de tijd ontwikkelt. 

Tenslotte bleek dat de vragen vanuit de praktijk, zoals naar voren gekomen in de 

panelgesprekken (naar het vergroten van contacturen of de relatie tussen 

schooltransities, faalervaringen en motivatie), nog relatief weinig onderzocht zijn. 

Het kan relevant zijn, gezien de bevindingen rondom de interpersoonlijke relatie met 

de leraar, om te onderzoeken of verhoging van contacturen per leraar samenhangt 

met meer motivatie voor de onderzochte groepen. 

Eerder onderzoek (bijvoorbeeld Elffers, 2011) heeft laten zien dat schooltransities 

tot vermindering van motivatie kunnen leiden. Gezien de vragen vanuit de praktijk 

kan het relevant zijn te onderzoeken of problemen rondom schooltransities en 

faalervaringen in het bijzonder spelen voor leerlingen van allochtone herkomst, lage 

SES en lage prestatieniveaus en hoe dit de motivatie van deze groepen leerlingen 

beïnvloedt. 

 

Uit het bovenstaande volgt een aantal onderzoeksvragen. Aanvragers binnen dit 

thema dienen een keuze te maken uit de thema‟s die in deze vragen aan bod 

komen. De vragen kunnen sectorspecifiek worden beantwoord (voor po, vo of mbo) 

waarbij bepaalde vragen vooral van belang lijken voor vo en mbo (zoals de vraag 

naar het belang van het aantal contacturen). Bij andere vragen is de transitie tussen 

onderwijssectoren van belang. 

 

1. Motivatie in de loop van tijd 

Hoe hangen verschillen in ontwikkelingen in motivatie samen met (interacties 

tussen) SES, etniciteit, prestatieniveau, geslacht? Welke aanbevelingen volgen 

hieruit voor de onderwijspraktijk: welke strategieën kunnen worden gevolgd om de 

motivatie te bevorderen en hoe kunnen activiteiten ontwikkeld en geïntegreerd 

worden in de bestaande onderwijspraktijk? 

 

2. Motivatie en verschillen 

In hoeverre zijn er verschillen tussen groepen leerlingen (op basis van SES, etnische 

herkomst en prestatieniveau) in de mate waarin zij profiteren van een autonomie-

ondersteuning/leergeoriënteerde aanpak? Welke aanbevelingen volgen hieruit voor 

de onderwijspraktijk: welke strategieën kunnen worden gevolgd om de motivatie te 

bevorderen en hoe kunnen activiteiten ontwikkeld en geïntegreerd worden in de 

bestaande onderwijspraktijk? 

 

3. Motivatie, schooltransities en faalervaringen bij verschillende leerlingen 

Hoe hangen schooltransities en faalervaringen samen met motivatie van leerlingen 

van niet-westerse allochtone herkomst, lage SES en/of lage prestatieniveaus? Wat is 

hierbij de invloed van de leraar en school en hoe kan hier op ingespeeld worden in 

het onderwijs? Hierbij valt te denken aan onderstaande concrete transities en 

keuzes:  

- De doorstroom van MBO naar HBO; 

- Het VMBO advies op 12-jarige leeftijd; 

- De doorstroommogelijkheden in het praktijkonderwijs en het type leerlingen in 

deze sector (veel faalervaringen); 

- Onrealistische verwachtingen van leerlingen in relatie tot hun mogelijkheden. 

 

4. Inrichting van het onderwijs en motivatie 

In hoeverre dragen keuzes met betrekking tot de inrichting van het onderwijs 

(bijvoorbeeld het aantal contacturen per leraar) in het VO en MBO bij aan de 
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motivatie van leerlingen? Welke interventies werken en welke concrete 

aanbevelingen volgen hieruit voor de onderwijspraktijk? 
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Wigfield, A. (Eds.). (2009). Handbook of motivation at school (pp. 77-104). New 

York: Routledge.  

2.1.2 Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk 

Inleiding 
Het vermogen van leerlingen om zelfgestuurd (of zelfregulerend) te leren, krijgt 

veel aandacht in wetenschappelijk onderzoek en literatuur. Mensen moeten 

tegenwoordig veel meer dan vroeger in staat zijn om een leven lang te blijven 

leren. Waar het vroeger op school vooral draaide om het kunnen reproduceren van 

aangeboden kennis, is tegenwoordig het vermogen en de bereidheid om zelf kennis 

en vaardigheden te verkrijgen op de voorgrond komen te staan. 

 

Het begrip zelfregulatie is voortgekomen uit de constructieve leertheorie waarin 

verondersteld wordt dat de leerling een actieve rol vervult in zijn eigen leerproces. 

Sinds de opkomst van het begrip zijn reeds diverse theorieën over zelfregulatie 

ontwikkeld, variërend van cognitief-georiënteerd, metacognitief georiënteerd tot 

motivatie (Deci & Ryan, 1985; Donker, De Boer, Kostons, Dignath-Van Ewijk, & Van 

der Werf, 2014; Zimmerman, 2005). Zelfgestuurd leren wordt in dit 

subsidieprogramma opgevat als bestaande uit drie aspecten: cognitie, metacognitie 

en motivatie. Cognitie verwijst naar de cognitieve strategieën van 

informatieverwerking die worden toegepast bij de uitvoering van taken, zoals 

memoriseren, analyseren of  

relateren (Verloop & Lowyck, 2003). Metacognitie heeft betrekking op strategieën 

om de cognitie te controleren en te reguleren. Dit gaat bijvoorbeeld om oriënteren, 

plannen, toetsen of bijsturen (Verloop & Lowyck, 2003). Motivatie en affect 

omvatten alle motivationele opvattingen over of (emotionele) reacties op zichzelf in 

relatie tot de taak. Motivationele leerstrategieën zijn bijvoorbeeld attribueren, 

concentreren of waarderen (Verloop & Lowyck, 2003). Elk van deze componenten 

van zelfregulatie is noodzakelijk, maar op zichzelf niet voldoende voor leren.  

 

Voorlopige resultaten van de review 

De reviewstudie was gericht op de vraag welke cognitieve, metacognitieve en 

motivationele strategieën het beste kunnen worden geïnstrueerd om zelfgestuurd 

leren in de Nederlandstalige onderwijspraktijk te bevorderen en welke werkwijze 

hierbij het meest effectief is in diverse vakdomeinen, onderwijsvormen en niveaus. 

Er zijn 34 studies geselecteerd en geanalyseerd. Hierover zal de review 

“Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk” van D. Kostons, A.S. Donker, & M.C.J.L. 

Opdenakker verschijnen. 
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Uit de review blijkt ten eerste dat het bestaande, overwegend fundamentele, 

onderzoek vaker is gericht op cognitieve en metacognitieve strategieën om 

zelfgestuurd leren te bevorderen dan op motivationele strategieën. Hoewel 

zelfregulerend leren vaak wordt aangehaald als motivatieverhogend, wordt dit niet 

vaak als zodanig onderzocht. In het huidige onderzoek lijkt er een inconsistentie 

tussen het theoretisch perspectief en de daadwerkelijke interventie en 

uitkomstmaten, met andere woorden in onderzoek wordt wel meegenomen of de 

motivatie van leerlingen verbetert, maar is de instructie niet gericht op een 

motivationele strategie. De vertaalslag van wetenschappelijke informatie naar de 

onderwijspraktijk voor de cognitieve en metacognitieve strategieën is mogelijk 

eenvoudiger te maken dan voor de motivationele strategieën.  

 

Ten tweede is in de geanalyseerde studies de uitwerking van de procedure vaak 

onduidelijk beschreven. In het meest extreme geval werd alleen gesproken over “de 

interventie” zonder daar verder op in te gaan, maar in een redelijk aantal studies 

was te onduidelijk omschreven wat er precies in de studie gebeurd was. Ook zijn 

veel studies onduidelijk in de precieze onderbouwing van de interventie en de 

verwachte effecten. Zo wordt in sommige studies gekozen voor een cognitieve 

interventie met de verwachting dat dit metacognitieve of motivationele effecten zal 

bewerkstelligen. Er wordt dan echter geen duidelijk theoretisch raamwerk 

gepresenteerd welke deze verwachting ondersteunt. Tevens wordt in veel studies 

een mengsel aan interventies gecreëerd dat gezamenlijk cognitieve, metacognitieve 

en/of motivationele effecten kan bewerkstelligen. Doordat alles samengenomen 

wordt, blijft onduidelijk welke strategie precies zorgt voor verbetering op welk 

onderdeel.  

 

Ten derde. Hoewel het in deze review gaat om strategieën die zelfregulerend leren 

helpen bevorderen, zijn in de meeste studies de mogelijkheden voor leerlingen om 

het leren zelf te reguleren beperkt. Hoewel dit veelal gebeurt vanuit onderzoeks-

technische aspecten (zoals vergelijkbaarheid van leerlingen en condities) of juist 

vanwege leerlingaspecten (volledige vrijheid is toch erg belastend), is het toch 

bevreemdend dat leerlingen relatief weinig vrijheid krijgen. Zeker met de bepaling 

van de inhoud hebben leerlingen amper keuzevrijheid, terwijl dit vanuit zelf-

dirigerende theorieën (zoals de zelfdeterminatie theorie, Ryan & Deci, 2000) juist 

hoog aangeschreven wordt, mede door de verwachte motivationele effecten 

(waarvoor, zoals eerder aangegeven, door het ontbreken van onderzoek amper 

evidentie is). 

 

Resultaten van de verschillende strategieën 

In onderstaande tabel zijn de dertien studies opgenomen die positieve resultaten 

vonden voor tenminste één uitkomstmaat. In drie kolommen staan de cognitieve, 

metacognitieve en motivationele strategieën die geïnstrueerd werden, met 

daarachter het aantal studies waarbij deze strategie geïncludeerd was en tot 

positieve resultaten leidde op Cognitieve (Co), Metacognitieve (Me) of Motivationele 

(Mo) uitkomstmaten. Belangrijk bij de interpretatie van deze resultaten is dat de 

meeste studies meerdere strategie-instructies bevatten. Het is mogelijk dat er een 

effect van oriënteren op cognitieve en motivationele uitkomstmaten in de tabel 

staat omdat er naast oriënteren ook een cognitieve en/of motivationele strategie 

aanwezig was in de training. 
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Aantal studies per strategie-instructie waar op een cognitieve, metacognitieve of 

motivationele uitkomst een positief effect behaald werd. 

 

Instructie Uitkomstmaat Instructie Uitkomstmaat Instructie Uitkomstmaat 

Cognitief Co Me Mo Metacognitief Co Me Mo Motivationeel Co Me Mo 

Memoriseren 1 1 0 Meta. Kennis 2 1 1 Attribueren 1 0 1 

Relateren 4 2 1 Oriënteren 9 4 2 Motiveren 0 0 0 

Kritisch verw. 1 0 0 Plannen 8 3 1 Concentreren 0 0 0 

Concretiseren 3 1 2 Proces bewaken 4 2 0 Zichzelf beoord. 0 0 0 

Toepassen 1 1 0 Diagnosticeren 1 1 0 Waarderen 0 0 0 

Analyseren 4 2 0 Bijsturen 3 2 0 Inspannen 0 0 0 

Structureren 3 1 0 Toetsen 4 1 2 Emoties 0 0 0 

Selecteren 1 0 1 Evalueren 6 2 1 Verwachten 1 0 1 

    Reflecteren 4 2 2     

 

Zoals eerder is opgemerkt, passen de uitkomstmaten niet altijd bij de theoretische 

kaders. Dus als het theoretisch kader van het onderzoek niets over cognitie zegt, 

kan het wel zo zijn dat cognitie als uitkomstmaat is meegenomen. Of dat als er 

instructie plaatsvond op een metacognitieve strategie, deze niet als uitkomstmaat is 

meegenomen.  

 

Duurzaamheid van resultaten 

De meeste studies onderzoeken korte termijn effecten, hiermee worden effecten 

bedoeld die direct na een interventie optreden. De paar studies waarin naar lange-

termijn effecten werd gekeken (effecten die enige tijd na het stoppen van de 

interventie nog optreden), leken veelbelovend in het behouden van significante 

verschillen tussen experimentele groepen en controlegroepen. Echter, er is eigenlijk 

te weinig evidentie om goed te kunnen spreken over lange-termijn effecten. Tevens 

kijken maar weinig studies naar de ontwikkeling van en het behouden van 

strategiegebruik naar aanleiding van instructie. 

 

Onderwijssector 

Achttien van de 34 studies werden uitgevoerd in het primair onderwijs, 12 studies 

in het secundair onderwijs en 4 studies in het tertiair onderwijs. Van de 18 studies 

in primair onderwijs, bleken er 8 positieve resultaten te boeken, net als 3 van de 12 

studies in secundair onderwijs en 2 van de 4 studies in tertiair onderwijs. Binnen de 

effectieve studies in het primair onderwijs, lag de focus vooral op cognitieve (7 van 

de 8 studies, vrij verspreid in inzet van strategieën) en metacognitieve (7 van de 8, 

met name plannen, oriënteren en evalueren) strategieën, met geen enkele studie 

die een focus legde op motivationele strategieën. Door het kleine aantal effectieve 

studies in het secundair en tertiair onderwijs, is hier nog geen uitspraak te doen wat 

betreft geïnstrueerde of effectieve strategieën. 

 

Onderzoeksvragen 

Onderzoekers die subsidie voor praktijkgericht onderzoek willen aanvragen binnen 

dit thema dienen ook aandacht te hebben voor de effectiviteit van individuele  

strategieën. Bijvoorbeeld door grotere studies te programmeren waarin meerdere 

strategieën en voldoende participanten en proces- en eindmetingen meegenomen 

worden om onderscheid te kunnen maken tussen de effecten van elke strategie. 

Verder dienen de volgende onderzoeksvragen als voorbeeld voor aan te vragen  

onderzoek binnen dit thema:  

 

1. Wat zijn effectieve en efficiënte trajecten met betrekking tot het verbeteren 

van zelfregulerend leren? Op welke manier kan het proces van verwerving 

van strategiegebruik het meest effectief en/of efficiënt aangeleerd worden? 

En welke ruimte moet de leerling hierbij krijgen? 
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2. Welke strategie-instructie interventies hebben duurzame positieve effecten 

na afloop van de training? 

3. Hoe interacteren strategieën met elkaar (positief of negatief), als die in een 

samenhangend programma van verschillende strategieën worden 

aangeboden? 

4. In hoeverre bepaalt de mate van beschikbare sturing en controle de 

effectiviteit van strategie-instructie? En welke ruimte moet de leerling hierbij 

krijgen? 

 

Geraadpleegde bronnen 

 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Self-

determination in personality. Journal of Research in Personality, 19, 109-141. 

 

Donker, A. S., De Boer, H., Kostons, D., Dignath-Van Ewijk, C. C.& Van der Werf, 

M. P. C. (2014). Effectiveness of learning strategy instruction on academic 

performance: A meta-analysis. Educational Research Review, 11, 1-26. 

 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of 

intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 

55, 68-78. 

  

Verloop, N., & Lowyck, J. (2003). Onderwijskunde. Wolters-Noordhoff, Groningen, 

Nederland. Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: 

Historical background, methodological developments, and future prospects. 

American Educational Research Journal, 1, 166-18. 

2.2 Formatief toetsen 

Inleiding 

Het begrip „formatief toetsen‟ krijgt steeds meer bekendheid in het onderwijs. 

Toetsen met een formatief doel geven informatie aan de leraar en/of leerlingen 

over de mate waarin de leerstof al wel of niet beheerst wordt. Deze informatie kan 

worden gebruikt om het onderwijsleerproces waar nodig bij te sturen. Deze vorm 

van toetsing staat tegenover summatief toetsen (“assessment for learning”) 

waarin achteraf wordt vastgesteld aan de hand van toetsresultaten of een leerling 

een bepaald tussendoel, kerndoel of referentieniveau heeft bereikt. 
 

Over toetsen en beoordelen zullen de volgende concept rapportages van 

praktijkgerichte reviews verschijnen: 

- Effectieve formatieve toetsing door Kim Schildkamp, Bernard Veldkamp, Anne 

Dijkstra, Fabienne van der Kleij, Maaike Heitink, Inge Hoogland (Universiteit 

Twente); 

- Gericht werken aan opbrengsten in taal- en leesonderwijs: Een systematische 

review naar toetsvormen door Jos Keuning en Hans Kuhlemeier (CITO) en 

Evelien Krikhaar en Femke Scheltinga (Expertisecentrum Nederlands);  

- Kwaliteit van toetsen binnen handbereik, een reviewstudie van onderzoek naar 

kwaliteit van toetsen door Saskia Wools, Bas Hemker, Nathalie Maassen, Dorien 

den Otter, Gerard Straetmans en Theo Eggen (CITO en Universiteit Twente). 

 

Binnen alle drie de reviews worden door de onderzoekers hiaten gesignaleerd in de 

kennis die gerelateerd is aan het begrip „formatief toetsen‟, een manier van toetsen 

die inmiddels breed erkend wordt als een veelbelovende manier om het leren van 

leerlingen te verbeteren. In het veld en de wetenschap bestaat echter nog een grote 

behoefte om meer te weten over de toepassing van formatieve toetsing in alle 

onderwijssectoren. Het NRO heeft daarom besloten het oorspronkelijke thema 
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(kwaliteit van toetsen en beoordelen) in te perken en toe te spitsen op 

subsidieaanvragen die praktijkgerichte kennis opleveren over het specifieke thema 

„formatief toetsen‟.  

Het vervolg van deze tekst geeft een nadere omschrijving van formatief toetsen, 

benoemt de ontbrekende kennis en vat de belangrijkste onderzoeksvragen samen.  

 

Onderzoeksvragen 

In de literatuur is geen eenduidige definitie te vinden van formatief toetsen. Een 

mogelijke driedeling van vormen van formatief toetsen is: opbrengstgericht werken, 

assessment for learning en diagnostisch toetsen. Opbrengstgericht werken omvat 

het systematisch verzamelen en analyseren van (objectieve) data om op basis 

hiervan beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot het verbeteren van het 

onderwijs. Assessment for learning kan gedefinieerd worden als onderdeel van de 

dagelijkse praktijk van leraren en leerlingen waarbij het gaat om het zoeken van 

informatie en het reflecteren, en het reageren op informatie uit dialogen, 

demonstraties en observaties op een manier die bijdraagt aan het leerproces. 

Diagnostisch toetsen betreft het identificeren van leerbehoeften van leerlingen; hoe 

een bepaalde taak wordt opgelost geeft een indicatie van de ontwikkeling van de 

betreffende leerling. 

 

De relatie tussen deze drie benaderingen en de niveaus binnen de 

onderwijsinstelling waarop zich deze afspelen wordt geïllustreerd in figuur 1. 

 

  

 

Figuur 1. Niveaus van assessment en evaluatie in opbrengstgericht werken, assessment for learning en 

diagnostisch toetsen (Van der Kleij et al. 2013). 

 

Ondanks dat er al veel (review)studies zijn uitgevoerd naar formatieve toetsing blijkt 

de bruikbaarheid hiervan voor de onderwijspraktijk beperkt. Het is daarom 

belangrijk om samen met de praktijk te onderzoeken hoe formatieve toetsing in de 

onderwijspraktijk ingezet kan worden en tot de welke resultaten dit kan leiden. De 

programmeringsadviezen signaleren in alle onderwijssectoren behoefte aan 

onderzoek op het gebied van: 

1. Samenhang van toetsen en instrumenten voor formatief toetsen; 

2. De toepassing en effecten van formatief toetsen in de praktijk; 

3. De professionalisering van leraren. 

 

De drie gebieden vertonen overlap. Binnen langlopende projecten kunnen daarom 

onderzoeksvragen binnen meerdere gebieden met elkaar worden gecombineerd.  

 

Voorlopige resultaten van de reviews 

 

1. Samenhang van toetsen en instrumenten voor formatief toetsen 

 

Inpassing van formatief toetsen in een samenhangend geheel: het geheel is meer 

dan de som der delen 

In alle sectoren van het onderwijs komt het vaak voor dat resultaten van toetsen of 

metingen van de vaardigheden van de leerlingen met elkaar worden gecombineerd 

om te komen tot een beoordeling. Dit kan gaan om toetsen die worden ingekocht bij 
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aanbieders van toetsen, maar ook om door leraren zelfgemaakte toetsen, 

werkstukken en praktische opdrachten. Afhankelijk van de sector van het onderwijs 

is er meer of minder bekend over het construeren van toetsen en beoordelings-

instrumenten. Uiteindelijk geldt voor alle sectoren dat de combinatie van metingen 

zo efficiënt mogelijk moet gebeuren, bijvoorbeeld door inrichting van een kwalitatief 

goed samenhangend geheel van toetsen („toetsprogramma‟). Daarnaast geldt dat 

toetsen verweven kunnen worden in het leerproces. Ook hiervoor zullen specifieke 

keuzes gemaakt moeten worden in combinatie met het ontwerp van een opleiding. 

Voor zowel de samenhang tussen toetsresultaten op verschillende metingen als 

toetsing die zich richt op het leerproces geldt dat er onderzoek nodig is om inzicht te 

krijgen in de effectiviteit van de inrichting van een „toetsprogramma‟. 

 

De ontwikkeling van instrumenten voor formatieve toetsing 

Toetsen zoals adaptieve, dynamische of diagnostische toetsen, die adequaat onder 

andere leerprogressie en misconcepties van leerlingen kunnen meten, zijn essentieel 

binnen een „toetsprogramma‟ waar ook formatieve toetsing deel van uitmaakt. Er is 

meer onderzoek nodig naar nieuwe toetsmethoden in het onderwijs die geschikt zijn 

voor formatieve toetsing en die zowel gericht zijn op cognitieve als niet-cognitieve 

vaardigheden. Het onderzoek zou zich kunnen richten op de ontwikkeling, 

implementatie en evaluatie van dergelijke toetsen voor formatieve doeleinden in alle 

onderwijssectoren. Er is een gebrek aan instrumenten die niet-cognitieve 

vaardigheden meten, zoals studievaardigheden, sociale vaardigheden en creativiteit. 

Praktijkgericht onderzoek zou zich kunnen richten op het ontwikkelen, 

implementeren en evalueren van meetinstrumenten met een formatief doel voor 

niet-cognitieve vaardigheden. Daarnaast kunnen ook bestaande toetsen gebruikt of 

aangepast worden. 

 

In dit verband is het ook belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de kwaliteit, 

en specifiek de validiteit, van formatieve toetsen. Onderzoek zou zich ook kunnen 

richten op het adresseren van specifieke vragen uit de praktijk ten aanzien van 

validiteit van toetsen, zoals het beoordelen van individuele bijdragen in groeps-

prestaties of eisen ten aanzien van de inhoud van een toets. 

 

2. Formatief toetsen in de praktijk 

 

Instructie 

De relatie tussen formatieve toetsing en instructie is cruciaal. Leraren moeten hun 

instructie kunnen aanpassen op basis van de resultaten van opbrengstgericht 

werken, assessment for learning en diagnostische toetsen. Leraren vinden dit niet 

altijd even makkelijk. Het is van belang dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar hoe 

de verschillende benaderingen van formatief toetsen (opbrengstgericht werken, 

assessment for learning en diagnostisch toetsen) in de praktijk worden 

gecombineerd en geïntegreerd worden met instructie in de klas, en hoe dit mogelijk 

geoptimaliseerd kan worden om te komen tot meer valide beslissingen over 

leerlingen op alle niveaus in de school.  

 

De rol van feedback 

Feedback is cruciaal voor formatief toetsen. Echter, hoe de feedback er precies uit 

moet zien (de inhoud van feedback, zoals uitleg en wel of geen cijfers geven), 

wanneer deze gegeven moet worden (direct of vertraagd), in welke vorm 

(geschreven of mondeling), door wie deze gegeven moet worden (het toetssysteem, 

de leraar, een medeleerling) blijft onduidelijk. Uit onderzoek komen ook soms 

tegenstrijdige resultaten naar voren. Zo wordt in het ene onderzoek gevonden dat 

het geven van cijfers essentieel is voor bijvoorbeeld de motivatie van leerlingen om 

te leren. In ander onderzoek wordt juist gevonden dat het geven van cijfers een 

negatieve impact had op de bereidheid van leerlingen om risico‟s te nemen en 

nieuwe dingen te leren. 
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Het betrekken van leerlingen 

Uit de literatuur en praktijk komt ook het belang van het betrekken van leerlingen 

bij formatieve toetsing naar voren. Leraren en leerlingen zijn samen 

verantwoordelijk voor het leerproces. Hoe deze samenwerking vorm gegeven kan 

worden blijft onduidelijk. Praktijkgericht onderzoek kan zich richten op de rol van 

leraren en leerlingen die samen gebruik maken van formatief toetsen in de klas. 

Vormen van peer-feedback en selfassessment kunnen hierbij een rol spelen. 

 

Effecten 

Tenslotte is het van belang de effecten van toetsingspraktijken behorende bij 

opbrengstgericht werken, assessment for learning en diagnostisch toetsen in kaart 

te brengen. Gezien de theoretische verschillen en consequenties voor de toets en de 

vorm van feedback die het oplevert, wat het vergt van de leraar en de context is te 

verwachten dat er verschillende effecten zijn op leren. 

 

3. Professionele ontwikkeling van leraren 

 

Er is in zijn algemeenheid behoefte aan onderzoek naar professionalisering op het 

gebied van formatief toetsen in de klas. Er is nog beperkt zicht op de attitude, 

kennis en vaardigheden van leraren. Leraren lijken formatieve toetsvormen vooral in 

te zetten als middel om het lesgeven te ondersteunen en minder om het leerproces 

te beïnvloeden. In onderzoek zou meer aandacht besteed kunnen worden aan de 

inzet van formatieve toetsing bij de afstemming tussen het onderwijsaanbod en de 

leerontwikkeling van leerlingen. Ook is onderzoek nodig naar welke kennis en 

vaardigheden (assessment en data literacy) leraren hebben en nodig hebben voor 

formatief toetsen in de klas. Dit geldt zowel voor de situatie waarin gebruik wordt 

gemaakt van elders ontwikkelde toetsen als bij zelf ontwikkelde of aangepaste 

toetsen. Onderzoek zou zich kunnen richten op het vormgeven van professionele 

ontwikkeling rondom opbrengstgericht werken, assessment for learning en/of 

diagnostisch toetsen in alle onderwijssectoren. Een aandachtspunt hierbij zou 

moeten zijn, dat leraren bij de implementatie geïnstrueerd worden over de doelen 

van formatieve toetsing, omdat dit de effecten van toetsen op het leerproces en de 

attitude van leerlingen kan beïnvloeden. 

 

Onderzoeksvragen 

In de hierboven gegeven inleiding is al een aantal onderzoeksvragen rond formatief 

toetsen de revue gepasseerd. We noemen de drie onderdelen nog eens in 

combinatie met voorbeelden van onderzoeksvragen. Er is een duidelijke overlap en 

samenhang tussen de verschillende vragen; vragen uit de drie onderdelen 

(samenhang tussen toetsen en instrumenten voor formatief toetsen, formatief 

toetsen in de praktijk en professionele ontwikkeling) dienen in de subsidieaanvragen 

in samenhang  

terug te komen.  

 

1. Samenhang tussen toetsen en instrumenten voor formatief toetsen  

a. Hoe kunnen toetsen ingebed worden in een samenhangend geheel, rekening 

houdend met verschillende vormen van formatief toetsen? 

- Hoe kan de effectiviteit van de inrichting van een samenhangend geheel 

van toetsen gemeten en bevorderd worden? Welke kwaliteitscriteria 

voor ontwerp, inrichting en plaats in het onderwijs kunnen hieruit 

worden afgeleid? 

- Hoe kunnen de verschillende benaderingen van formatief toetsen 

(opbrengstgericht werken, assessment for learning en diagnostisch 

toetsen) in de praktijk worden gecombineerd en geïntegreerd worden 

met instructie in de klas? Hoe kunnen deze benaderingen 

geoptimaliseerd worden? 
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b. Hoe kan de kwaliteit van formatieve toetsen worden verbeterd met 

aandacht voor validiteit? 

- Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van individuele meting  

versus groepsprestatie? 

- Hoe kan bij vakspecifieke toetsing tegemoetgekomen worden aan  

validiteitseisen? 

- Inhoud van toetsen: in welke mate mag een toets de leerstof over-

stijgen? Welke eisen stellen we aan een toetsmatrijs?  

- Wat is de kwaliteit van toetsen met een summatief oordeel, als deze 

worden ingezet voor formatieve doeleinden? 

 

c. Welke mogelijkheden zijn er voor nieuwe toetsen en voor gebruik van 

(aangepaste) bestaande toetsen? 

- Welke nieuwe toetsmethoden zijn er mogelijk, zoals adaptieve, 

dynamische en diagnostische toetsen? 

- Welke instrumenten zijn er mogelijk om niet-cognitieve vaardigheden te 

meten, zoals studievaardigheden, sociale vaardigheden en creativiteit? 

- Kan hierbij gebruikgemaakt worden van ICT en hoe dan? 

 

2. Formatief toetsen in de praktijk 

d. Hoe kunnen toetsen verweven worden met het onderwijs? 

- Hoe kunnen de verschillende benaderingen van formatief toetsen 

(opbrengstgericht werken, assessment for learning en diagnostisch 

toetsen) in de praktijk worden gecombineerd en geïntegreerd worden 

met instructie in de klas, en hoe kan dit geoptimaliseerd worden om te 

komen tot meer valide beslissingen over leerlingen op alle niveaus in de 

school? 

- Wat zijn de effecten van deze assessment praktijken behorende bij 

opbrengstgericht werken, assessment for learning en diagnostisch 

toetsen? 

 

e. Hoe kunnen formatieve toetsen zo worden ingericht dat de 

feedbackmogelijkheden optimaal worden gebruikt? 

- Welke vormen kan de feedback aannemen, op welk moment en op  

welke wijze? 

- Welke van deze vormen van feedback zijn onder welke omstandigheden 

gewenst? 

 

f. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij het betrekken van leerlingen 

bij (de ontwikkeling van) formatieve toetsen? Kunnen vormen als peer-

feedback en selfassessment hierbij worden ingezet? 

 

3. Professionele ontwikkeling 

g. Hoe kunnen leraren ondersteund worden in hun ontwikkeling bij het  

gebruik en de samenstelling van toetsen? 

- Hoe kunnen leraren bij de inzet van formatieve toetsvormen zo worden 

geïnstrueerd dat deze toetsen optimaal ingezet worden bij de 

afstemming tussen het leeraanbod en de leerontwikkeling van 

leerlingen? 

- Welke kennis en vaardigheden hebben leraren nodig voor het toepassen 

van formatief assessment? 

- Hoe dient de professionele ontwikkeling rondom opbrengstgericht 

werken, assessment for learning en/of diagnostisch toetsen in het PO, 

VO en/of MBO vormgegeven te worden? Wat zijn de kenmerken van 

deze professionele ontwikkeling? Hoe kan deze geïmplementeerd en 
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geëvalueerd worden? Onder welke condities is deze professionalisering 

effectief in de zin dat het tot het leren van leraren en leerlingen leidt? 

 

Relevante bronnen 
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leerwaarde. Een reviewstudie naar de effectieve kenmerken van formatief toetsen. 
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measurement of learning potential. Cambridge: Cambridge University Press. 
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England: Routledge.  
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2.3 Leren voor de toekomst 

Inleiding 

Binnen het overkoepelende thema „leren voor de toekomst‟ kunnen aanvragen  

worden ingediend die specifiek zijn gericht op één, of de combinatie, van de  

volgende twee onderwerpen: 

1. Verbinden van binnen- en buitenschools leren  

2. Scholen voor de toekomst (andere wijzen van organiseren van onderwijs) 

 

Het eerste onderwerp is nader uitgewerkt door Dr. Sanne Akkerman (Universiteit 

Utrecht), het tweede onderwerp is nader uitgewerkt door Gerwin Boevink (SKPCPO 

DELTA) en Prof. Dr. Monique Volman (Universiteit van Amsterdam). 

2.3.1 Het verbinden van binnen- en buitenschools leren 

Inleiding  

Leerlingen leren niet alleen in school, maar veelal ook daarbuiten. Daar waar in het 

formeel onderwijs nog wel eens een gebrek aan motivatie en betrokkenheid bij 

leerlingen wordt gerapporteerd, zien we in het buitenschoolse leven hoe kinderen 
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gaandeweg eigen interesses ontwikkelen en uit eigen beweging activiteiten 

ondernemen die daarmee te maken hebben (Barron, 2006). De Onderwijsraad 

(2003) bepleit dat er in het onderwijs ook aandacht moet zijn voor het buitenschools 

leren, en spreekt daarbij van twee varianten van buitenschools leren: informeel 

leren en non-formeel leren. Informeel leren is een vorm van buitenschools leren die 

min of meer spontaan ontstaat en die zich in activiteiten en omgevingen voordoet 

die niet expliciet op leren gericht zijn, zoals het geval kan zijn thuis, in 

vriendengroepen, binnen online netwerken, of tijdens bijbaantjes en het uitoefenen 

van hobby‟s. Non-formeel leren verwijst naar het leren dat buiten het formele 

curriculum plaats vindt, maar waarbij wel sprake is van intentioneel georganiseerd, 

gestructureerd leren. Dit betreft dan zowel activiteiten die in het verlengde van 

school liggen (maatschappelijke stages, extra-curriculaire activiteiten, of 

schoolreisjes) als activiteiten binnen andere sociale en culturele instanties, zoals in 

muziek-, sport- , of weekendscholen. 

  

Wat is al bekend? 

Er is relatief weinig bekend over de relatie tussen binnen- en buitenschools leren. Op 

basis van een groeiend onderzoeksgebied naar de manier waarop mensen gelijktijdig 

in meerdere omgevingen participeren en leren, is het interessant om na te gaan of 

zo‟n omgeving een positieve dan wel een remmende werking heeft in het leren dat 

in gang is gezet (Akkerman & Bakker, 2011). Als het gaat om een positieve werking 

laat onderzoek bijvoorbeeld zien hoe interesses die buiten de school gewekt worden 

door boeken en films, uitjes, of online activiteiten, goed kunnen doorwerken in de 

onderwerpen die de leerling in school interessant gaat vinden en de keuzes voor 

vakken die hij of zij uiteindelijk maakt (bijv. Crowley & Jacobs, 2002; Barron, 2006). 

Andersom is bekend dat de onderwerpen die in school aan de orde kunnen komen in 

meer of mindere mate kunnen worden opgepikt en verder ondersteund door 

bijvoorbeeld ouders thuis (Jackson, 2011). In deze gevallen versterken de binnen- 

en buitenschoolse omgevingen elkaar in het gelijktijdig ondersteunen van een 

bepaald leerproces. 

  

De omgeving kan ook remmend werken. In één van de eerste studies waarin 

expliciet is gekeken naar de wijze waarop leerlingen de relatie tussen familie, 

vrienden en school ervaren, concluderen Phelan, Davidson en Cao (1991) dat deze 

“werelden” (sterk) van elkaar kunnen verschillen, en dat dit voor sommige leerlingen 

betekent dat zij daardoor niet goed in staat zijn om zich aan alle omgevingen aan te 

passen en datgene wat zij leren met elkaar te verbinden. Bij deze leerlingen is vaak 

een gebrek aan motivatie te zien om aan alles te blijven deelnemen. 

Op basis van een literatuurstudie naar het gelijktijdig leren en participeren in 

verschillende praktijken, spreken Akkerman en Bakker (2011) van continuïteit of 

discontinuïteit die kan worden ervaren, waarbij in het geval van discontinuïteit 

gesproken kan worden van “grenzen” als er ook structurele verschillen tussen de 

ene en de andere (geïnstitutionaliseerde) praktijk bestaan. Discontinuïteit hoeft niet 

problematisch te zijn; het kan bijvoorbeeld heel nuttig zijn dat het buitenschoolse 

leven niet lijkt op school of andersom. Discontinuïteit lijkt vooral vervelende 

gevolgen te hebben als een leerling een tegenstrijdigheid ervaart. Zowel de 

mogelijke meerwaarde als remmende werking van het gelijktijdig leren binnen en 

buiten de school, en het gegeven dat dit een dagelijkse realiteit kan zijn, maakt 

meer en systematisch onderzoek op dit terrein relevant.  

 

Op zoek naar verbinding 

Nu lijkt de onderwijspraktijk zich al lang bewust van de kracht van het buitenschools 

leren. Al sinds een aantal decennia zijn er pogingen om gebruik te maken van 

buitenschools leren. Zo hebben we het authentiek onderwijs zien opkomen, met als 

doel om lesinhoud, didactiek en leermiddelen een meer levensecht karakter te 

geven. Hierin gaat het echter vooral om het “naar binnen halen” van buitenschoolse 

elementen. De laatste tien jaren lijkt het formeel onderwijs meer een partnerschap 
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aan te willen gaan en verbinding te willen zoeken met het buitenschools leren 

(Hogeboom & Van Veldhuizen, 2011; Hogeboom, Koch, Potiek, van Veldhuizen, 

2012). Zo zien we in het primair en voortgezet onderwijs een verbreding van 

scholen (meest expliciet in het brede scholen beleid), waarin verschillende actoren 

en instanties (ouders, welzijnsinstanties, culturele en buurt instellingen) gericht op 

de ontwikkeling van kinderen met elkaar beginnen samen te werken. In het 

beroeps- en hoger onderwijs zien we eveneens nieuwe samenwerkingsvormen 

tussen educatieve en professionele instellingen ontstaan. Deze partnerschappen zijn 

meestal bedoeld om betere afstemming en aansluiting te realiseren of, in een 

intensievere vorm, gezamenlijk onderwijs- en leerarrangementen te creëren. 

Andersom zien we in het buitenschoolse leven, met name online, allerlei nieuwe 

vormen van zelfeducatie ontstaan (bijv. via YouTube films, TEDtalks), waarbij 

sommige initiatieven zo succesvol blijken als leerarrrangement dat ook structureler 

samenwerking wordt gezocht met scholen en leraren om te kijken of en hoe hier 

binnen het onderwijs meer gebruik van gemaakt kan worden (bijv. de Kahn 

Academy).  

 

Hoewel in de praktijk al verbindingsinitiatieven bestaan, weten we vanuit 

onderwijsonderzoek nog nauwelijks wat deze initiatieven betekenen voor de relatie 

tussen het binnen- en buitenschoolse leren van een leerling. Bestaand onderzoek 

naar initiatieven waarin binnen- en buitenschools leren wordt verbonden betreft 

vooral single-case dieptestudies die niet in Nederland verricht zijn (Bronkhorst & 

Akkerman, lopende NRO literatuurstudie). Er is dan meestal gekeken naar 

initiatieven die vanuit de idealen van een onderwijsinstelling of onderwijsactoren 

worden gestart ten behoeve van het beter aansluiten bij en meer betrekken van 

leerlingen. De resultaten van dit onderzoek zijn echter tweeledig. Veel studies 

rapporteren, conform de verwachtingen, positieve resultaten in termen van 

motivatie en leren. Daar staat tegenover dat initiatieven vaak lokaal en erg intensief 

zijn, en daardoor ook een groot beroep doen op leraren omdat ze minder tijd hebben 

om aan het formele curriculum te besteden (bijv. Skerrett, 2011). Verder is daar 

waar het leerlingperspectief mee wordt genomen duidelijk dat wat door de school en 

onderzoekers als “binnenschools” of “buitenschools” wordt gezien, door de leerling 

soms anders wordt ervaren (bijv. Polman, 2006). Wanneer er positieve resultaten 

zijn, ontstaat vaak de vraag hoe het succesvolle initiatief structureler voortgezet kan 

worden, en hoe de gegenereerde leereffecten ook erkend en gevalideerd kunnen 

worden. Daarin lijkt er steeds een ambigue behoefte aan zowel het informaliseren en 

formaliseren van leren. 

 

Onderzoeksvragen 

De zoektocht naar de waarde van verbindingen tussen binnen- en buitenschools 

leren geeft aan dat het kind en zijn of haar ontwikkeling meer dan voorheen centraal 

komt te staan. In de onderwijs- en leerwetenschappen zien we deze beweging ook 

terug, en dan met name in ecologische perspectieven op leren (bijv. Barron, 2006; 

Beach, 1999) waarbij het uitgangspunt is dat een kind zich ontwikkelt in een 

veelheid aan omgevingen; in de literatuur wordt dan soms over verschillende 

contexten, praktijken, systemen of netwerken gesproken. Dergelijke ecologische 

benaderingen lijken een goed theoretisch startpunt om onderzoek te verrichten, 

zowel om de al dan niet bestaande behoefte aan verbinding van de leerling zelf, als 

om de aard en de meerwaarde van verbindingsinitiatieven te bepalen. Aanvragers 

dienen zich te richten op alle drie de volgende onderzoeksvragen, deze dienen in 

combinatie beantwoord te worden:  

1. Welke vormen van verbinding tussen binnen- en buitenschools leren vinden we 

in huidige onderwijspraktijk en welke beloftevolle vormen worden in de 

literatuur genoemd die nog niet in de praktijk bestaan  

2. Welke effecten hebben deze verschillende vormen op het leren en de 

ontwikkeling van leerlingen?  
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3. Onder welke condities kunnen verbindingen tussen binnen- en buitenschools 

leren gerealiseerd worden die een positieve werking hebben?  
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2.3.2 Scholen voor de toekomst: onderwijs anders organiseren 

Inleiding 

In onderwijsorganisaties is het “anders organiseren” een actueel thema. Dit wordt 

ingegeven door onderwijsinhoudelijke ambities (uitgaan van verschillen, passend 

onderwijs) maar ook door de noodzaak efficiënter en effectiever te willen/ moeten 

werken (minder beschikbare middelen, arbeidsdifferentiatie c.q. specialisatie, 

verhogen arbeidsproductiviteit). ICT biedt daarbij nieuwe mogelijkheden voor anders 

organiseren in zowel de primaire processen (onderwijzen en leren) als de secundaire 

processen (leerlingvolgsysteem, administratie en verantwoording). 
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 De Onderwijsraad (2014) geeft aan dat de toekomstige samenleving vaardigheden 

van burgers en werknemers zal vragen die op dit moment (te) beperkt of niet 

aangeboden worden in het onderwijs. In dit kader worden nieuwe leerdoelen 

benoemd (bijv. „21e eeuwse vaardigheden‟; Voogt & Pareja Roblin, 2012)  

Nieuwe inzichten in hoe en waar kinderen en jongeren leren vragen om andere 

wijzen van organiseren van onderwijs. Ook wordt van scholen verwacht dat ze 

aansluiten bij verschillen in capaciteiten, tempo, leeraanpak en interesses van 

leerlingen. De vraag naar activerende werkvormen en motiverend onderwijs en het 

bieden van uitdagingen aan leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 2014), zijn 

aanleiding om de vraag te stellen of het mogelijk is onderwijs in te richten op 

manieren die beter aansluiten bij de kenmerken van de huidige generatie kinderen 

en jongeren en de maatschappelijke opdracht die scholen hebben. 

 

Wat is al bekend? 

De gangbare organisatiemodellen op scholen zijn onvoldoende toegerust om 

pedagogisch-didactische, technologische en personele ontwikkeling in onderlinge 

samenhang en duurzaam (aligned en sustained) mogelijk te maken, te richten en te 

stimuleren. De organisatie van de school wordt vaak beperkt of niet meegenomen 

bij het invoeren van vernieuwingen op didactisch, technologisch en/of personeel vlak 

(bijvoorbeeld arbeidsverdeling en gerichte competenties). Omgekeerd worden 

veranderingen in onderwijsorganisaties nog al eens doorgevoerd los van didactische, 

technologische of personele veranderingen c.q. verbeteringen. 

  

Er zijn inmiddels wereldwijd diverse voorbeelden van innovatieve scholen die zoeken 

naar manieren om leerlingen meer bij te brengen dan cognitieve kennis en 

praktische vaardigheden, leerlingen op maat te bedienen, en te motiveren tot leren 

(Sterrenschool, Steve Jobsschool, de Pleion scholen, Slim Fit; en zie bijv. Oostdam, 

Peetsma & Blok, 2007; Wilson, 2011). Scholen nemen daarbij meer en minder 

vergaande maatregelen, maar vaak wordt de klassieke inrichting, waarbij leerlingen 

van eenzelfde leeftijd in een klas van ongeveer 30 leerlingen zitten en les krijgen 

van een leraar, doorbroken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ICT-middelen die het 

mogelijk maken onafhankelijk van tijd en plaats te leren en er ontstaan nieuwe 

rollen in de school (bijvoorbeeld: reken-/taalspecialist, leraarondersteuner, klasse 

assistent, mediamentor). Er wordt echter ook geregeld melding gemaakt van 

beperkingen door wet- en regelgeving (bijv. verplichte lessentabel, exameneisen) of 

vormen van ervaren druk (toetscultuur, planlast) die verdergaande vernieuwing in 

de weg staan. 

Over de mate waarin „innovatieve scholen‟ erin slagen zowel „traditionele‟ als 

„nieuwe‟ doelen te realiseren, is weinig bekend. Er zijn aanwijzingen dat innovatieve 

onderwijsconcepten mogelijk niet voor alle groepen leerlingen even effectief zijn 

(Hornstra, 2013). Snel wordt bijvoorbeeld de conclusie getrokken dat leerlingen met 

een achterstand veel structuur en oefening nodig hebben. Het is echter ook 

denkbaar dat leraren nog niet de kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld om 

innovatieve onderwijsvormen effectief in te zetten voor deze groep leerlingen.  
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Van scholen wordt ook verwacht dat ze zich zelf blijven ontwikkelen, blijven 

innoveren en inspelen op maatschappelijke veranderingen (Geijsel & Van Eck, 

2011). Dat vraagt om veranderingen op het niveau van de schoolorganisatie 

(Sleegers & Leithwood, 2010). In de literatuur wordt gesproken over de school als 

professionele leergemeenschap (Verbiest, 2012) en over het belang van een 

onderzoekende cultuur of professionele leercultuur in de school, waarin gebruik 

gemaakt wordt van beschikbare data (Schildkamp, Lai & Earl, 2012) en 

docentonderzoekers met externe onderzoekers samenwerken aan praktijkgericht 

onderzoek (Schenke, Volman, Van Driel, Geijsel & Sligte, 2012). Van schoolleiders 

wordt verwacht dat ze in staat zijn ontwikkelingen in deze richting aan te sturen 

(vgl. het beroepsprofiel schoolleider VO) en onderwijskundig en onderzoeksmatig 

leiding kunnen geven (Krüger, 2013; Schenke et al., 2012). Onderwijs anders 

organiseren vraagt ook om een andere bedrijfsvoering (bijvoorbeeld het versterken 

van strategisch HRM) en stelt infrastructurele eisen.  

 

Een toekomstbestendige school is dus een school die enerzijds onderwijs 

biedt dat aansluit bij veranderende eisen vanuit de samenleving en een 

veranderende groep leerlingen en anderzijds in staat is om blijvend in te 

spelen op nieuwe veranderingen. 

 

In het kader van subsidieregelingen als bijvoorbeeld de Expeditie Durven Delen 

Doen en SLOA-PO en VO hebben scholen de vormgeving en effectiviteit van 

vernieuwingen onderzocht waarmee ze poogden gestalte te geven aan (aspecten 

van) „toekomstbestendigheid‟. Steeds is daarbij echter de conclusie geweest dat het 

onderzoek weliswaar een impuls voor schoolontwikkeling op de betreffende school 

betekende, maar niet of nauwelijks leidde tot inzichten die ten goede kwamen aan 

een hele sector. Ook internationaal wordt de vraag gesteld hoe vernieuwingen die 

lokaal effectief zijn gebleken, „opgeschaald‟ kunnen worden en productief kunnen 

worden gemaakt voor een grotere groep scholen (Penuel, Fishman, Cheng & Sabelli, 

2011). 

 

Gestreefd wordt naar onderzoek dat, door een goede verankering in 

theorievorming en eerder onderzoek, niet alleen bijdraagt aan 

schoolontwikkeling maar ook aan kennis over de vormgeving van 

toekomstbestendig onderwijs.  

 

Onderzoeksvragen 

De centrale vraag voor dit thema luidt: Wat zijn verschijningsvormen en kenmerken 

van een effectieve „toekomstbestendige school‟ ?  

 

Deze centrale vraagstelling impliceert twee soorten deelvragen, die in combinatie 

beantwoord moeten worden:  

 

1. Vormgevingsvragen – m.b.t. verschillende niveaus van de schoolorganisatie:  

- Wat zijn voorbeelden van onderwijsvormen die adequaat inspelen op 

veranderende eisen vanuit de samenleving en een veranderende groep 

leerlingen? (Wat is hier de rol van ICT? Welke veranderingen voor de rol van de 

leraar en de taakverdeling met andere professionals brengt dit met zich mee? 

Wat is de plaats van methodes? Hoe ziet de lessentabel eruit? Wat betekent dit 

voor eisen aan ruimten c.q. gebouwen). 

- Wat zijn de competenties die schoolleiders nodig hebben om een dergelijke 

innovatie aan te sturen, een onderzoekende cultuur in de school te creëren, en 

de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen?  

- Welke competenties hebben leraren in een toekomstbestendige school nodig en 

hoe kunnen professionele leergemeenschappen bijdragen aan de 

toekomstbestendigheid van de school? 
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- Wat vraagt dit op het niveau van de bedrijfsvoering (bijv. strategisch HRM, rol 

van de schoolleider) 

- Waar vormen wet- en regelgeving een belemmering voor het experimenteren 

met nieuwe vormen van onderwijs die inspelen op het leren voor de toekomst? 

- Zijn er infrastructurele eisen aan een effectieve „toekomstbestendige‟ school? 

- Wat vraagt „onderwijs anders organiseren‟ van de bestuurlijk rol en/of de 

aansturing? 

 

2. Evaluatievragen:  

- Wat zijn de effecten van nieuwe vormen van onderwijs organiseren op 

schoolprestaties , sociale onderwijsopbrengsten en motivatie van (verschillende 

groepen) leerlingen, bijvoorbeeld: 

o andere groeperingsvormen 

o andere verhoudingen tussen collectief en individueel leren 

o andere verhoudingen tussen tijd op school en elders 

o andere taakverdeling tussen leraren 

- Wat zijn de effecten van nieuwe vormen van onderwijs organiseren op 

arbeidssatisfactie, werkdruk en professionele autonomie van leraren? 
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2.4 Kennisbenutting  

Inleiding 

Kennisbenutting wordt door NWO omschreven als: “een proces dat bevordert dat 

wetenschappelijke kennis buiten de wetenschappelijke wereld en/of door andere 

wetenschappelijke disciplines gebruikt wordt. Het proces vereist vaak interactie 

tussen de onderzoeker en de beoogde kennisgebruiker, en dit contact kan in alle 

fases van het onderzoek plaatsvinden: van de formulering van de onderzoeksvraag 

tot en met de verspreiding van de onderzoeksresultaten”. Dit thema is voor deze call 

uitgewerkt door Prof. Dr. Klaas van Veen (Rijksuniversiteit Groningen). 

 

In het kader van deze call heeft kennisbenutting specifiek betrekking op het gebruik 

van onderzoeksresultaten door leraren in de praktijk. Kennisbenutting kan hierbij 

gerelateerd worden aan onderzoek door leraren zelf uitgevoerd of aan onderzoek 

door anderen uitgevoerd en waarbij leraren gebruik maken van de resultaten.  

De aandacht voor dit thema kan ook worden gezien in het kader van de recente roep 

om een meer evidence-based manier van werken, zowel in de klas en school als in 

het onderwijsbeleid. Een recente voorbeeld van kennisbenutting is de recente 

stroom van publicaties waarin onderzoekskennis wordt vertaald naar leraren, zoals 

van onder andere Marzano en Hattie en van de door OCW in het leven geroepen 

expertisecentra op het domein van de schoolvakken en het leren van leraren. Ook 

de vele vormen van praktijkonderzoek door (aanstaande) leraren vormen een 

voorbeeld van kennisbenutting.  

 

Wat is al bekend? 

Een centrale veronderstelling bij het thema kennisbenutting is dat in het kader van 

het werk van leraren de kwaliteit van hun werk, meer specifiek de kwaliteit van 

lesgeven, toeneemt als leraren wetenschappelijke kennis benutten. Deze 

veronderstelling is al eerder door Verloop (1991; 2003) geproblematiseerd met het 

concept praktijkkennis van leraren. Wetenschappelijke kennis an sich zou niet direct 

bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk van lesgeven want lesgeven betreft specifieke 

leersituaties met specifieke leerlingen en vereist daarom op de leerling en situatie 

toegesneden beslissingen. Wetenschappelijke kennis kan wel bruikbaar zijn in de 

dagelijkse praktijk, maar vergt dus een vertaalslag door leraren hoe deze kennis toe 

te passen in specifieke situaties. Praktijkkennis heeft betrekking op het vermogen 

deze vertaling te kunnen maken en wordt vooral in de praktijk geleerd. Wat hiervoor 

effectieve didactieken zijn, is nog nauwelijks onderzocht (Grossman, 2005).  
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Andere problemen bij de veronderstelling dat de kwaliteit van lesgeven toeneemt als 

leraren wetenschappelijke kennis benutten, zijn de bruikbaarheid van wetenschap-

pelijke kennis en daarmee samenhangend wat wetenschappelijke kennis is binnen 

het onderwijsonderzoek. Er is een grote variëteit aan wetenschappelijk onderzoek 

dat betrekking heeft op onderwijs, leren en lesgeven. Niet al dit onderzoek levert 

resultaten op die direct bruikbaar zijn voor de onderwijspraktijk. Veel van dit 

onderzoek wordt ook niet uitgevoerd met het oog op verbetering van de concrete 

onderwijspraktijk, maar vanwege kennisconstructie of specifieke wetenschappelijke 

discussies. Onderwijsonderzoek heeft bovendien een sterk sociaal en tijdsgebonden 

karakter. Onderzoeksresultaten die op het ene moment als waardevol worden 

gezien, worden een aantal jaren als achterhaald beschouwd en soms spreekt het ene 

onderzoek het andere onderzoek tegen. Deze problemen worden door velen wel 

gevoeld en spelen ook op de achtergrond van de overbekende discussie over de 

theorie-praktijk kloof (Broekkamp & van Hout-Wolters, 2006) 

 

Dezelfde problemen worden aangetroffen bij praktijkonderzoek door (aanstaande) 

leraren. Ook hierbij wordt verondersteld dat het een belangrijke bijdrage kan leveren 

aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs doordat het leraren een meer 

onderzoeksgerichte houding zou geven en zo de kwaliteit van hun eigen onderwijs 

zou verhogen. Dit wordt algemeen aangenomen, maar is nog niet afdoende 

bewezen: Het ontbreekt nog altijd aan grootschalig vergelijkend onderzoek dat laat 

zien wat het zelf doen van onderzoek specifiek bijdraagt aan de kwaliteit van 

(aanstaande) leraren in termen van beter functioneren in de klas en leerresultaten 

van hun leerlingen (vgl. Grossman, 2005; Imants et al, 2010; Ros et al, 2013; 

Zwart et al, 2012).  

 

Een laatste probleem is het implementatieproces van kennisbenutting: het gebruiken 

van wetenschappelijke kennis in de praktijk zal moeten worden georganiseerd en 

hiervoor zijn vele vormen beschikbaar en denkbaar. Wat dit bemoeilijkt in zijn 

algemeenheid is dat de meeste scholen (zowel PO-, als VO-, als HBO-

onderwijsinstellingen) en ook het werk van leraren zijn ingericht op lesgeven en niet 

op het leren van leraren, meer specifiek niet op het door leraren „benutten van 

wetenschappelijke kennis‟ of het zelf doen van onderzoek (Van Veen et al, 2010). 

Dit betreft zowel de structuur als de cultuur in scholen. Met betrekking tot de 

structurele schoolorganisatorische condities gaat het om aspecten zoals o.a. tijd, 

ruimte en hulpbronnen zoals toegang tot wetenschappelijke literatuur. Culturele 

schoolorganisatorische condities hebben betrekking op o.a. leerklimaat, visie, 

collegiale ondersteuning en leiderschap. Kennisbenutting in de zin van gebruik 

maken van wetenschappelijke kennis vergt een didactiek, een proces, tijd, ruimte, 

een cultuur enzovoort, die nu vaak op gespannen voet staan met de kernactiviteit 

van scholen: lesgeven. Deze activiteit heeft de hoogste prioriteit, kan niet worden 

uitgesteld en bepaalt alle andere activiteiten in een school. Daarnaast vergt het een 

cultuur waarin verder en met elkaar leren van leraren als norm wordt gezien en niet 

als een verstoring van het dagelijkse ritme en routine van lesgeven of verhoging van 

de werklast. Tenslotte is een cultuur vereist waarin onderzoeksresultaten effectief 

kunnen worden geïntegreerd in het eigen lesgeven of het beleid van de school. 

Recente ontwikkelingen als professionele leergemeenschappen, vakdidactische 

netwerken en post-initiële masteropleiding voor leraren zijn dit kader relevant om te 

onderzoeken.  

 

Onderzoeksvragen  

Bij het thema „Kennisbenutting in de praktijk‟ staat de volgende vraag centraal: Op 

welke manier kan kennisbenutting georganiseerd worden zodat (resultaten van) 

onderzoek optimaal bijdraagt aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs?” 

Deze vraag kan op verschillende manieren worden uitgewerkt in een 

onderzoeksplan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de volgende vragen: 
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1. Welke bijdrage levert kennisbenutting (zowel het zelf doen van onderzoek als 

het gebruik maken van onderzoek van anderen) door (aanstaande) leraren aan 

het functioneren van de school, het werken in de klas en leerling-resultaten? 

Hierbij is het relevant vooraf te inventariseren hoe er nu binnen 

onderwijsinstellingen gebruik wordt gemaakt van resultaten van onderzoek en 

hoe leraren zich nu informeren over relevante resultaten van onderzoek binnen 

hun vak.  

2. Aan welke wetenschappelijke kennis is behoefte in de onderwijspraktijk? Welke 

vragen spelen op het niveau van het schoolbestuur, de onderwijs-instellingen en 

welke in de klas, bij de leraar? 

3. Wat zijn effectieve didactieken om kennisbenutting aan (aanstaande) leraren in 

de context van het werken in een school te leren? Hierbij is het relevant te 

inventariseren hoe nu (aanstaande) leraren worden voorbereid op het gebruik 

van onderzoeksresultaten in hun werk als leraar. Hierbij is het relevant te 

inventariseren welke leerbehoeften leraren hebben met betrekking tot 

kennisbenutting. 

4. Welke structurele en culturele schoolorganisatorische condities zijn van belang 

voor het optimaal integreren van onderzoeksresultaten in de school- en 

klaspraktijk? 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 
 

In deze financieringsronde voor Langlopend onderwijsonderzoek wordt gewerkt met 

een procedure met vooraanmeldingen en volledige aanvragen. Om de tijds-

investering voor aanvragers te verminderen is besloten om met een verplichte 

vooraanmelding te werken. De beste vooraanmeldingen krijgen het advies om hun 

aanvraag verder uit te werken tot een volledige aanvraag.  

3.1 Wie kan aanvragen 

Een aanvraag voor praktijkgericht onderzoek kan alleen worden ingediend door een 

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

medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn (2). 

Daarnaast kunnen professionals van Nederlandse aan het onderwijs gerelateerde 

instellingen (3) deel uitmaken van het consortium.  

1. Onderzoekers dienen te zijn verbonden aan een universiteit, hogeschool of 

andere instelling (bijvoorbeeld onderzoeksbureau) waar onderwijsonderzoek 

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

uitvoering van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de vertaling van 

onderzoeksresultaten naar de praktijk. 

2. Onderwijsinstellingen zijn instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, 

primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en 

middelbaar beroepsonderwijs. Medewerkers van onderwijsinstellingen die 

deelnemen, dienen een onderzoekende houding te hebben en (de opbrengsten 

van) het onderzoek in hun school te willen gebruiken voor de verbetering en 

vernieuwing van hun onderwijs. Het NRO geeft geen richtlijn voor het minimum 

aantal onderwijsinstellingen dat aan het onderzoek deel moet nemen.  

3. Professionals werkzaam bij aan het onderwijs gerelateerde instellingen 

(bijvoorbeeld onderwijsbegeleidingsdiensten of adviesbureaus) kunnen deel 

uitmaken van een consortium. In een volledige aanvraag dient hun toegevoegde 

waarde voor het onderzoek of voor de implementatie in de onderwijspraktijk 

nader te worden omschreven.  

 

Het consortium dient de volledige aanvraag gezamenlijk op te stellen. Uit het 

aanvraagformulier moet blijken dat de consortiumpartners daadwerkelijk 

gezamenlijk invulling geven aan het onderzoek en aan de implementatie van de 

uitkomsten in hun praktijk.  

 

Een consortium mag slechts één aanvraag per thema indienen. Een persoon of 

instelling kan wel in meerdere consortia plaatsnemen als deze consortia verder van 

samenstelling verschillen.  

 

Binnen elk consortium dient één persoon aangewezen te worden die als 

hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek optreedt. De projectleider is  

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

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

tijdens de beoordelingsprocedure en is ook na eventuele toekenning het 

aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het door het NRO te financieren 

onderzoeksproject.  

  



25 

Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers /  

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Het totale budget voor deze financieringsronde is € 8.5 miljoen. Een consortium kan 

maximaal € 750.000 financiering aanvragen.  

 

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

Leren en instructie     € 1.5 miljoen 

Formatief toetsen     € 2 miljoen 

Leren voor de toekomst     € 3 miljoen 

Kennisbenutting      € 2 miljoen 

 

Een aanvraag moet onder één thema worden ingediend en wordt in de beoordelings-

procedure onder het door de aanvragers gekozen thema behandeld. Per thema 

worden meerdere aanvragen door de PPO gehonoreerd, rekening houdend met het 

maximale budget per thema. 

 

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

materiële kosten.  

 

NRO accepteert cofinanciering als personele en materiële bijdragen op voorwaarde 

dat de rol en de garantie van cofinanciering duidelijk wordt geëxpliciteerd in een 

volledige aanvraag. Daarnaast is niet toegestaan dat de cofinanciering hoger is dan 

het bij het NRO aangevraagde budget, omdat het NRO de hoofdfinancier moet zijn.  

 

3.2.1 Personele kosten 

 

Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in „personeel onder vaste 

tariefstelling‟, „personeel onder vrije tariefstelling‟ en „personeel van 

onderwijsinstellingen‟.  

 

- Personeel onder vaste tariefstelling:  

De vergoeding voor postdocs, junior onderzoekers en niet-wetenschappelijk 

personeel aangesteld aan een universiteit wordt gebaseerd op de standaard salaris-

vergoedingen (zie document “Tabel G-posten”) die jaarlijks in het kader van het 

„Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008‟ worden overeengekomen 

met de VSNU. De salariskosten van medewerkers met een vast dienstverband 

komen ook voor subsidie in aanmerking. Wat betreft de vaste tariefstelling kunt u 

ervoor kiezen om ofwel personeelsleden in te schalen op basis van het aantal 

dienstjaren of aantal jaren ervaring, ofwel uw personeelsleden in te schalen in „jaar 

één‟ onafhankelijk van de ervaring. Een toelichting op de berekening van de vaste 

tariefstelling vindt u op http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-

tariefstelling/. Junior onderzoekers, die promoveren, mogen deel uitmaken van het 

consortium, maar het uitvoeren van een promotietraject mag niet het enige doel 

zijn van het voorgestelde onderzoek.  

 

- 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 bruto 

salaris volgens werkelijke inschaling en periodiek van de geldende CAO (voor zover 

van toepassing) en alle benodigde opslagen.  

Voor de personele inzet van universitaire hoofddocenten en hoogleraren die zijn 

aangesteld bij een universiteit geldt deze begrotingssystematiek ook, maar met 

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

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

  

http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/
http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/
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- Personeel van onderwijsinstellingen: 

Personeel van praktijkinstellingen (instellingen voor voor- en vroegschoolse 

educatie, instellingen voor primair, voortgezet onderwijs, hoger of middelbaar 

beroepsonderwijs) kunnen uitgaan van de dagtarieven van medewerkers in het 

onderwijs (personeel intern) die zijn gebaseerd op de volgende maximum richt-

bedragen per uur: 

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

Leraren      € 61,-- (€ 488,-- per dag) 

Projectleiders/leraar-onderzoekers  € 67,-- (€ 536,-- per dag) 

Directie      € 79,-- (€ 632,-- per 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 vooraanmelding hoeft u slechts een 

schatting te geven van de benodigde financiële ondersteuning. In een volledige 

aanvraag dient u aan te geven hoe de aangevraagde personele kosten verdeeld 

worden over de verschillende leden van het consortium en dient u de overwegingen 

achter deze verdeling toe te lichten  

 

3.2.2 Materiële kosten 

 

Vergoedingen voor materiële kosten betreffen bijvoorbeeld de kosten voor de 

aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en gebruiks- en 

verbruiksgoederen, voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten en 

testonderzoek en het uitvoeren van observaties, voor de aanschaf van data-

bestanden, voor studentassistentie, voor reizen die noodzakelijk zijn voor het 

onderzoek, voor congresbezoek en voor kennisbenutting.  

 

Aanvragers in deze ronde kunnen geen (persoonsgebonden) benchfee aanvragen.  

 

Kosten voor kennisbenutting betreffen bijvoorbeeld: 

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

of lesmateriaal (ontwerp, vormgeving, drukwerk, beeldmateriaal, redactie); 

- kosten voor het organiseren van bijeenkomsten voor (specifieke) doelgroepen 

om eindresultaten te presenteren. 

In een volledige aanvraag moeten de kosten voor kennisbenutting gespecificeerd en 

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

ongeveer 5% van de totaal aan te vragen financiering moet worden besteed 

aan kennisbenutting. In de vooraanmelding hoeft deze begroting nog niet 

uitgewerkt te worden. 

 

Slechts de kosten die uitsluitend en rechtstreeks door het onderzoek worden 

veroorzaakt kunnen als materiële kosten worden vergoed, dus bijvoorbeeld geen 

huisvestings-, overhead-, of afschrijvingskosten. De kosten van apparatuur, van 

verbruiksgoederen of technische hulp die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket 

van een instituut gerekend worden en de kosten voor computergebruik bij 

universitaire rekencentra komen evenmin in aanmerking voor financiering, tenzij het 

door het NRO gesteunde onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich meebrengt 

dat duidelijk uitgaat boven het normale gebruik.  

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

In deze financieringsronde voor Langlopend onderwijsonderzoek wordt gewerkt met 

een procedure met vooraanmeldingen en volledige aanvragen. In deze 
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financieringsronde wordt een substantieel aantal onderzoeksvoorstellen verwacht. 

Om de tijdsinvestering voor aanvragers te verminderen is besloten om met een 

vooraanmelding te werken. De beste vooraanmeldingen krijgen het advies om hun 

aanvraag verder uit te werken. Hierdoor wordt de kans op honorering vergroot.  

 

Consortia die een volledige aanvraag willen dienen, moeten voor woensdag  

22 oktober 2014, 12.00 uur, een vooraanmelding indienen. Het indienen van  

een vooraanmelding is verplicht om een volledige aanvraag te mogen indienen.  

 

De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag is maandag  

30 maart 2015, 12.00 uur. 

3.4 Het opstellen van de vooraanmelding 

De vooraanmelding is een beperkt uitgewerkt onderzoeksvoorstel. Verwacht  

wordt dat consortia minder tijd hoeven te investeren in het schrijven van een 

vooraanmelding dan in het schrijven van een volledige aanvraag, waardoor de  

druk op het veld verlaagd wordt.  

 

Een vooraanmelding bestaat uit twee delen: het aanvraagformulier vooraanmelding 

en een factsheet. De factsheet kunt u invullen na inloggen in het elektronisch 

aanvraagsysteem Iris. Beide delen moeten in het Nederlands worden ingevuld. 

-  Het aanvraagformulier vooraanmelding Langlopend onderwijsonderzoek 2015 

vindt u op de NRO-website http://www.nro.nl/financieringsrondes-

praktijkgericht-onderwijsonderzoek/ en op de subsidiepagina van dit 

programma op de NWO-website. Het ingevulde formulier voegt u als PDF-

bestand toe aan de factsheet in het elektronisch aanmeldsysteem Iris. 

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

in. Ondanks dat het elektronisch aanvraagsysteem Iris onder het kopje 

„projectinformatie‟ vraagt om een Engelse projecttitel en -samenvatting, moet 

onder dit kopje alleen een Nederlandse projecttitel en -samenvatting worden 

ingevuld. Deze samenvatting moet overeenkomen met de samenvatting uit 

het aanvraagformulier.  

 

In hoofdstuk 4 (paragraaf 4.3) staan de criteria beschreven die gehanteerd worden 

bij de beoordeling van uw vooraanmelding. 

 

De kandidaten, die het meest kansrijk zijn voor financiering van hun voorstel, 

ontvangen begin februari 2015 een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te 

dienen. De minder kansrijke kandidaten wordt dringend afgeraden een volledige 

aanvraag te schrijven. De concurrentie is naar verwachting groot en er is slecht 

beperkt budget beschikbaar. Aangezien het om een advies gaat, staat tegen het 

advies geen procedure van bezwaar en beroep open. 

3.5 Het opstellen van de volledige aanvraag 

Een volledige aanvraag is een volledig uitgewerkt onderzoeksvoorstel. Voor dit 

voorstel worden o.a. meer gegevens opgevraagd en mogen meer woorden gebruikt 

worden dan bij de vooraanmelding. 

 

De volledige aanvraag bestaat uit twee delen: het „aanvraagformulier volledige 

aanvraag’ en een „factsheet‟. De factsheet kunt u invullen na inloggen in het 

elektronisch aanvraagsysteem Iris. Beide delen moeten in het Nederlands worden 

ingevuld. 

http://www.nro.nl/financieringsrondes-praktijkgericht-onderwijsonderzoek/
http://www.nro.nl/financieringsrondes-praktijkgericht-onderwijsonderzoek/
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-  Het aanvraagformulier volledige aanvraag Langlopend onderwijsonderzoek 

2015 vindt u vanaf 1 februari 2015 op de NRO-website 

http://www.nro.nl/financieringsrondes-praktijkgericht-onderwijsonderzoek/ en 

op de subsidiepagina van dit programma op de NWO-website. Het ingevulde 

formulier voegt u als PDF-bestand toe aan de factsheet in het elektronisch 

aanmeldsysteem Iris.  

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

in. Ondanks dat het elektronisch aanvraagsysteem Iris onder het kopje 

„projectinformatie‟ vraagt om een Engelse projecttitel en -samenvatting, moet 

onder dit kopje alleen een Nederlandse projecttitel en -samenvatting worden 

ingevuld. Deze samenvatting moet overeenkomen met de samenvatting uit 

het aanvraagformulier, maar mag een andere zijn dan die van de 

vooraanmelding.  

 

Let op: als u een financiering krijgt toegekend, dan wordt deze samenvatting door 

het NRO gebruikt om op de website te publiceren.  

 

Voor de beoordeling van uw volledige aanvraag worden de criteria gehanteerd die in 

hoofdstuk 4 (paragraaf 4.4) staan beschreven.  

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van de vooraanmelding en de volledige financieringsaanvraag voor 

deze ronde kan alleen via Iris, het elektronisch aanvraagsysteem. Vooraanmeldingen 

en volledige aanvragen die niet via Iris zijn ingediend, worden niet in behandeling 

genomen. De hoofdaanvrager/projectleider van het consortium is verplicht 

aanvragen in te dienen via zijn/haar eigen Iris-account. U kunt dus geen gebruik 

maken van het Iris-account van bijvoorbeeld een medeaanvrager of collega. Dit 

heeft een administratieve reden: als u indient via het account van iemand anders, 

wordt het project bij het NRO op die persoon geregistreerd en krijgt deze persoon 

alle correspondentie.  

 

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

1,5 week voor het indienen van de vooraanmelding aan te maken. Dit is om 

eventuele aanmeldproblemen nog op tijd te kunnen verhelpen. Indien deze persoon 

al een Iris-account heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om de 

aanvraag in te dienen. 

 

Opgeven consortiumpartners bij een volledige aanvraag 

Alleen bij een volledige aanvraag dient de hoofdaanvrager alle consortiumpartners 

als medeaanvragers in Iris op te geven. Omdat Iris met een vast keuzemenu van 

organisaties werkt, moet een organisatie vóór het indienen van de aanvraag al 

bekend zijn bij Iris. Vaak is dat nog niet het geval. Het secretariaat van het NRO kan 

organisaties toevoegen. U dient hiervoor uiterlijk 23 maart 2015 per e-mail 

(ppo@nro.nl) de gegevens van de betreffende organisatie aan te leveren. Dit kan 

alleen met het daarvoor bestemde formulier „nieuwe organisaties Iris‟, dat u kunt 

vinden op http://www.nro.nl/financieringsrondes-praktijkgericht-

onderwijsonderzoek/. 

Zodra alle organisaties in Iris bekend zijn, voert de hoofdaanvrager de 

medeaanvragers als volgt op: 

 

1. Alle onderzoekers en professionals die werkzaam zijn bij een 

onderzoeksinstelling of aan het onderwijs gerelateerde instelling worden 

individueel opgevoerd. Per persoon vult u onder het kopje „persoonlijke 

informatie‟ minimaal de titel, voorletters, achternaam en het geslacht in. Onder 

het kopje „organisatie‟ selecteert u de organisatie waar deze persoon werkt. 

http://www.nro.nl/financieringsrondes-praktijkgericht-onderwijsonderzoek/
mailto:ppo@nro.nl
http://www.nro.nl/financieringsrondes-praktijkgericht-onderwijsonderzoek/
http://www.nro.nl/financieringsrondes-praktijkgericht-onderwijsonderzoek/
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2. Per onderwijsinstelling voert u geen individuele personen op, maar vult u wel 

voor elke onderwijsinstelling de pagina in. Bij het kopje „persoonlijke informatie‟ 

vult u dan het volgende in: 

a. voorletter(s):  onderwijsinstelling 

b. achternaam:  consortium 

Onder het kopje „organisatie‟ selecteert u de juiste onderwijsinstelling. 

 

Volledige aanvragen waarvan de hoofd- en/of medeaanvragers niet volledig in Iris 

staan, worden niet ontvankelijk verklaard. De gegevens zijn namelijk nodig voor het 

vaststellen van eventuele betrokkenheid van preadviseurs en leden van de 

beoordelingscommissie bij de aanvraag.  
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

De beoordelingsprocedure bestaat uit de volgende stappen: 

 

 Publicatie call for proposals 

 

Vooraanmeldingen: 

 Indienen vooraanmeldingen 

 In behandeling nemen van vooraanmeldingen (ontvankelijkheid) 

 Preadvisering  

 Vergadering beoordelingscommissie 

 De PPO brengt advies uit over het indienen van volledige  

aanvragen 

 

Volledige aanvragen: 

 Indienen van volledige aanvragen 

 In behandeling nemen van volledige aanvragen (ontvankelijkheid) 

 Preadvisering  

 Weerwoord 

 Vergadering beoordelingscommissie 

 Besluitvorming door de PPO 

 

De beoordelingsprocedure van de volledige ronde (vooraanmelding én volledige 

aanvraag) zal vanwege de beperkte beschikbaarheid van deskundigen worden 

uitgevoerd zonder inschakeling van referenten. Het NRO maakt hiervoor gebruik van 

de mogelijkheid gegeven in Artikel 2.2.5 van de NWO-regeling Subsidieverlening 

NWO (versie 1 mei 2011) om een afwijkende selectieprocedure te volgen t.a.v. 

advisering, beoordeling en besluitvorming.  

 

Voor de beoordelingsronde zijn de algemene financieringbepalingen van NWO zoals 

vastgelegd in de “Regeling Subsidieverlening NWO (mei 2011)” van toepassing. 

Deze kunt u downloaden op http://www.nwo.nl/documents/nwo/juridisch/regeling-

subsidieverlening-nwo . Daar waar deze regeling afwijkt van de call voor deze 

subsidieronde gelden de bepalingen in deze call. 

 

Vooraanmelding 

 

Indienen vooraanmeldingen  

Vooraanmeldingen dienen uiterlijk 22 oktober 2014, 12.00 uur, via Iris, het 

elektronische aanmeldsysteem van NWO, ingediend te zijn. Het indienen van een 

vooraanmelding is verplicht om een volledige aanvraag te mogen indienen. 

Ontvangst van de vooraanmelding zal bevestigd worden aan de hoofdaanvrager.  

 

Het in behandeling nemen van de vooraanmelding 

Binnen twee weken na ontvangst van de vooraanmelding, krijgt de indiener  

bericht over de ontvankelijkheid (het al dan niet in behandeling nemen) van de 

vooraanmelding. Het NRO bepaalt deze ontvankelijkheid aan de hand van de 

administratieve ontvankelijkheidscriteria, die vermeld staan in paragraaf 4.3.1.  

Een vooraanmelding die niet voldoet aan één van de ontvankelijkheidscriteria,  

wordt niet in behandeling genomen.  
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Preadvisering 

Voor de beoordeling van de vooraanmeldingen in deze ronde stelt de PPO één of 

meerdere beoordelingscommissies in. Elke beoordelingscommissie bestaat uit een 

mix van leden met een wetenschappelijke achtergrond en leden met ervaring in de 

praktijk van het onderwijs. Elke aanvraag wordt allereerst voor commentaar 

voorgelegd aan een aantal leden van de betreffende commissie (de preadviseurs). 

De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar 

op het voorstel. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de beoordelings-

criteria, die vermeld staan in hoofdstuk 4.3.2. Daarnaast geven de preadviseurs voor 

elk criterium een score. De preadviseurs mogen niet betrokken zijn bij de aanvragen 

waarover zij adviseren.  

 

Vergadering beoordelingscommissie 

Na de preadvisering wordt elke vooraanmelding en de daarbij behorende pre-

adviezen besproken in een commissievergadering. Uiteindelijk komt de commissie 

als geheel tot een (eind)oordeel over elke afzonderlijke aanvraag. De commissie 

prioriteert de voorstellen naar kansrijkheid. De beoordelingscommissie brengt 

vervolgens een advies uit aan de PPO over welke voorstellen volgens haar in 

aanmerking komen voor de volgende fase van de beoordelingsprocedure. Op basis 

van deze adviezen zal de PPO de aanvragers adviseren om hun vooraanmelding wel 

of niet uit te werken.  

 

Volledige aanvragen 

 

De kandidaten, die het meest kansrijk zijn voor financiering van hun voorstel, 

ontvangen begin februari 2015 een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te 

dienen. Zoals eerder beschreven wordt de minder kansrijke kandidaten dringend 

afgeraden een volledige aanvraag te schrijven. 

 

Indienen volledige aanvraag 

Volledige aanvragen dienen uiterlijk maandag 30 maart 2015, 12.00 uur, via Iris, 

het elektronische aanmeldsysteem van NWO, ingediend te zijn. Ontvangst van de 

volledige aanvraag zal bevestigd worden aan de hoofdaanvrager.  

 

Het in behandeling nemen van de volledige aanvraag 

Binnen twee weken na ontvangst van de volledige aanvraag, krijgt de indiener 

bericht over de ontvankelijkheid (het al dan niet in behandeling nemen) van 

volledige aanvraag. Voor het bepalen van de ontvankelijkheid gelden net als bij de 

vooraanmelding de administratieve ontvankelijkheidscriteria, die vermeld staan in 

paragraaf 4.4.1. Een volledige aanvraag die niet voldoet aan één van de 

ontvankelijkheidscriteria, wordt niet in behandeling genomen.  

 

Preadvisering 

Voor de beoordeling van de volledige aanvragen in deze ronde stelt de PPO één of 

meerdere beoordelingscommissies in. Elke beoordelingscommissie bestaat uit een 

mix van leden met een wetenschappelijke achtergrond en leden met ervaring in de 

praktijk van het onderwijs. Elke aanvraag wordt allereerst voor commentaar 

voorgelegd aan een aantal leden van de betreffende commissie (de preadviseurs). 

De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar 

op het voorstel. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de beoordelings-

criteria, die vermeld staan in hoofdstuk 4.4.2. Daarnaast geven de preadviseurs voor 

elk hoofdcriterium een score. De preadviseurs mogen niet betrokken zijn bij de 

aanvragen waarover zij adviseren.  

 

Weerwoord  

De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag van 

het consortium en krijgt twee weken de gelegenheid een weerwoord te formuleren. 
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Indien de teneur van de preadviezen overwegend negatief is, wordt het consortium 

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

beoordeling is over het algemeen namelijk klein bij overwegend negatieve pre-

adviezen. Indien het consortium besluit de aanvraag terug te trekken, dan dient de 

hoofdaanvrager dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het PPO-secretariaat te melden. 

 

Vergadering beoordelingscommissie 

Na de preadvisering wordt elke aanvraag, de daarbij behorende preadviezen en het 

weerwoord besproken in een commissievergadering. Uiteindelijk komt de commissie 

als geheel tot een (eind)oordeel over elke afzonderlijke aanvraag. Aan de hand van 

de commissiebespreking wordt een schriftelijk advies opgesteld voor de 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 het aantal voorstellen dat met excellent, zeer 

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

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

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

 

Besluitvorming door de PPO 

De adviezen van de beoordelingscommissie(s) 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. Bij deze besluitvorming kan 

de PPO andere criteria dan de inhoudelijke beoordelingscriteria in overweging 

nemen. Deze andere criteria staan vermeld in paragraaf 4.4.3. 

 

De hoofdaanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de 

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

 

Code belangenverstrengeling 

Voor alle bij de beoordeling en besluitneming betrokken personen en voor alle 

betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van 

toepassing. Deze is op te vragen bij het secretariaat van het NRO (info@nro.nl).  

 

Bezwaar en beroep  

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

financieringsronde Langlopend onderwijsonderzoek staan, waar van toepassing, de 

geldende beroeps- en bezwaarprocedures open.  

4.2 Na toekenning 

In de financieringsaanvraag dient het consortium een startdatum te vermelden. 

Deze datum wordt als zodanig in de financiële administratie opgenomen.  

 

De in de aanvraag geadresseerde hoofdaanvrager, hierna projectleider te noemen, is 

verantwoordelijk voor het door het NRO gefinancierde onderzoeksproject en is voor 

het NRO het aanspreekpunt voor het onderzoeksproject. Financiering wordt 

toegekend aan het consortium en uitbetaald aan de instelling waar de projectleider 

werkzaam is. De projectleider is verantwoordelijk voor de verdeling van de 

financiering over de leden van het consortium. 

 

Volgen voortgang onderzoek 

Kennisbenutting 

Het NRO zal tussentijds contact houden met het consortium en ondersteuning bieden 

bij het verhogen van de bruikbaarheid en verspreiding van de resultaten van het 

onderzoek. Hiervoor wordt de volgende procedure gevolgd: 

mailto:info@nro.nl
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Halverwege de looptijd van het onderzoek maakt de beleidsmedewerker kennis-

benutting van het NRO in overleg met de projectleider een afspraak met (een 

vertegenwoordiging van) de leden van het consortium. Tijdens dit bezoek wordt, aan 

de hand van het onderzoeksvoorstel, onder meer besproken hoe het onderzoek 

vordert, hoe de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkpartners verloopt, 

hoe veel zicht er al is op resultaten en toepassing, of er ondersteuning van het NRO 

nodig is en of er al gedacht kan worden aan het overdragen van eerste inzichten. 

Het consortium maakt een verslag van dit voortgangsgesprek in een door het NRO 

beschikbaar gesteld format.  

Enige tijd voor de afronding van het project maakt de beleidsmedewerker kennis-

benutting van het NRO opnieuw een afspraak met de leden van het consortium om 

hen te bezoeken en het plan van aanpak voor kennisbenutting te bespreken. Dit 

plan wordt opgesteld door de leden van het consortium en is bedoeld om een zo 

breed mogelijke en succesvolle toepassing van de resultaten te bevorderen. De 

beknopte plannen die de consortia al in hun onderzoeksvoorstel dienen op te nemen 

(zie de toelichting van de beoordelingscriteria) vormen hiervoor het beginpunt.  

 

In de Handleiding Kennisbenutting wordt nader toegelicht wat van uitvoerders wordt 

verwacht op het gebied van kennisbenutting en welke ondersteuning het NRO 

daarbij kan bieden. Deze handleiding is te downloaden via http://www.nro.nl/wp-

content/uploads/2014/04/handleiding-kennisbenutting-praktijkgericht-

onderwijsonderzoek.pdf 

 

Voortgangsverslag 

Halverwege de looptijd van het onderzoek dient het consortium verslag te doen van 

het tot dan toe uitgevoerde onderzoek en de ingezette onderzoekslijn in vergelijking 

tot de onderzoekslijn zoals geformuleerd in het gehonoreerde onderzoeksvoorstel. 

Tevens dient de hoofdaanvrager aan te geven hoe het onderzoek in de tweede 

periode zal worden uitgevoerd. Het schriftelijke verslag dient te worden 

goedgekeurd door de PPO. De PPO heeft daarbij de mogelijkheid om suggesties te 

doen ter verbetering van de aansluiting op het PPO-programma. 

 

Tussentijdse wijzigingen of problemen in de voortgang 

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

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

dat deze direct melding maakt van onvoorziene gebeurtenissen die de voortgang 

van het project of de oplevering van de resultaten in gevaar brengen. Het 

consortium dient zelf met een oplossing te komen, maar het NRO zal indien nodig 

hierbij ondersteuning bieden. Ook eventuele wijzigingen in de samenstelling van het 

consortium (doordat bijvoorbeeld scholen zich terugtrekken of andere onderzoekers 

worden ingezet) of tussentijdse koerswijzigingen in het onderzoek dienen gemeld te 

worden aan de PPO (conform de financieringsbepalingen van NWO). De PPO dient 

akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen. Indien de PPO niet akkoord gaat, kan de 

financiering worden ingetrokken. Overigens geldt dat verlengingen van de 

financieringsperiode in principe niet zijn toegestaan.  

 

Afronding 

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

1 september 2018. Op deze datum dienen alle activiteiten te zijn afgerond en alle 

geplande producten (materialen, werkwijzen, onderzoeksrapportage e.d.) in het 

bezit van de PPO te zijn. In de periode daarna is het alleen nog mogelijk om 

activiteiten uit te voeren ten behoeve van kennisbenutting die als zodanig zijn 

opgenomen in het plan van aanpak voor kennisbenutting dat in overleg met het NRO 

is uitgewerkt. Door het NRO gefinancierde kennisbenuttingsactiviteiten kunnen 

plaatsvinden tot 1 december 2018. 

 

http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/04/handleiding-kennisbenutting-praktijkgericht-onderwijsonderzoek.pdf
http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/04/handleiding-kennisbenutting-praktijkgericht-onderwijsonderzoek.pdf
http://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/04/handleiding-kennisbenutting-praktijkgericht-onderwijsonderzoek.pdf
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De PPO beoordeelt na 1 september 2018 de opgeleverde output tegen de 

achtergrond van de oorspronkelijke financieringsaanvraag en overige relevante 

documenten. Producten dienen bruikbaar te zijn voor de onderwijspraktijk en dienen 

op wetenschappelijk verantwoorde manier tot stand te zijn gekomen. Daarnaast 

dient alle output (ook) in het Nederlands beschikbaar te zijn vanwege de 

bruikbaarheid van de resultaten voor het onderwijs in Nederland. Binnen dertig 

dagen ontvangt de projectleider 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. 

 

Aan het eind van de financieringsperiode stelt het consortium conform de 

financieringsbepalingen van NWO een eindverslag op, inclusief een financiële 

verantwoording. Een overzicht van de tot dan toe in het kader van het project 

gerealiseerde en in de aanvraag genoemde output dient hierbij te worden gevoegd. 

Na goedkeuring van het eindverslag wordt de financieringsperiode afgesloten en de 

definitieve financiering vastgesteld. 

 

Het eindverslag en de (wetenschappelijke) output dienen door de projectleider via 

het Iris-systeem van NWO te worden geregistreerd. Voor (wetenschappelijke) 

publicaties geldt dat hiervan, naast digitale exemplaren, 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. 

 

Indien het consortium 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 financieringstranche niet wordt uitgekeerd of dat eerder uitbetaalde 

tranches worden teruggevorderd. Bij toekomstige aanvragen zal in het kader van 

het in behandeling nemen van de aanvraag nagegaan worden in hoeverre door het 

NRO gefinancierd onderzoek door het consortium succesvol is afgerond. 

 

Presentatie projecten 

Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar alle onderzoeken die door de 

drie programmaraden zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt het 

NRO, conform zijn missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van de 

onderwijspraktijk. Van uitvoerders van door de PPO gefinancierde projecten wordt 

verwacht dat zij hieraan een bijdrage leveren.  
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Tijdpad beoordelingsprocedure 

10 september 2014  Publicatie call 

24 september 2014  Matchingmakingsbijeenkomst (zie paragraaf 5.2) 

22 oktober 2014  Deadline vooraanmeldingen 

November – december 2014 Opstellen preadviezen  

Januari 2015   Vergadering beoordelingscommissie 

Januari 2015   Selectie door PPO 

Begin februari 2015 Versturen adviezen (wel of niet volledig uitwerken) 

30 maart 2015   Deadline volledige aanvragen 

April - mei 2015   Opstellen preadviezen 

Mei 2015 Gelegenheid tot weerwoord aanvrager op 

preadviezen 

Juni 2015   Vergadering beoordelingscommissie 

Juli 2015   Besluitvorming PPO 

Juli 2015   Het NRO informeert indieners over besluiten 

4.3 Criteria voor de vooraanmelding 

4.3.1 Administratieve ontvankelijkheidscriteria  

Vooraanmeldingen dienen aan een aantal administratieve ontvankelijkheidscriteria  

te voldoen om in behandeling te worden genomen en zo mee te doen in de 

beoordelingsronde. Deze ontvankelijkheidscriteria zijn als volgt: 

- De aanvraag is tijdig ingediend via Iris; 

- De aanvraag is via het Iris-account van de hoofdaanvrager/projectleider 

 ingediend; 

- De aanvraag valt binnen één van de thema‟s van de call (zie hoofdstuk 2);  

- De aanvraag is in het Nederlands opgesteld; 

- Er is gebruik gemaakt van het verplichte aanvraagformulier en alle vragen op 

dit formulier zijn correct en compleet ingevuld; 

- De instellingen die deel uit maken van het consortium zijn onderwijs-

instellingen, onderzoeksinstellingen of andere aan het onderwijs gerelateerde 

instellingen zoals deze in hoofdstuk 3.1 staan omschreven; 

- Het maximale aantal toegestane woorden in het formulier wordt niet 

overschreden; 

- De aangevraagde financiering is maximaal € 750.000; 

- De beoogde opleverdatum is uiterlijk 1 september 2018 en de financiering 

wordt aangevraagd voor maximaal 36 maanden. 

4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria vooraanmelding 

De onderzoeksvoorstellen dienen aan te sluiten bij de beschrijving van 

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

beoordeeld aan de hand van onderstaande beoordelingscriteria: 

 

1. Wetenschappelijke kwaliteit 

2. Praktijkrelevantie 

 

Deze beoordelingscriteria leiden ertoe dat de onderzoeksvoorstellen worden 

geselecteerd waarin het meest overtuigend wordt aangetoond dat de resultaten 

breed gebruikt zullen gaan worden. De twee criteria wegen even zwaar mee in de 

beoordeling. Aanvragen dienen voor beide criteria minimaal een „goed‟ te scoren om 

in aanmerking te komen voor een positief advies. 

 

De beoordelingscriteria worden in deze paragraaf nader omschreven. 
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WETENSCHAPPELIJKE CRITERIA 

 

1) In de probleemverkenning wordt globaal het praktijkprobleem en de 

mogelijkheid voor (innovatieve) oplossingen beschreven aan de hand van de 

volgende vragen: 

a. Wat is het probleem en wat is de maatschappelijke relevantie van dit  

probleem? 

b. Wat maakt het onderzoek noodzakelijk en welke (wetenschappelijke) kennis 

en oplossingen zijn al voorhanden? 

c. Op welke manier draagt dit onderzoek bij aan het oplossen van het praktijk-

probleem? 

 

2) De probleemstelling en onderzoeksvragen zijn helder geformuleerd.  

 

3) De globale onderzoeksopzet is voldoende verantwoord en geschikt om de 

vraagstelling te beantwoorden. 

 

4) De aanvraag sluit goed aan bij één van de vastgestelde thema‟s die in hoofdstuk 

2 van deze call zijn uitgewerkt.  

  

CRITERIA VOOR DE PRAKTIJKRELEVANTIE 
  

5) De probleemverkenning is opgesteld door (een brede vertegenwoordiging van) 

wetenschappers én vertegenwoordigers van de onderwijspraktijk.  

 

6) De producten waartoe het onderzoek leidt, sluiten aan bij de geschetste 

problemen, maar zijn ook bruikbaar voor onderwijsinstellingen en/of andere 

gebruikers buiten het consortium. In het onderzoeksvoorstel wordt goed 

beargumenteerd dat er behoefte is aan de producten bij deze andere gebruikers.  

4.4 Criteria voor de volledige aanvraag 

4.4.1 Administratieve ontvankelijkheidscriteria  

Volledige aanvragen dienen aan een aantal administratieve ontvankelijkheidscriteria 

te voldoen om in behandeling te worden genomen en zo mee te doen in de 

beoordelingsronde. Deze ontvankelijkheidscriteria zijn als volgt: 

- De aanvraag is tijdig ingediend via Iris; 

- De aanvraag is via het Iris-account van de hoofdaanvrager/projectleider 

 ingediend; 

- Alle hoofd- en medeaanvragers zijn opgevoerd in Iris en gekoppeld aan de 

juiste organisaties; 

- De aanvraag valt binnen één van de thema‟s van de call (zie hoofdstuk 2);  

- De aanvraag is in het Nederlands opgesteld; 

- Er is gebruik gemaakt van het verplichte aanvraagformulier en alle vragen op 

dit formulier zijn correct en compleet ingevuld; 

- De instellingen die deel uit maken van het consortium zijn onderwijs-

instellingen, onderzoeksinstellingen of andere aan het onderwijs gerelateerde 

instellingen zoals deze in hoofdstuk 3.1 staan omschreven; 

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

voldoet en de gegevens over de samenstelling van het consortium zijn volledig 

ingevuld; 

- Het maximale aantal toegestane woorden in het formulier wordt niet 

overschreden; 

- De beoogde opleverdatum is uiterlijk 1 september 2018 en de financiering 

wordt aangevraagd voor maximaal 36 maanden; 
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- De aangevraagde financiering is maximaal € 750.000; 

- Uit de begroting blijkt dat ongeveer 5% van de aangevraagde financiering 

besteed zal worden aan kennisbenutting (inhoudelijk criterium E in paragraaf 

4.3.2); 

- De begroting is volledig en correct ingevuld. Zie voor meer informatie over het 

invullen van de vaste tariefstelling http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-

tariefstelling/   

 

4.4.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria 

De onderzoeksvoorstellen dienen aan te sluiten bij de beschrijving van 

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

beoordeeld aan de hand van onderstaande hoofdcriteria: 

 

1. Wetenschappelijke kwaliteit 

2. Praktijkrelevantie 

3. Kwaliteit van het consortium 

4. Financiën 

 

Deze beoordelingscriteria leiden ertoe dat de onderzoeksvoorstellen worden 

geselecteerd waarin het meest overtuigend wordt aangetoond dat de resultaten 

breed gebruikt zullen gaan worden. De vier criteria wegen mee in de beoordeling 

voor respectievelijk 40%, 40%, 10% en 10%. Aanvragen dienen voor alle criteria 

minimaal een „goed‟ te scoren om in aanmerking te komen voor honorering. 

 

De beoordelingscriteria worden in deze paragraaf nader omschreven. 

 
 

WETENSCHAPPELIJKE CRITERIA 

 

A. Probleemverkenning en probleemstelling 

1) In de probleemverkenning wordt systematisch het praktijkprobleem en de 

mogelijkheid voor (innovatieve) oplossingen beschreven. Een goede praktijk-

gerichte probleemverkenning geeft een systematisch en doorgrond overzicht 

van het probleem in de praktijkcontext aan de hand van de volgende vragen: 

d. Wat is het probleem en wat is de maatschappelijke relevantie van dit  

probleem? 

e. 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.) 

f. Wat is al bekend over de mogelijke oorzaken? 

g. Welke (wetenschappelijke) kennis en oplossingen zijn reeds voorhanden om 

tot verbetering/innovatie te komen? Hoe wordt daarbij aangesloten? Wat 

maakt het onderzoek noodzakelijk? 

h. Wat zijn de hiaten in de beschikbare kennis en oplossingen? 

i. Op welke manier draagt dit onderzoek bij aan het oplossen van het praktijk-

probleem, welke doelen worden daarbij nagestreefd? 

 

2) De probleemstelling is helder geformuleerd en is een goede vertaling van de 

probleemverkenning.  

 

3) De aanvraag sluit goed aan bij één van de vastgestelde thema‟s die in hoofdstuk 

2 van deze call zijn uitgewerkt.  
  

http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/
http://www.nro.nl/toelichting-invullen-vaste-tariefstelling/
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B. Onderzoeksvragen 

4) De onderzoeksvragen sluiten aan op de probleemverkenning en de 

beantwoording ervan leidt tot een aanvulling op bestaande kennis, inzichten 

en/of concrete producten.  

 

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

realistisch en haalbaar. 

 

C. Onderzoeksplan 

6) De onderzoeksopzet is consistent, haalbaar, voldoende verantwoord, goed  

doordacht en geschikt om de vraagstelling te beantwoorden. 

 

7) De onderzoeksmethode is aangepast aan de dagelijkse praktijk zodat de  

resultaten direct betrekking hebben op en (na gebleken geschiktheid)  

toepasbaar zijn in de werkelijke praktijksituatie.  

 

8) Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van wetenschappelijke  

onderzoeksmethoden die een betrouwbaar en valide antwoord geven op  

de vraagstelling. 

 

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

situationele veranderingen in de praktijk mogelijk is. 

 

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

 

CRITERIA VOOR DE PRAKTIJKRELEVANTIE 
  
D. Vraagarticulatie en samenwerking 

10) De probleemverkenning is opgesteld door (een brede vertegenwoordiging van) 

de leden van het consortium. Het onderzoeksvoorstel laat expliciet zien dat over 

de doelen is gecommuniceerd met elkaar, dat deze door zowel de onderwijs-

instelling als onderzoekers gewenst worden en dat deze als haalbaar en verenig-

baar zijn aangeduid. 

 

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

praktijkprofessionals en onderzoekers. De inbreng van professionals uit de 

praktijk is gewaarborgd. Het management van de onderwijsinstelling(en) 

ondersteunt het onderzoek. Het feit dat het management het onderzoek onder-

steunt blijkt onder meer uit het gegeven dat de onderwijsinstelling ruimte maakt 

om het onderzoek uit te voeren. 
  

E. Opbrengsten en kennisbenutting  

12) De uitvoering van het onderzoek draagt bij aan schoolontwikkeling en profes-

sionalisering. Dit blijkt onder andere uit de actieve rol die leraren en praktijk-

medewerkers in het onderzoek vervullen. 

 

13) Het onderzoek leidt tot bruikbare producten voor de onderwijspraktijk en biedt 

concrete oplossingen voor het geschetste probleem. Te denken valt aan 

handreikingen, checklists, websites, lesvoorbeelden, apps, video‟s, toetsen 

enzovoort.  

  

14) De producten zijn ook bruikbaar voor onderwijsinstellingen en/of andere 

gebruikers buiten het consortium. In het onderzoeksvoorstel wordt goed 

beargumenteerd dat er behoefte is aan de producten bij deze andere gebruikers. 

Daarnaast bevat het onderzoeksvoorstel een beknopt communicatieplan voor de 

(tussentijdse) verspreiding van de resultaten en producten naar andere 

gebruikers (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen buiten het consortium, educatieve 

uitgeverijen, onderwijsbegeleidingsdiensten en welzijnsorganisaties). Zowel in 
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de planning als in de begroting is ruimte opgenomen om dit plan verder uit te 

werken zodra er meer zicht is op de resultaten van het onderzoek. 
  
De criteria voor praktijkrelevantie tellen voor 40% van het eindoordeel mee.  

 

CRITERIA VOOR DE KWALITEIT VAN HET CONSORTIUM 

 

F. Kwaliteit van het consortium 

15) De onderzoeksleden van het consortium zijn aantoonbaar deskundig in het 

uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en de benutting van 

onderzoeksresultaten door de onderwijspraktijk. 

 

Toelichting: Deze deskundigheid impliceert onder andere dat onderzoeksleden goed onderlegd 

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

onderwijsprofessionals en deskundig zijn in de benutting van onderzoeksresultaten door de 

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

de aanvraag. Dit alles blijkt bijvoorbeeld uit relevante publicaties en producten voor de praktijk 

(bijvoorbeeld handreikingen, checklists, websites, lesvoorbeelden, apps of toetsen) en de 

wetenschap (bijvoorbeeld proefschriften, vakpublicaties en peer-reviewed artikelen) en 

presentaties voor de praktijk. 

 

16) De wetenschappelijke kwaliteit en de bruikbaarheid van de resultaten worden 

geborgd door: 

- De samenstelling van het consortium (het aantal consortiumpartners en de 

kernmerken van deze partners) 

- De manier waarop verschillende leden van het consortium worden ingezet 

(de taakverdeling).  

- De samenwerking binnen het consortium 

 

De criteria voor de kwaliteit van het consortium tellen voor 10% van het eindoordeel 

mee. 

 

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

onderzoek deel moet nemen. 

 

CRITERIA VOOR DE FINANCIËN  

 

H. Financiën  

17) De materiële kosten, personele kosten en kosten voor kennisbenutting: 

- Bieden helder inzicht in de besteding van de financiering; 

- Worden goed verantwoord. Hierbij wordt onder andere gelet op de noodzaak 

van materiële kosten (zoals ICT-voorzieningen), eventuele cofinanciering en 

de tijdsinvestering van verschillende betrokkenen met daaraan gekoppeld 

de planning; 

- Staan in verhouding tot het onderzoeksplan, zodat binnen de geplande tijd 

de wetenschappelijke kwaliteit en de bruikbaarheid van de resultaten 

gewaarborgd worden. Hierbij wordt onder andere gelet op de uitgebreidheid 

van de data-verzameling en data-analyses en de verhouding financiën voor 

wetenschappelijke personeel en personeel van onderwijsinstellingen. 

 

18) Als cofinanciering wordt geboden, blijkt uit de betreffende paragraaf wat de 

meerwaarde van de cofinanciering is voor dit onderzoek. 

 

De criteria voor de financiën tellen voor 10% van het eindoordeel mee. 
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4.4.3 Beleidsmatige overwegingen 

Bij de honorering van voorstellen kan de programmaraad naast de inhoudelijke 

kwaliteitscriteria ook de volgende beleidsmatige overweging in aanmerking nemen: 

 De evenwichtige spreiding van de voorstellen over de verschillende  

onderwijssectoren (als onderwerp van onderzoek). 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek en deze 

call for proposals neemt u contact op met:  

 

Veronique van der Perk MSc 

Beleidsmedewerker  

T: 070 3440577, E: v.vanderperk@nwo.nl  

 

Dr. Linda Sontag  

Secretaris PPO 

T: 070 3440941, E: l.sontag@nwo.nl  

 

Secretariaat NRO 

T: 070 3494343 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. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen aan 

iris@nwo.nl. 

5.2 Overige informatie 

Op 24 september 2014 organiseert het NRO een matchmakingsbijeenkomst waar 

geïnteresseerden meer informatie kunnen krijgen over de rondes Kortlopend 

onderwijsonderzoek en Langlopend onderwijsonderzoek. Tijdens de bijeenkomst 

kunnen vragen worden gesteld en is er volop gelegenheid om contacten te leggen 

met mogelijke partners voor een consortium.  

 

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de website van het NRO. U 

kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

mailto:v.vanderperk@nwo.nl
mailto:l.sontag@nwo.nl
mailto:ppo@nro.nl
mailto:iris@nwo.nl
http://www.nro.nl/24-september-nro-matchmakingsbijeenkomst/
http://www.nro.nl/nro/nieuwsbrieven/
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