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Hoofdstuk 1: Inleiding / Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert 

onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk 

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

en verbetering van het onderwijs. 

 

Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO).  

 

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

programmaraad: praktijkgericht, fundamenteel, beleidsgericht en overkoepelend. 

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

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

verantwoordelijkheid van de Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek 

(ProBO). 

 

Deze programmaraad stimuleert onderzoek dat inzicht vergroot in de vraag hoe 

het onderwijsbeleid optimaal kan inspelen op ontwikkelingen (uit het verleden, 

van nu en die voorzien worden in de toekomst) in de samenleving. Deze call for 

proposals is gericht op de evaluatie van de vernieuwing in het vmbo. De 

belangrijkste afnemers van de resultaten van dit beleidsgericht onderzoek zijn 

beleidsmakers. 

 

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

van een subsidie, en de beoordeling en selectie daarvan, voor onderzoek in het 

kader van de vernieuwing van het vmbo.  

 

1.2 Beschikbaar budget 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt budget 

beschikbaar voor onderzoek naar de vernieuwing van het vmbo en heeft het NRO 

verzocht om dit onderzoek uit te zetten.  

 

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde Evaluatie van de vernieuwing 

van het vmbo bedraagt in totaal 800.000 euro. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 18 januari 2016. 
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Hoofdstuk 2: Doel / Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo 

2 Doel 

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren 

van onderzoek in het kader van de evaluatie van de vernieuwing van het vmbo.  

 

Het vmbo wordt ingrijpend vernieuwd. In plaats van de huidige 35 

beroepsgerichte vakken en de indeling in vier sectoren met de mogelijkheid van 

intersectorale en intrasectorale programma’s zullen 10 beroepsgerichte profielen 

worden ingevoerd. De profielen in het vmbo zullen bestaan uit een 

gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.  

 

Belangrijke mijlpalen voor de invoering: 

 per 1 augustus 2016 beginnen scholen die dat willen met de nieuwe 

structuur voor hun leerlingen in het derde jaar; 

 per 1 augustus 2017 moeten de overige scholen beginnen in de nieuwe 

structuur; 

 in juni 2018 krijgt de eerste lichting vmbo-leerlingen het diploma ‘nieuwe 

stijl’. 

 

Met dit onderzoek wordt beoogd de vernieuwing van het vmbo te monitoren en 

te evalueren in hoeverre de doelstellingen van deze vernieuwing worden bereikt. 

Het onderzoek kan leiden tot adviezen over de aanpak van de vernieuwing voor 

het beleid en de onderwijspraktijk. 

 

Nadere eisen voor de inhoud, opzet en fasering van het beoogde onderzoek zijn 

te vinden in het Programma voor de evaluatie van de vernieuwing van het vmbo 

(zie bijlage 1). 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 

Aanvragen kunnen ingediend worden door onderzoekers verbonden aan 

Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, 

Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere 

onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. 

 

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door een individu verbonden 

aan een instituut. Een aanvrager mag maximaal eenmaal indienen, hetzij als 

hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. 

 

De hoofdaanvrager fungeert als projectleider van het onderzoek. Deze persoon 

dient het voorstel in, ontvangt alle berichten van het NRO tijdens de 

beoordelingsprocedure en is na eventuele toekenningen aanspreekpunt en 

verantwoordelijk voor het door het NRO te financieren onderzoeksproject. De 

eventueel met de hoofdaanvrager samenwerkende onderzoekers fungeren bij de 

aanvraag als medeaanvragers. 

 

Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat NRO-programmaraadsleden niet 

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

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

Belangenverstrengeling, waarborging voor het omgaan met mogelijke 

betrokkenheid van NRO-programmaraadsleden ingebouwd. Leden van de 

beoordelingscommissie daarentegen kunnen niet tevens aanvrager in dezelfde 

ronde zijn. 

 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo is een 

totaalbudget van 800.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend 

met een maximale looptijd van 6,5 jaar en een budget van maximaal 800.000 

euro. Er wordt één aanvraag gehonoreerd. 

 

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het 

project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen 

inhoudelijk gemotiveerd te worden. 

Personele kosten 

Subsidie kan worden aangevraagd voor de salariskosten van voor het onderzoek 

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

wetenschappelijk personeel en incidenteel die van niet-wetenschappelijk 

personeel. Ook de salariskosten van medewerkers met een vast dienstverband 

komen voor subsidie in aanmerking. Administratief ondersteunende taken 

kunnen niet onder deze subsidie worden aangevraagd. 

 

Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in de volgende 

categorieën: 
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Personeel onder vaste tariefstelling 

Voor de vergoeding van senior wetenschappelijk personeel (postdocs), junior 

wetenschappelijk personeel (promovendi en junior onderzoekers) en niet-

wetenschappelijk personeel die worden aangesteld bij een universiteit is het met 

de VSNU gesloten Akkoord Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek inclusief 

bijbehorende meest recente salaristarieven van toepassing. Inschaling vindt 

altijd plaats vanaf jaar 1.   

 

Bij een aanstelling van een promovendus of postdoc van minimaal 1 jaar voor 

0,5 fte wordt een maximale en eenmalige benchfee van  € 5.000,- ter 

beschikking gesteld. Deze benchfee is bedoeld voor kosten ter stimulering van de 

wetenschappelijke carrière van de door het NRO gefinancierde onderzoeker 

(bijvoorbeeld congresbezoek, publicatie van de dissertatie) en wordt opgevoerd 

bij het materieel budget. 

 

Personeel onder vrije tariefstelling 

Personeel van onderzoeksinstellingen die niet zijn verbonden aan een universiteit 

(waaronder hoger beroepsonderwijs) kunnen een dagtarief opvoeren, uitgaande 

van het brutosalaris volgens werkelijke inschaling en periodiek van de geldende 

CAO (voor zover van toepassing) en alle benodigde opslagen.  

 

Voor de personele inzet van universitaire docenten, 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.  

 

Bovenstaande tarieven zijn bindend. In de aanvraag dient te worden aangegeven 

hoe de aangevraagde personele kosten verdeeld worden over de verschillende 

leden van het onderzoeksteam (indien van toepassing) en worden de 

overwegingen achter deze verdeling toegelicht. 

 

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

leden van het onderzoeksteam.  

Materiële kosten 

In een aanvraag kunnen subsidies worden aangevraagd ter dekking van 

materiële kosten, zoals: 

 de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur, ge- en 

verbruiksgoederen; 

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

testonderzoek, en de aanschaf van databestanden; 

 reizen die noodzakelijk zijn in verband met het onderzoek; 

 studentassistentie; 

 onkosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten, 

kennisoverdracht en kennisbenutting. 

 

De kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of 

technische hulp die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket van een 

onderzoeksinstelling gerekend moeten worden en de kosten voor 

computergebruik bij rekencentra, alsmede voor het gebruik van laboratoria 

komen niet in aanmerking voor subsidiëring, tenzij het onderzoek een gebruik 

van faciliteiten met zich meebrengt dat aantoonbaar uitgaat boven het normale 

gebruik. Uitsluitend kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek zijn 

subsidiabel. Er kunnen derhalve bijvoorbeeld geen huisvestings-, overhead-, 

onderhouds- of afschrijvingskosten uit het materiële budget worden bekostigd. 

 

http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/Salaristabellen
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Het is niet toegestaan om de kostenpost ‘onvoorzien’ op te nemen. 

 

Congresbezoek van promovendi en postdoc’s met een aanstelling van minimaal 1 

jaar en 0,5 fte wordt bekostigd vanuit de benchfee. Congresbezoek voor het 

overige personeel kan worden aangevraagd als ‘congreskosten overig personeel’. 

 

Kennisbenutting 

Kosten voor kennisbenutting betreffen bijvoorbeeld: 

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

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

redactie); 

 kosten voor het organiseren van bijeenkomsten voor (specifieke) 

doelgroepen om eindresultaten te presenteren. 

De kosten voor kennisbenutting moeten gespecificeerd en toegelicht worden in 

de begroting van de aanvraag. Daarbij kan als richtlijn worden aangehouden dat 

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

aan kennisbenutting. 

 

Bij het controleren van de ontvankelijkheid van de aanvragen, zal het NRO 

nadrukkelijk aandacht besteden aan de plannen en de begroting voor 

kennisbenutting. Aanvragers wordt geadviseerd een concrete en realistische 

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

bijbehorende begroting.  

Bij alle producten en activiteiten dient te worden omschreven: 

 wie de doelgroep vormen, 

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

de activiteit en  

 hoe implementatie van het product of de kennis bevorderd wordt. 

 

Materiële kosten dienen zowel inhoudelijk gemotiveerd als financieel onderbouwd 

te worden. De programmaraad behoudt zich het recht voor bij de toekenning van 

een subsidie, vanwege budgettaire overwegingen, niet het gehele aangevraagde 

materieel budget toe te kennen. 

 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 18 januari 2016.  

 

Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de 

procedure. 

 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

LET OP: NWO gaat tussen 13 en 25 november 2015 over op het nieuwe online 

aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. U kunt uw aanvraag voor dit 

financieringsinstrument daardoor pas vanaf 26 november bij NWO indienen. Zie 

paragraaf 3.6 voor meer informatie. Voor 26 november kunt u al werken aan het 

belangrijkste deel van uw aanvraag: het invullen van het aanvraagformulier. 

 

 Download het aanvraagformulier op de website van NWO. Dit formulier 

staat onderaan de pagina van het betreffende financieringsinstrument. 

 Vul dit formulier in. 
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 Sla het formulier op als pdf-bestand. In verband met de invoering van een 

nieuw aanvraag- en rapportagesysteem (ISAAC) kunt u het formulier pas 

vanaf 26 november 2015 uploaden.  

 

Deze call for proposals vormt het uitgangspunt voor aanvragers bij het opstellen 

van een aanvraag. 

 

Uw aanvraag dient in het Nederlands te worden opgesteld.  

 

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Voor zover in de call for proposals niet geregeld, is de NWO-regeling subsidies (1 

mei 2011, versie 22 januari 2014) van toepassing.  

Na toekenning 

Uiterste startdatum 

Het toegekende project dient uiterlijk 15 juni 2016 te starten, anders kan het 

subsidiebesluit worden ingetrokken. Voor de start van het project dienen de 

volgende startdocumenten toegestuurd te worden aan het NRO: 

 Een projectmeldingsformulier (PMF) volledig ingevuld en ondertekend; 

 Bij iedere aanstelling van een promovendus of postdoc op het project dient 

tevens een volledig ingevuld en ondertekend personeelsinformatieformulier 

(PIF) toe te worden gestuurd.  

Deze documenten kunt u downloaden via www.nwo.nl/nroprojectbeheer.  

 

Startgesprek 

Het project zal aanvangen met een startgesprek met de programmaraad en 

betrokken beleidsambtenaren voor de precieze afstelling van onderzoeksvragen 

en de uitwerking ervan, de planning en de afstemming over het onderzoek dat 

loopt via SLO. Daarnaast zal ook de medewerker kennisbenutting van het NRO 

aanwezig zijn om het plan voor kennisdisseminatie zoals dat in de aanvraag is 

opgenomen te bespreken. 

 

Kennisbenutting 

Het NRO zal tussentijds nauw contact houden met de hoofdaanvrager en 

ondersteuning bieden bij het verhogen van de bruikbaarheid en verspreiding van 

de resultaten van het onderzoek.  

 

In de Handleiding kennisbenutting beleidsgericht onderwijsonderzoek 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/kennis-

verspreiden/handleidingen-kennisbenutting. 

 

Tussentijdse wijzigingen melden 

Op de hoofdaanvrager van wie het project is gehonoreerd, rust de verplichting 

om, conform de algemene subsidievoorwaarden, eventuele afwijkingen in de 

planning of uitvoering van het onderzoek, onmiddellijk en met redenen omkleed 

voor te leggen aan het NRO-bureau. 

 

Monitoring voortgang onderzoek 

Halverwege de looptijd van het onderzoek dient de hoofdaanvrager verslag te 

doen van het tot dan toe uitgevoerde onderzoek. Tevens dient de 

hoofdaanvrager aan te geven hoe het onderzoek in de tweede helft van de 

looptijd zal worden uitgevoerd. 

http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleidingen-kennisbenutting
http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleidingen-kennisbenutting
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Beoordeling output 

Het onderzoek is pas succesvol afgerond als minimaal de in de aanvraag 

genoemde output ter beschikking is gesteld en is goedgekeurd door de 

programmaraad. In het geval van de evaluatie van de vernieuwing van het vmbo 

gaat het in ieder geval om de oplevering van jaarlijkse inhoudelijke 

tussenrapporten in de jaren 2017 t/m 2021 en een definitief eindrapport in 

december 2022. 

 

In de jaarlijkse tussenrapporten (volgens de planning die de aanvrager heeft 

opgenomen in de aanvraag) wordt gerapporteerd over de verschillende 

componenten van het onderzoek, dat wil zeggen in ieder geval de algemene 

monitor, monitor van leerlingstromen en gebruikerservaringen (zie ook bijlage 

1). Deze tussenrapporten worden via ISAAC ingediend bij het NRO-bureau. Aan 

de oplevering van deze rapporten wordt een jaarlijks voortgangsgesprek – met 

de aanwezigen van het startgesprek – gekoppeld. De tussenrapportages dienen 

van voldoende niveau te zijn om het onderzoek te kunnen continueren. Dit wordt 

ook jaarlijks bekeken. 

 

Op 1 oktober 2022 verwacht de programmaraad een digitale conceptversie van 

het eindrapport. Deze stuurt de hoofdaanvrager per e-mail naar het NRO-

bureau. 

 

De programmaraad beoordeelt het concepteindrapport op zichzelf, maar ook 

tegen de achtergrond van de oorspronkelijke aanvraag en overige relevante 

documenten gedurende de looptijd van het onderzoeksproject. Binnen dertig 

dagen ontvangt de hoofdaanvrager een reactie van de programmaraad in de 

vorm van een goed- of afkeuring van de conceptversie en inhoudelijk 

commentaar. Indien: 

- het rapport wordt afgekeurd, dient de onderzoeker het rapport aan te 

passen op grond van het commentaar totdat het wordt goedgekeurd door 

de programmaraad;  

- het rapport is goedgekeurd, verwerkt de onderzoeker het (laatste) 

commentaar in het rapport waarna de definitieve versie op 1 december 

2022 wordt ingediend via ISAAC en in 5-voud in hard copy toegestuurd 

aan het NRO-bureau.  

 

In de beleidscontext waarin het dit onderzoek figureert, is het belangrijk dat de 

onderzoeksresultaten op goed leesbare wijze zijn gepresenteerd. Daarom heeft 

de programmaraad bepaald dat in de tussen- en eindrapporten ook een 

managementsamenvatting moet worden opgenomen van maximaal twee 

pagina’s. De aanvrager wordt nadrukkelijk verzocht toe te zien op de 

leesbaarheid van deze managementsamenvatting voor de doelgroep: het 

beleids- en eventueel onderwijsveld. In deze samenvatting worden met name de 

conclusies en aanbevelingen toegelicht. De opzet en uitvoering van het 

onderzoek is van minder belang en mag in maximaal één korte alinea worden 

toegelicht. De managementsamenvatting wordt bij voorkeur voor in het rapport 

opgenomen. 

 

Let op! Het NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het 

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

beoogde opbrengsten. Indien hierop een afwijking wordt geconstateerd, en deze 

is niet tijdig gemeld en goedgekeurd door de programmaraad en is geen sprake 

van force majeure, dan zal de programmaraad de subsidie lager vaststellen. Zie 

daartoe verder de ProBO toetsings- en evaluatieprocedure, beschikbaar via 

www.nwo.nl/nroprojectbeheer.   

 

http://www.nwo.nl/nroprojectbeheer
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Daarnaast verlangt het NRO dat u gedurende, en tot twee jaar na de looptijd van 

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

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

rapportagesysteem van NWO. U vindt daar een uitgebreide beschrijving van de 

stappen voor het registreren van producten in ISAAC.  

 

Presentatie projecten  

Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar onderzoeken die door de 

vier programmaraden zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt 

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

de onderwijspraktijk. Uitvoerders van dit project worden geacht om hieraan een 

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

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

op andere bijeenkomsten in relatie tot beleidsgericht onderwijsonderzoek.  

 

Eindverslag 

Uiterlijk binnen drie maanden na afronding van het onderzoek dient de 

hoofdaanvrager een eindverslag en een financiële verantwoording in via ISAAC. 

Alle tot dan toe in het kader van het project gerealiseerde en in de aanvraag 

genoemde wetenschappelijke output dient tevens afzonderlijk geregistreerd te 

worden in ISAAC. Na goedkeuring van het eindverslag wordt de subsidieperiode 

afgesloten en de definitieve subsidie vastgesteld.  

 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

LET OP: NWO gaat tussen 13 en 25 november 2015 over op het nieuwe online 

aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Dit betekent dat u pas vanaf 26 

november 12.00 uur een aanvraag kunt indienen voor dit 

financieringsinstrument.  

 

Als u nog niet eerder een aanvraag bij NWO heeft ingediend vragen wij u na 26 

november 12.00 uur een account aan te maken voor het online 

aanvraagsysteem. Doe dit minimaal één dag voor het indienen van uw aanvraag. 

Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen.  

 

Heeft u al eerder een account aangemaakt in het oude aanvraagsysteem Iris, dan 

wordt uw account in principe automatisch omgezet naar een ISAAC-account. Bij 

de eerste keer inloggen wordt u wel gevraagd een nieuw wachtwoord in te 

stellen. Voor een beperkt aantal accounts is omzetting om technische redenen 

niet mogelijk. In dat geval geeft het systeem bij de eerste keer inloggen een 

foutmelding. U dient dan een nieuw account voor ISAAC aan te maken. NWO 

koppelt vervolgens uw Iris-projectgeschiedenis aan uw nieuwe account. 

 

Wanneer een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie werkt die niet is 

opgenomen in de database van ISAAC, kan er een nieuwe organisatie worden 

aangemaakt. Hiervoor kan een e-mail gestuurd worden naar Centraal 

Relatiebeheer (zie ISAAC). De organisatie zal dan worden toegevoegd. Aangezien 

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

voor de deadline gemeld te worden. 

 

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. 

Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling 

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

ISAAC-account in te dienen. 

 



9 

Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo 

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u online enkele gegevens in te 

voeren. Ruim hier voldoende tijd voor in. 

 

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

ISAAC helpdesk, zie paragraaf 5.1.2. 
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

De procedure bestaat uit de volgende stappen:  

 Publicatie van de call for proposals 

 Indiening van aanvragen  

 In behandeling nemen van de aanvraag 

 Preadvisering beoordelingscommissie 

 Weerwoord 

 Beoordeling door de beoordelingscommissie 

 Besluitvorming programmaraad 

 

Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise is besloten gebruik 

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

subsidies (1 mei 2011, versie 22 januari 2014) om een afwijkende 

selectieprocedure te volgen ten aanzien van advisering, beoordeling en 

besluitvorming. Deze afwijking houdt in dat de beoordelingsprocedure zonder 

inschakeling van referenten zal worden uitgevoerd.  

 

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

betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van 

toepassing.  

Indiening van aanvragen  

Voor indiening van het voorstel is een standaardformulier beschikbaar. 

Aanvragers dienen zich te houden aan de in dit formulier opgenomen vragen en 

de toelichting hierop, alsmede aan de richtlijnen voor het maximale aantal 

woorden en pagina’s.  

 

Volledig ingevulde aanvraagformulieren dienen uiterlijk 18 januari 2016, via 

ISAAC ingediend te zijn. Na genoemd tijdstip is indiening niet meer mogelijk. Na 

ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener hiervan een bevestiging.  

In behandeling nemen van de aanvraag  

Zo spoedig mogelijk na indiening van het voorstel krijgt de hoofdaanvrager 

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

bureau bepaalt dat aan de hand van een aantal administratief-technische 

criteria. Deze staan vermeld in paragraaf 4.2.1. Een aanvraag die niet voldoet 

aan één van de genoemde criteria, wordt niet in behandeling genomen. 

Preadvisering beoordelingscommissie 

Elke aanvraag wordt voor commentaar voorgelegd aan een aantal leden van de 

beoordelingscommissie (de preadviseurs). De beoordelingscommissie bestaat uit 

een mix van leden met een wetenschappelijke achtergrond en leden met 

ervaring in het beleid van het onderwijs en is door de programmaraad gekozen 

op basis van expertise en niet-betrokkenheid bij de aanvragen.  

 

De preadviseurs geven een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het 

voorstel (preadvies). Zij formuleren dit aan de hand van de beoordelingscriteria 

en maken daarbij gebruik van een standaardformulier. De preadviseurs mogen 

niet betrokken zijn bij de (aanvragers van de) aanvragen waarover zij adviseren.  
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Weerwoord  

De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag 

via ISAAC en krijgt de gelegenheid binnen een week een weerwoord te 

formuleren. Deze reactie dient de aanvrager in via zijn/haar eigen ISAAC-

account. Indien de teneur van de preadviezen overwegend negatief is, wordt de 

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

een positieve beoordeling is over het algemeen namelijk klein bij overwegend 

negatieve preadviezen. Indien de aanvrager besluit de aanvraag terug te 

trekken, dan dient de hoofdaanvrager dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het 

NRO-bureau te melden. 

Beoordeling door de beoordelingscommissie  

De aanvragen, preadviezen en weerwoorden fungeren als startpunt voor de 

bespreking door de beoordelingscommissie. De commissie stelt naar aanleiding 

van de bespreking een schriftelijk advies op voor de programmaraad over de 

kwaliteit en prioritering van de aanvragen, uitgaande van de 

beoordelingscriteria. 

 

Zowel de vier deelcriteria als het voorstel als geheel dienen ten minste als goed 

beoordeeld te worden om in aanmerking te komen voor honorering. 

 

Indien meerdere subsidieaanvragen de hoogste kwalificatie behalen (zij het 

excellent, zeer goed of goed), dan prioriteert de commissie deze voorstellen. 

Besluitvorming door de programmaraad 

Het advies van de beoordelingscommissie wordt door de programmaraad 

getoetst. Vervolgens stelt deze de definitieve kwalificaties vast en besluit de 

programmaraad welke aanvragen voor honorering in aanmerking komen. Er kan 

één aanvraag gehonoreerd worden.  

 

De hoofdaanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de 

besluitvorming de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag. 

 

NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie 

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

toekennen van subsidie. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: 

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

Bezwaar en beroep 

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

subsidieronde Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo staan, waar van 

toepassing, de geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 

Tijdpad 

November 2015  Uitnodiging tot het indienen van onderzoeksvoorstellen 

18 januari 2016  Deadline indienen volledige aanvraag 

Eind januari 2016 Bericht ontvankelijkheid naar aanvragers 

Februari 2016  Opstellen preadviezen 

Eind februari 2016 Versturen preadviezen naar aanvragers 

Begin maart 2016 Gelegenheid tot weerwoord aanvrager op preadviezen 

Maart 2016  Bespreking door beoordelingscommissie 

Medio april 2016  Besluitvorming programmaraad 

Eind april 2016  Bericht over besluit naar aanvragers 

Aanpassingen procedure 

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

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

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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brengen. Eventuele aanpassingen in de procedure zullen aan de aanvragers 

worden gecommuniceerd. 

 

4.2 Criteria 

4.2.1 Formele ontvankelijkheidscriteria  

Het NRO-bureau gaat na of de aanvraag aan de volgende criteria voor indiening 

voldoet: 

- De aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager; 

- De aanvraag is tijdig ingediend; 

- De aanvraag is ingediend door een persoon die aan de gestelde eisen 

voldoet; 

- Het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of 

wijziging, juist, compleet en volgens de instructies ingevuld; 

- De aanvraag is in het Nederlands opgesteld; 

- De aanvraag betreft de evaluatie van de vernieuwing van het vmbo, 

zoals aangegeven in deze call for proposals; 

- Het onderzoek start uiterlijk op 15 juni 2016; 

- De beoogde opleverdata van de rapporten zijn gepland zoals gevraagd in 

paragraaf 3.5; 

- De aangevraagde subsidie bedraagt maximaal € 800.000; 

- Het budget is volgens de richtlijnen in de calls for proposals en het 

aanvraagformulier opgesteld; 

- De periode waarover subsidie wordt aangevraagd is maximaal 6,5 jaar, 

en eindigt op 1 december 2022. 

 

4.2.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria  

Aanvragen voor deze subsidieronde worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand 

van onderstaande criteria: 

 

1. Aansluiting bij het evaluatieprogramma 

 Sluit de probleemstelling goed aan bij de inhoud van het in 

bijlage 1 bij de call for proposals gevraagde 

evaluatieprogramma van de vernieuwing van het vmbo? 

 Sluiten de onderzoeksvragen goed aan bij de in het 

evaluatieprogramma beschreven hoofdvragen met 

betrekking tot resultaten en ervaringen, doelstellingen en 

invoeringsvragen? 

 Bevat het onderzoek in ieder geval de drie componenten 

zoals beschreven in het evaluatieprogramma? 

 

2. Wetenschappelijke kwaliteit 

a. Uitwerking probleemstelling en onderzoeksvragen 

 Is de centrale probleemstelling helder beschreven, 

afgebakend en uitgewerkt?  

 Is de aanduiding van en de aansluiting op bestaande (ook 

beleidsspecifieke) kennis en theorieën adequaat?  

 Is de probleemstelling op consequente wijze uitgewerkt in 

onderzoeksvragen, hypothesen en een model?  

b. Opzet en methoden 

 Zijn de voorgestelde methoden en technieken doelmatig en 

geschikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden? 
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 Is de gekozen onderzoeksopzet consistent, voldoende 

gemotiveerd en de fasering adequaat? 

 Is de aanvraag helder ten aanzien van maatregelen die 

genomen worden om de betrouwbaarheid en validiteit van 

de onderzoeksinstrumenten te optimaliseren? 

 Zijn de wetenschappelijke disciplines waar de 

onderzoeksvragen zich op richten vertegenwoordigd in de 

opzet van het onderzoek? 

c. Haalbaarheid, organisatie en begroting van het onderzoek 

 Is er een goed doordacht en haalbaar werk- en 

publicatieplan, waarbij rekening wordt gehouden met de 

jaarlijks op te leveren tussenrapporten en het eindrapport? 

 Is de organisatie van het voorstel en de samenwerking 

binnen het onderzoek helder omschreven? 

 Is de raming van de aangevraagde personele en materiële 

middelen redelijk voor het voorgestelde onderzoek en 

voldoende adequaat beargumenteerd? 

 

3. Beleidsmatige betekenis en kennisbenutting 

a. Relevantie voor onderwijsbeleid 

 Wordt de invoering van de vernieuwing van het vmbo op de 

juiste wijze gemonitord? 

 Worden de met de vernieuwing beoogde doelstellingen op 

de juiste wijze gemonitord? 

 Worden de resultaten en ervaringen van betrokkenen op de 

juiste wijze gemonitord? 

 Geeft het onderzoek blijk van flexibiliteit zodat inspelen op 

onverwachte, situationele veranderingen in het beleid 

mogelijk is? 

b. Kennisbenutting 

 Hoe worden de resultaten van het onderzoek (ook 

tussentijds) gecommuniceerd met gebruikers (overheid en 

onderwijsveld)? 

 Is er voldoende aandacht voor interactie en de wijze waarop 

de resultaten benut kunnen worden in het beleid en de 

praktijk? 

 

4. Kwaliteit onderzoeker(s) 

 Zijn de aanvragers deskundig op het desbetreffende terrein, 

mede blijkend uit publicaties en presentaties op het terrein 

van beleidsvorming en beleidsevaluatie? 

 Wekt de samenstelling van de onderzoekteam en 

institutionele omgeving voldoende vertrouwen dat het 

project tot een goed einde kan worden gebracht? 

 Zijn de wetenschappelijke disciplines waar de 

onderzoeksvragen zich op richten vertegenwoordigd in de 

samenstelling van het onderzoeksteam? 

 

De bovenstaande beoordelingscriteria wegen elk voor 25% mee in de 

beoordeling. Op alle vier de deelcriteria dient sprake te zijn van ten minste 

een kwalificatie ‘goed’ om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning. 



14 

Hoofdstuk 5: Contact en overige informatie / Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo 

5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo en 

deze call for proposals neemt u contact op met:  

 mw. Maya Wijnen MSc. 

t: 070 349 4452, e: m.wijnen@nwo.nl 

 Secretariaat ProBO 

t: 070 349 4362, e: probo@nro.nl  

 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met 

de ISAAC helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om 

advies vraagt. De ISAAC helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 

10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen 

niet alle buitenlandse providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt uw vraag 

ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee 

werkdagen een reactie.  

 

 

 

 

mailto:m.wijnen@nwo.nl
mailto:probo@nro.nl
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6 Bijlage 1 
 

 

Programma voor de evaluatie van de vernieuwing van het vmbo 

 

Inleiding 

Op verzoek van het Ministerie van OCW nodigt het NRO (consortia van) onderzoekers uit om een 

evaluatieprogramma voor te stellen, dat de komende vernieuwing in het vmbo monitort en 

evalueert. Het doel van het evaluatieprogramma is om na te gaan in hoeverre de doelstellingen van 

deze vernieuwing worden bereikt.  

 

Het onderzoek kan leiden tot adviezen over de aanpak van de vernieuwing voor beleid en 

onderwijspraktijk. Het onderzoek betreft een beleidsmatige evaluatie van de onderwijsvernieuwing 

(invoering profielstructuur met profielvak en flexibele beroepsgerichte keuzevakken) in het 

beroepsgerichte deel van het vmbo. 

 

Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) gaat binnen zijn reguliere opdracht bij 

vakvernieuwing ook de beroepsgericht examenprogramma’s monitoren. Dit onderzoek loopt in 

dezelfde periode als de beleidsevaluatie en betreft inhoudelijke evaluaties per vernieuwd profielvak 

en een evaluatie beroepsgerichte keuzevakken. De bevindingen van de onderzoeken van SLO 

moeten worden meegenomen in de beleidsevaluatie. Uit de onderzoeksopzet moet blijken dat 

afstemming met SLO zal plaatsvinden. Na eventuele toekenning worden concrete afspraken hierover 

gemaakt.   

 

Voordat de doelstellingen met bijbehorende (hoofd)vragen van het onderzoek worden uitgewerkt, 

wordt eerst kort de vernieuwing zelf beschreven, met verwijzing naar relevant materiaal. Daarna 

volgt de periode waarin het onderzoek uitgevoerd moet worden. Ten slotte wordt een aantal eisen 

geformuleerd waar het onderzoek aan moet voldoen en aandachtspunten waar rekening mee moet 

worden gehouden. 

 

1. Vernieuwing vmbo 

 

Het vmbo wordt ingrijpend vernieuwd. In plaats van de huidige 35 beroepsgerichte vakken en de 

indeling in vier sectoren met de mogelijkheid van intersectorale en intrasectorale programma’s 

zullen tien beroepsgerichte profielen worden ingevoerd. De profielen in het vmbo zullen bestaan uit 

een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.  

Het gemeenschappelijk deel bestaat uit vijf algemeen vormende vakken en de rekentoets; voor de 

gemengde en theoretische leerweg komt daar nog het profielwerkstuk bij. Het profieldeel bestaat uit 

twee algemeen vormende vakken en één profielvak; dit laatste vak ontbreekt in de theoretische 

leerweg. Het vrije deel bestaat voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg uit vier 

beroepsgerichte keuzevakken (ter grootte van een kwart profielvak), voor de gemengde leerweg uit 

twee beroepsgerichte keuzevakken en één algemeen vormend vak en voor de theoretische leerweg 

uit twee algemeen vormende vakken. In het vrije deel kan de school ook schoolspecifieke 

onderdelen toevoegen. In schema: 
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Met deze vernieuwing van het vmbo worden diverse resultaten beoogd. De belangrijkste hiervan 

zijn: 

- een inrichting bieden die enerzijds globaler van aard is dan de huidige inrichting en die het 

vmbo-aanbod herkenbaarder en beter organiseerbaar moet maken; 

- en anderzijds meer flexibiliteit en ruimte biedt om op de regio toegespitste keuzes te 

maken, waardoor de aansluiting op het mbo en de (regionale) arbeidsmarkt wordt 

verbeterd; 

- bij de inrichting een zo divers mogelijk aanbod voor de regio in stand houden; 

- de mogelijkheden om het onderwijs ‘up to date’ te houden te vergroten; 

- het vergroten van de keuzemogelijkheden voor leerlingen: zowel verdieping binnen een 

profiel als verbreding naar andere profielen zijn in de beroepsgerichte keuzevakken 

mogelijk; 

- het verbeteren van de aansluiting naar het mbo (de nieuwe programma’s sluiten hierbij 

aan); 

- de begeleiding in het proces van loopbaankeuze te versterken door een betere oriëntatie 

hierop. 

 

Voor een beschrijving van de inhoud van de voorgestelde wijzigingen en de bedoelingen ervan kan 

worden verwezen naar de brief van de staatssecretaris van OCW van 15 december 2014 aan de 

Tweede Kamer over ‘Fundamenteel vmbo’ en naar de voorstellen voor wetswijziging die 14 april 

2015 zijn ontvangen door de Tweede Kamer (vergaderjaar 2014-2015, nummer 34 184; zie 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2015Z05983&dossier=34184)  

Deze stukken worden als bekend verondersteld bij het lezen van deze notitie. 

Verder is actuele informatie over de vernieuwingen in het vmbo (concept-examenprogramma’s, 

pilotscholen, regelingen) te vinden op www.vernieuwingvmbo.nl. 

 

Deze vernieuwing vindt plaats in de context van andere ontwikkelingen: het Passend onderwijs 

wordt verder vormgegeven (met consequenties voor PRO en LWOO) en in diverse regio’s treedt 

krimp op. Voor het (gedeeltelijk) opvangen van de effecten van krimp is een aparte regelgeving in 

ontwikkeling. Het is van belang deze context mee te wegen bij de interpretatie van de resultaten. 

 

 

 

 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2015Z05983&dossier=34184
http://www.vernieuwingvmbo.nl/
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2. Doelstellingen van het onderzoek  

 

Het Ministerie van OCW wil deze vernieuwing monitoren en nagaan of de doelstellingen hiervan 

daadwerkelijk worden bereikt. Dat gebeurt aan de hand van drie hoofdvragen, die voortkomen uit 

de doelstellingen zoals die beschreven zijn in de Kamerbrief  ‘fundamenteel vmbo’ en het 

wetsvoorstel profielen vmbo, namelijk: 

A. Tot welke resultaten leiden de vernieuwingen en hoe ervaren de betrokkenen dit? 

B. Worden de beoogde doelstellingen behaald? 

C. Hoe verloopt de invoering van de vernieuwing? 

 

Deze hoofdvragen vallen uiteen in een aantal deelvragen. 

 

A. Resultaten en ervaringen 

- Hoe ziet de beoogde vernieuwing eruit?  

- Wat vinden verschillende betrokkenen (bv. schoolleiders, docenten, examenmakers) van de 

beoogde vernieuwing?  

- Hoe vertalen verschillende betrokkenen de beoogde vernieuwing naar de onderwijspraktijk?  

- Hoe ervaren leerlingen de vernieuwde situatie?  

- Welke leerresultaten behalen leerlingen binnen de vernieuwde programma’s?  

 

B. De beoogde doelstellingen 

- Wordt het onderwijs beter organiseerbaar? Voor welke organisatiemogelijkheden kiezen 

scholen?  

- Voldoet de flexibele profielstructuur met profielvak en beroepsgerichte keuzevakken en is 

het makkelijker geworden om met de beroepsgerichte keuzevakken het onderwijsaanbod 

‘up to date’ te houden? 

- Wordt de nieuwe indeling als herkenbaarder  en overzichtelijk ervaren? 

- Sluit de nieuwe opzet goed aan bij het (eveneens vernieuwde) mbo, zowel landelijk als 

regionaal?  

- Kan in de nieuwe systematiek voldoende worden ingespeeld op de behoeftes van de 

arbeidsmarkt in de regio? 

- Biedt de nieuwe systematiek aan krimpregio’s voldoende mogelijkheden om in die regio 

divers regionaal aanbod in stand te houden?  

- Is het vmbo (in de optiek van de scholen) met deze vernieuwing meer voorbereidend op het 

mbo of juist meer voorbereidend op de (regionale) arbeidsmarkt geworden? 

- Hoe verhouden de mogelijkheden van de huidige intersectorale programma’s om 

sectoroverstijgend te werken zich tot de mogelijkheden van de nieuwe profiel- en 

beroepsgerichte keuzevakken om profieloverstijgend te werken?  

- Wat betekenen de vernieuwingen voor de onderwijskwaliteit? Zijn er positieve of negatieve 

effecten waarneembaar op de examenresultaten? 

- Wordt de begeleiding van leerlingen in het proces van loopbaankeuze versterkt door een 

betere oriëntatie op de loopbaankeuzes? Hoe krijgt de loopbaanoriëntatie- en begeleiding 

(LOB) vorm?  

- Leidt de begeleiding ook tot betere keuzes voor de vervolgopleiding, blijkend uit 

tevredenheid van leerlingen?  

- Worden de keuzemogelijkheden voor de leerlingen daadwerkelijk vergroot? Kunnen zij 

kiezen voor verdieping of voor verbreding en in welke mate? Zijn er mogelijkheden om 

binnen meerdere profielen opgeleid te worden? Hoe beleven leerlingen dit? Hebben de 

scholen voldoende expertise op docentniveau om dit te realiseren? 

- Zijn maatwerktrajecten mogelijk?  

- Welk effect hebben de vernieuwingen op de (vormgeving) van de huidige leerwerktrajecten 

en assistentenopleidingen?  

 

C. De invoering 

- Slagen scholen erin de nieuwe structuur per 1 augustus 2016 voor het derde jaar in te 

voeren (of per 1 augustus 2017 indien zij daarvoor kiezen)? 
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- Hoe ziet de verdeling van de gekozen profielen over Nederland eruit? Is er sprake van een 

verdeling die correspondeert met de regionale behoeftes? 

- Wat zijn de financiële effecten voor de scholen? Er is een budgettair neutrale invoering 

beoogd. Wordt dit ook bereikt? (Hierbij realiseren we ons dat er gelijktijdig andere financiële 

veranderingen spelen, zoals de inbedding van de bekostiging van LWOO en PRO binnen 

Passend Onderwijs; deze vormen geen onderwerp van onderzoek, maar kunnen wel van 

belang zijn bij de interpretatie van de resultaten.) 

- Welke investeringen met betrekking tot de inventaris en leermiddelen moeten scholen doen 

voor de invoering van de profielen?  

- Wordt de nieuwe examensystematiek zo ingevoerd, dat de kwaliteit van alle onderdelen is 

geborgd? (Dit geldt met name voor de toetsing van de beroepsgerichte keuzevakken in de 

schoolexamens.)  

- Welke afspraken maken besturen en scholen in de regio om tot een dekkend aanbod van 

profielen en beroepsgerichte keuzevakken te komen? En hoe worden deze afspraken 

gerealiseerd in de praktijk? 

- Wordt er meer keuze ervaren in en tussen de scholen door specifiekere profilering van 

scholen? 

- Voldoet de verhouding tussen praktische vaardigheden en theoretische vaardigheden in de 

beroepsgerichte examens aan de eisen in het mbo en het afnemend werkveld? 

- Zijn de doelstellingen van de vernieuwingen helder voor de scholen? 

- Welke manieren gebruiken de scholen om te zorgen dat de vernieuwingen daadwerkelijk 

landen in de praktijk?   

 

3. Tijd waarin het onderzoek plaatsvindt 

 

Belangrijke mijlpalen voor de invoering zijn: 

- per 1 augustus 2016 beginnen scholen die dat willen met de nieuwe structuur voor hun 

leerlingen in het derde jaar; 

- per 1 augustus 2017 moeten de overige scholen beginnen in de nieuwe structuur; 

- in juni 2018 krijgt de eerste lichting vmbo-leerlingen het diploma ‘nieuwe stijl’. 

 

Voor die vragen die gegevens vereisen over de situatie voorafgaand aan de invoering, is het 

belangrijk om in 2016-2017 te starten met onderzoek over o.a. de vierdejaars vmbo en de ideeën 

die leven over het nu vigerende vmbo-onderwijs bij scholen voor vmbo en mbo en bij het afnemend 

werkveld. (Hierbij dient dan wel rekening gehouden te worden met ‘voorloperseffecten’: sommige 

scholen zijn pilotscholen en andere preluderen al op de vernieuwingen.) 

 

Voor invoeringsvragen zal de nadruk moeten liggen op de jaren 2016-2017 en 2017-2018: vanaf 

augustus 2017 geldt de nieuwe situatie voor alle scholen en dan kan zo direct mogelijk nagegaan 

worden of de invoering ook gaat zoals bedoeld. Bijsturing op korte termijn zou hiermee mogelijk 

zijn.  

 

Voor de vragen naar het behalen van doelstellingen is de periode na juni 2018 van belang. Dan 

kunnen de mbo-instellingen uitspraken doen over de nieuwe instroom en het bedrijfsleven over de 

aansluitingsmogelijkheden.  

 

Voor het meten van de doorstroom naar en in het mbo is een langere periode noodzakelijk: de 

leerlingen ‘nieuwe stijl’ die kiezen voor mbo-4 kunnen dat diploma op z’n vroegst in 2021 krijgen.  

 

Het hele onderzoek dient van juni 2016 tot en met november 2022 plaats te vinden, met in eerste 

instantie aandacht voor de huidige situatie en invoeringsvragen en in tweede instantie aandacht 

voor beoogde doelen en doorstroom van leerlingen. 

 

4. Inrichting van het onderzoek  

 

De bedoeling van het onderzoek is niet alleen om na te gaan hoe de invoering van de nieuwe opzet 

van het vmbo verloopt en of de beoogde doelstellingen worden behaald, maar ook om scholen 
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kennis te laten delen over positieve en negatieve ervaringen tijdens de implementatie. Ook dient het 

onderzoek zodanig ingericht te worden dat tijdig beleidswijzigingen kunnen worden ingezet wanneer 

dat nodig is. 

Om aan al deze doelstellingen te kunnen voldoen, ligt het voor de hand om het onderzoek op te 

splitsen in een aantal deelonderzoeken die in ieder geval de volgende componenten bevatten: 

 

1) Een algemene monitor met als doelstelling of de vernieuwing volgens plan verloopt (“vinger 

aan de pols”) 

2) Een monitor van leerlingstromen: o.b.v. DUO-gegevens studiesucces, uitval etc. 

onderzoeken (voor- en nameting) 

3) Het gebruik maken van ervaringen van leerlingen, docenten, schoolleiding en –bestuur, het 

mbo en de arbeidsmarkt voor het beoordelen van het bereiken van de doelen (voor- en 

nameting). 

 

Dit betekent, dat het onderzoek voor een groot deel beleidsgericht onderzoek zal zijn, waarbij 

gekeken wordt of het beleid bereikt wat het beoogt. In een dergelijke evaluatie zijn de 

achterliggende beleidstheorie en –reconstructie van belang en wordt het verschil tussen de doelen 

die beoogd werden met de implementatie en de daadwerkelijk behaalde doelen onderzocht. 

Daarnaast is het van belang om op schoolniveau na te gaan wat de implicaties zijn van het beleid en 

hoe die worden opgepakt om daarmee representatieve voorbeelden van concrete invullingen te 

kunnen geven. 

 

5. Aandachtspunten voor de evaluatie 

 

Het onderzoek dient zo ingericht te zijn dat ingespeeld kan worden op mogelijke (maatschappelijke 

en politieke) ontwikkelingen, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving in het vo en veranderingen in 

het mbo. 

 

Naast deze vernieuwing zijn ook andere beleidswijzigingen van invloed op het vmbo, zoals de 

verdere vormgeving van Passend onderwijs en consequenties daarvan voor PRO en LWOO en 

effecten van doelmatige leerwegen in het mbo. De invloed van deze beleidswijzigingen op de 

beoogde vernieuwing dient te worden meegewogen bij de interpretatie van de resultaten; het blijft 

wel de bedoeling om de effecten van de vernieuwing in het vmbo op zich te monitoren. 

 

Veel factoren hebben invloed op het succes en de gevolgen van de vernieuwing. Deze zijn dan ook 

niet aan één oorzaak of variabele toe te schrijven. Onderzoekers dienen zich hier niet alleen bewust 

van te zijn, maar ook te zorgen dat – hoe complex ook – de belangrijkste (mogelijke) variabelen 

worden meegenomen in het onderzoek.  

 

 



 

Uitgave: 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

 

 

november 2015 

 

 

 

 


