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Hoofdstuk 1: Inleiding / Doorbraakproject Onderwijs & ICT  

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 oproep tot 
het indienen van voorstellen (‘call for proposals’) valt onder verantwoordelijkheid 
van de Overkoepelende Programmaraad voor Onderwijsonderzoek (OPRO) van het 
NRO. 
 
Deze ‘call for proposals’ geeft een overzicht van de procedure voor het aanvragen 
van financiering, en de beoordeling en selectie daarvan, voor onderzoek in het kader 
van het ‘Doorbraakproject Onderwijs & ICT’. Onderzoekers worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan deze financieringsronde.  

 

1.2 Beschikbaar budget 

Het beschikbare budget bedraagt € 1.360.000. Er wordt maximaal één aanvraag 
gehonoreerd. 

    

1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 21 april 2015, 14.00 

uur. 
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2 Doel 

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren 
van onderzoek naar gepersonaliseerd leren met ICT in het kader van het 
Doorbraakproject Onderwijs & ICT. De partners uit het Doorbraakproject Onderwijs 
& ICT stellen hiervoor budget beschikbaar en hebben het NRO verzocht om dit 
onderzoek uit te zetten.  
 
Van de onderzoeksinstellingen die een aanvraag indienen voor deze subsidieronde 
wordt een globaal onderzoeksvoorstel en een beschrijving van hun past 
performance, onderlinge samenwerking en expertisegebieden gevraagd. Een meer 
concreet plan wordt bij de voortgangsrapportage in het najaar van 2015 verwacht.   
 
In het Doorbraakproject Onderwijs & ICT wordt ‘gepersonaliseerd leren’ in brede zin 
gebruikt. Het kan hierbij zowel om de maatregelen en activiteiten op schoolniveau 
gaan (adaptief onderwijs) als om instructie door leraren (waarbij ook gesproken zou 
kunnen worden van differentiëren) en het faciliteren van de eigen leerwegen van 
leerlingen.  
Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT beschrijft dit als volgt: “Om het leerproces 
meer op de persoonlijke behoefte van leerlingen toe te spitsen, is meer differentiatie 
nodig. ICT is een krachtig middel om op veel meer niveaus te kunnen differentiëren. 
De term gepersonaliseerd leren met ICT verwijst naar alle leersituaties die met 
behulp van ICT op een efficiënte en effectieve manier tegemoet willen komen aan de 
individuele verschillen tussen leerlingen.” 

2.1 Doorbraakproject Onderwijs & ICT  

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is een project van de PO-raad, VO-raad, en 
de Ministeries van EZ en OCW. Deze partijen willen een doorbraak realiseren zodat 
scholen die dat willen sneller van de mogelijke meerwaarde van (adaptieve) digitale 
leermiddelen kunnen profiteren. Samen met scholen, aanbieders en publieke 
partijen willen zij ervoor zorgen dat niet alleen de voorlopers op dit terrein, maar 
ook andere scholen in het primair en voortgezet onderwijs in 2017 in staat zijn om 
beter te differentiëren en personaliseren met ICT.  
 
Het onderzoek richt zich op de kenmerken van gepersonaliseerd leren met ICT en de 
relatie tussen deze kenmerken en de opbrengsten van dit onderwijs. De sector als 
geheel (primair en voortgezet onderwijs) moet van de resultaten van het onderzoek 
kunnen leren.  
 
Voor meer informatie over het ‘Doorbraakproject Onderwijs & ICT’ wordt u verwezen 
naar de bijlage (paragraaf 6.1 van deze call for proposals) en 
http://doorbraakonderwijsenict.nl/. U wordt aanbevolen deze informatie te lezen 
alvorens dit hoofdstuk te vervolgen.  
 
Het onderzoek heeft betrekking op het gebruik van ICT voor gepersonaliseerd leren 
binnen de in de bijlage beschreven dertig clusters van scholen: 15 Leerlabs voor het 
VO en 15 praktijksituaties in het PO.  

2.1.1 Methodologische en inhoudelijke contouren van onderzoek naar gepersonaliseerd 
leren met ICT 

Hieronder worden de methodologische en inhoudelijke contouren van het beoogde 
onderzoek beschreven.   

http://doorbraakonderwijsenict.nl/
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Inhoudelijke focus: weten wat werkt bij gepersonaliseerd leren met ICT 
Het onderzoek dient op systematische wijze in kaart te brengen hoe 
gepersonaliseerd leren met behulp van ICT binnen het Doorbraakproject Onderwijs & 
ICT gestalte krijgt. Het onderzoek dient inzicht te geven in de samenhang tussen 
verwachtingen vooraf en de gerealiseerde uitvoering, en op de mogelijke samenhang 
tussen kenmerken van gepersonaliseerd leren met inzet van ICT enerzijds en 
opbrengsten van dat onderwijs anderzijds.   
 
In het onderzoek verzamelen lokale onderzoeksteams in scholen data over de opzet, 
praktijkuitvoering en opbrengsten van ICT-doorbraaktoepassingen in de betreffende 
scholen. Zij ontvangen hiervoor een tegemoetkoming in de gemaakte kosten uit de 
onderhavige subsidie.  
 
Om op landelijk niveau inzicht te krijgen in de kenmerken van dit gepersonaliseerd 
leren met ICT, en de relatie met opbrengsten van onderwijs, is een landelijk 
onderzoeksteam noodzakelijk. Deze call for proposals is gericht op aanvragers die 
een landelijk onderzoeksteam willen formeren, dat de verzameling van de gegevens 
door de lokale onderzoeksteams aanstuurt en deze gegevens bijeenbrengt en 
analyseert.    
 
De te onderzoeken kenmerken van gepersonaliseerd leren, de aard van het ICT-
gebruik en de beoogde doelen van onderwijs zullen in de praktijk binnen en tussen  
scholen van elkaar verschillen. Scholen zijn namelijk binnen de context van het 
Doorbraakproject vrij in hun keuze en verantwoordelijk voor het ontwerp, de 
inrichting en de uitvoering van gepersonaliseerde leersituaties. Het landelijke 
onderzoeksteam dient hiermee rekening te houden.  
 
Van het landelijk onderzoekteam wordt gevraagd een conceptueel en theoretisch 
gefundeerd beschrijvingskader op te stellen, dat toegerust is om verschillende 
praktijkvarianten en opbrengsten van gepersonaliseerd leren op betrouwbare en 
valide wijze in kaart te brengen en te analyseren.  
 
De centrale onderzoeksvraag voor het beoogde onderzoek luidt: 
Wat zijn de kenmerken van gepersonaliseerd leren met ICT in de leerlabs en 
praktijksituaties en zijn er verbanden van deze kenmerken met de opbrengsten van 
het in de leerlabs en praktijksituaties gerealiseerde onderwijs? 
 
Om deze centrale onderzoeksvraag te beantwoorden kunnen de volgende 
deelvragen worden gebruikt door de onderzoekers: 
- Hoe geven scholen invulling aan gepersonaliseerde leersituaties met ICT? Zetten 
zij het ICT-materiaal in als bedoeld? Welke interactie vindt plaats tussen het 
materiaal en leraren?  
- Maakt de inzet van ICT-materiaal het gemakkelijker voor leraren om te 
differentiëren en/of voor leerlingen om een eigen leertraject te kiezen?  
-Welke opbrengsten worden gerealiseerd in vergelijking tot een situatie zonder inzet 
van ICT-mogelijkheden tot gepersonaliseerd leren?  
- Wat is de mate van samenhang tussen inrichtingskenmerken van gepersonaliseerd 
leren met ICT en onderwijsopbrengsten?  
 
Lokale onderzoeksteams en een landelijk onderzoeksteam 
In dit onderzoek heeft elk Leerlab in het VO of praktijksituatie in het PO een lokaal 
onderzoeksteam. Dit team kent een gepromoveerde onderzoeker (een docent-
onderzoeker uit één van de scholen, een lerarenopleider of een “externe” 
onderzoeker) en één of meer docenten. Docenten die de te onderzoeken activiteit 
uitvoeren kunnen deel uitmaken van het lokale onderzoeksteam.  
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In de lokale situatie wordt de specifieke onderzoeksvraag gedefinieerd die bijdraagt 
aan beantwoording van de vraag van de scholen zelf én aan de beantwoording van 
de hierboven geformuleerde centrale onderzoeksvraag. Op basis van samenwerking 
tussen en met de onderzoeksteams borgt het landelijke onderzoeksteam de kwaliteit 
en vergelijkbaarheid van de verzamelde data en de landelijke relevantie van de 
lokale onderzoeksvragen. Het landelijke onderzoeksteam draagt in afstemming met 
de lokale onderzoeksteams zorg voor het design, de instrumenten en protocollen 
voor landelijke dataverzameling en analyse.  
 
De lokale onderzoeksteams zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
dataverzameling en het produceren van schoolspecifieke rapportages. Het is de taak 
van lokale onderzoeksteams om de data die nodig zijn voor vergelijking tussen 
scholen tijdig en accuraat bij het landelijke onderzoeksteam aan te leveren. Waar 
nodig biedt het landelijke onderzoeksteam aan de lokale onderzoeksteams 
ondersteuning in de vorm van handleidingen en training. Verder wordt van het 
landelijke onderzoeksteam verwacht een digitale omgeving in te richten die de lokale 
onderzoeksteams ondersteunt bij dataverzameling en online inzage geeft in de 
voortgang van resultaten. 
 
Tijdens het onderzoek kunnen alternatieve samenwerkingsmogelijkheden tussen 
lokale onderzoeksteams en het landelijke onderzoeksteam worden ontwikkeld, als 
die beter werkbaar worden geacht. Samen met de scholen wordt bekeken welk deel 
van het onderzoek door het lokale team en welk deel van het onderzoek door het 
landelijke team wordt uitgevoerd.  
 
Gepersonaliseerde leersituaties met ICT 
Het onderzoek dient uitgevoerd te worden bij gepersonaliseerde leersituaties die 
binnen de context van het Doorbraakproject in scholen voor het primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs worden gerealiseerd. Per scholencluster zal daarbij één 
relevante onderzoeksvraag centraal staan. Voordracht en selectie van leersituaties 
gebeurt in samenspraak tussen scholen, onderzoekers en projectcoördinatie. De 
gepersonaliseerde leersituatie dient verder gevorderd te zijn dan het stadium van 
ontwerp en inrichting van randvoorwaarden.   
 
Verbinding met de praktijk 
Het onderzoek dient in nauwe verbinding te staan met de praktijk. Het 
Doorbraakproject werkt vanuit een integrale cyclische zienswijze op kennisproductie 
waarbij de ontwikkeling van kennis onlosmakelijk is verbonden met verspreiding en 
benutting. Dit betekent dat de resultaten van onderzoek waar mogelijk voorzien in 
bewijskracht voor effectiviteit en efficiëntie van inzet van ICT voor gepersonaliseerd 
leren en tegelijkertijd onderdeel zijn van de kenniscirculatie binnen het 
Doorbraakproject. 

2.1.2 Taakverdeling  

Coördinatie NRO 
Het NRO-bureau vervult, in samenwerking met Kennisnet, een monitorende en 
coördinerende rol. Hiertoe stelt het NRO een coördinator aan. Deze coördinator (die 
buiten onderhavige subsidie valt en apart wordt bekostigd) vervult de volgende 
taken: 
• Ondersteunen afstemming tussen landelijk onderzoeksteam en de lokale 

onderzoeksteams. 
• Afstemming tussen het projectteam Doorbraakproject Onderwijs & ICT en het 

onderzoek. 
• Bewaken van cruciale mijlpalen in de uitvoering van het onderzoek.  
• Inhoudelijk adviseren van de onderzoekers. 
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• Toezien op de totstandkoming van resultaten die ook bruikbaar zijn voor scholen 
en besturen die niet deelnemen aan het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.  

• Bevorderen van adequate dataverzameling en toezien op snelle toegankelijkheid 
van verzamelde onderzoeksresultaten. 

• De in het kader van het onderzoek naar het Doorbraakproject Onderwijs & ICT 
verrichte activiteiten rapporteren aan de overkoepelende programmaraad van 
het NRO.    

 
Landelijk onderzoeksteam met lokale onderzoeksteams 
Het landelijke onderzoeksteam is verantwoordelijk voor: 
• Het formuleren van de onderzoeksvraagstellingen.  
• De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en de uitvoering daarvan. 
• Het informeren van de NRO-coördinator over de organisatie, producten, proces 

en resultaten van onderzoek.  
 
Het lokale onderzoeksteam is verantwoordelijk voor:  
• Het opstellen van de onderzoeksvraag die bijdraagt aan beantwoording van de 

vraag van scholen zelf én aan beantwoording van de centrale onderzoeksvraag.  
• De uitvoering van de dataverzameling en het produceren van de 

schoolspecifieke rapportages. 
• Aanleveren van de data die nodig zijn voor het vergelijken van scholen.  
 
Partners binnen het Doorbraakproject Onderwijs & ICT 
De partners van het Doorbraakproject zijn verantwoordelijk voor: 
• Het selecteren van de scholen waar onderzoek wordt verricht naar de 

praktijkuitvoering van gepersonaliseerde leersituaties. In april 2015 wordt voor 
het VO bekend welke scholen geselecteerd zijn als Leerlab en daarmee als 
eenheid van onderzoek. In het primair onderwijs zal kort daarop duidelijk zijn 
welke praktijksituaties geselecteerd zijn voor het onderzoek. In overleg tussen 
de scholen, het Doorbraakproject en onderzoekers worden vervolgens waar 
gewenst en mogelijk (leraren)opleidingen bij het project betrokken, en lokale 
onderzoeksteams geformeerd. In hetzelfde overleg worden onderzoekbare 
vraagstellingen ontwikkeld. 

• Periodiek overleg met de NRO coördinator en het landelijke onderzoeksteam met 
betrekking tot de voortgang van het onderzoek en resultaten, zodat die op korte 
termijn kunnen worden teruggekoppeld aan andere scholen. 

• De Begeleidingscommissie (d.w.z. de Stuurgroep van het Doorbraakproject 
Onderwijs & ICT) heeft tot taak om de voortgang van het onderzoek te volgen 
en om commentaar te geven op concept-rapporten. De coördinator die door het 
NRO voor dit onderzoek wordt aangesteld, ziet erop toe, dat aanbevelingen die 
uit het commentaar van de Begeleidingscommissie voortvloeien, door de 
onderzoekers worden opgepakt. Dit laat overigens onverlet, dat de onderzoekers 
een eigen verantwoordelijkheid houden ten aanzien van het formuleren van de 
resultaten van het onderzoek.  

 
 

 



6 

Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / Doorbraakproject Onderwijs & ICT  

3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

Aanvragen kunnen worden ingediend door (consortia, dat wil zeggen 
samenwerkingsverbanden van) onderzoekers die verbonden zijn aan in Nederland 
gevestigde (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen 
voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen waar 
onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. Een consortium bestaat uit maximaal drie 
onderzoeksinstellingen.   
 
Een aanvraag in deze subsidieronde telt een hoofdaanvrager en eventueel één of 
twee medeaanvragers.  
 
Een onderzoeksinstelling kan in deze subsidieronde één maal als aanvrager 
optreden, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.  
 
Het consortium dient te beschikken over expertise op het gebied van 
gepersonaliseerd leren, differentiëren en adaptief onderwijs; onderwijs & ICT; 
innovatie in het onderwijs; onderzoeksmethoden passend bij de doelstelling van het 
onderzoek; databeheer; rechtswetenschappelijke kennis voor zover relevant; en het 
samenwerken met scholen.  
 
Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat OPRO-leden niet van deelname 
uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van ‘aanvrager’. In de 
beoordelingsprocedure zijn, conform de Gedragscode Belangenverstrengeling NWO, 
waarborgen voor mogelijke betrokkenheid van OPRO-leden ingebouwd. Leden van 
de beoordelingscommissie kunnen niet tevens aanvrager in dezelfde ronde zijn. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Voor deze subsidieronde is een budget van €1.360.000 beschikbaar. Er kan één 
aanvraag worden gehonoreerd. Hiervan is €900.000 bestemd voor de lokale 
onderzoekteams en €460.000 voor het consortium. 
 
Consortia kunnen voorstellen voor onderzoek indienen met een maximale looptijd 
van 27 maanden.  
 
Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de 
materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt. Aangezien in 
deze call for proposals wordt gevraagd om een beknopt onderzoeksvoorstel (in 
verband met nog te maken keuzes bij Leerlabs in het VO en praktijksituaties in het 
PO) kan in de nu gevraagde begroting worden volstaan met een specificering van de 
activiteiten en daarmee samenhangende inzet en financiën voor de periode juni tot 
en met oktober 2015. Voor de resterende duur kan in deze begroting worden 
volstaan met een reservering voor een totaalbedrag aan personele kosten (80%) en 
materiële kosten (20%). In het najaar van 2015 wordt de onderzoekers gevraagd 
om naast een voortgangsrapportage, de begroting voor de resterende duur van het 
project op te leveren.  
Voor de begroting gelden de volgende voorwaarden. 

 
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 
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personeel en incidenteel van niet-wetenschappelijk personeel. Ook de salariskosten 
van medewerkers met een vast dienstverband komen voor subsidie in aanmerking. 
Onder niet-wetenschappelijk personeel wordt personeel verstaan dat het onderzoek 
ondersteunt met specialistische niet-wetenschappelijke taken ten behoeve van het 
onderzoek, bijvoorbeeld computerprogrammering. Subsidie kan worden 
aangevraagd voor niet-wetenschappelijk personeel op mbo-, hbo- of academisch 
niveau. De inzet dient uitdrukkelijk gemotiveerd te worden, zowel wat betreft niveau 
als wat betreft duur. Administratief ondersteunende taken kunnen niet onder deze 
subsidie worden aangevraagd.  
 
Voor de tarieven wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: 
 

- Personeel onder vaste tariefstelling 
De vergoeding voor senior wetenschappelijk personeel (zoals universitair 
docenten, postdocs), junior wetenschappelijk personeel (zoals promovendi, 
junior onderzoekers) en niet-wetenschappelijk personeel die worden 
aangesteld bij een universiteit wordt gebaseerd op de standaard 
salarisvergoedingen (zie het document “VSNU tabellen” op de 
financieringspagina van deze ronde op de NWO-website) die jaarlijks in het 
kader van het ‘Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008’ worden 
overeengekomen met de VSNU. Het is mogelijk om meer ervaren 
personeelsleden in te schalen in een hoger salarisjaar. Deze hogere inschaling 
moet overeenkomen met het aantal dienstjaren of jaren ervaring en moet 
blijken uit de gegeven motivatie van de personele kosten. Daarbij is het van 
belang om bij een hogere inschaling het personeelslid niet buiten de schaal op 
te voeren: het 8e jaar geldt als maximum binnen een schaal; 
 

- Personeel onder vrije tariefstelling 
Indien een aanstelling niet aan de universiteit plaatsvindt, maar bij een 
hogeschool, een onderzoeksinstituut of andere deelnemende partij, is het 
mogelijk af te wijken van de standaardbedragen. Bij de begroting van 
dergelijke personele kosten mag worden uitgegaan 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 hoofddocenten en hoogleraren die zijn aangesteld bij een 
universiteit geldt deze begrotingssystematiek ook, maar maximaal de 
opslagen die worden overeengekomen in het kader van het genoemde VSNU-
akkoord, met uitzondering van de indexering en de eindeprojectvergoeding.  

Materiële kosten 
Vergoedingen voor materiële kosten betreffen bijvoorbeeld de kosten voor: 

- de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en 
gebruiks- en verbruiksgoederen; 

- het houden van enquêtes, het doen van experimenten en testonderzoek en 
het uitvoeren van observaties; 

- de aanschaf van databestanden; 
- reizen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek; 
- onkosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten en 

kennisoverdracht zoals congresbezoek; 
- studentassistentie; 
- tegemoetkoming kosten voor lokale onderzoeksteams 

Voor de tegemoetkoming in de kosten voor lokale onderzoeksteams dient een vast 
bedrag te worden gereserveerd: voor 15 praktijksituaties (PO) en 15 Leerlabs (VO) 
een totaalbedrag van tenminste € 900.000, gelijkelijk te verdelen over PO en VO. 
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De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring, tenzij het 
onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich meebrengt dat aantoonbaar uitgaat 
boven het normale gebruik: 

- kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen of van administratieve of 
technische hulp die tot het gebruikelijk voorzieningenpakket van een instituut 
gerekend worden; 

- kosten voor computergebruik bij universitaire rekencentra, alsmede voor het 
gebruik van laboratoria. 

 
Uitsluitend kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek zijn subsidiabel. Er 
kunnen derhalve geen huisvestings-, overhead-, onderhouds- of afschrijvingskosten 
uit de toegekende subsidie worden bekostigd. 
 
Het is niet mogelijk om de kostenpost ‘onvoorzien’ op te nemen. 

Financiering 
Subsidie wordt toegekend en volledig uitbetaald aan de hoofdaanvrager. De 
uitbetaling van personele en materiële kosten geschiedt volgens de in de 
toekenningsbrief genoemde tranches. De laatste tranche wordt uitgekeerd na 
goedkeuring van het eindverslag en de financiële verantwoording. 
 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

Consortia die een aanvraag willen indienen, kunnen dit tot uiterlijk 21 april 2015, 
14.00 uur doen.  
 
De aanvraagformulieren zijn te downloaden van de pagina over deze ronde op de 
NWO-website. Indienen van deze aanvraag kan alleen via Iris, het elektronisch 
aanvraagsysteem (zie paragraaf 3.6). 
 
Zie paragraaf 4.1 voor meer informatie over de beoordelingsprocedure en het 
tijdpad. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

Een aanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet en een aanvraagformulier. 
- De factsheet dient direct in het elektronisch aanvraagsysteem Iris van NWO 

ingevuld te worden.  
- De aanvraagformulieren staan op de financieringspagina van dit programma 

op de NWO-website. Deze formulieren dienen, zodra ingevuld, als PDF-
bestand toegevoegd te worden aan de Iris-factsheet.   

 
Subsidieaanvragen dienen te worden opgesteld volgens de instructies in deze call for 
proposals en binnen het format van het voor deze subsidieronde te gebruiken 
formulier. 
Aanvragen dienen in het Nederlands te worden opgesteld. De titel en samenvatting 
dienen tevens in het Engels te worden opgesteld.    

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

Van de hoofdaanvrager wordt verwacht dat hij/zij bereid is om de 
wetenschappelijke, organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor het te 
subsidiëren onderzoek op zich te nemen. Dit houdt onder meer in dat de 
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hoofdaanvrager, indien subsidie wordt toegekend, zal zorgdragen voor de 
coördinatie van het onderzoeksteam alsmede het tot stand komen van de 
voortgangsrapportage, het eindrapport, het wetenschappelijke eindverslag, 
financiële verantwoording en de juiste en volledige registratie van alle gerealiseerde 
output.  
 
Vanuit het NRO wordt, in samenwerking met Kennisnet, coördinatie ten aanzien van 
het onderzoek gevoerd. Het onderhavige onderzoek verschilt in dit opzicht van 
andere calls. Zie hiervoor paragraaf 2.1. 
 
Voor de tegemoetkoming in de kosten voor lokale onderzoeksteams dient een vast 
bedrag te worden gereserveerd: voor 15 scholenclusters (PO) en 15 scholenclusters 
(VO) een totaalbedrag van tenminste € 900.000. Dit dient na toekenning te worden 
verdeeld over de scholen, onderzoekers en (leraren)opleidingen op basis van een 
inschatting van de reële kosten per praktijksituatie en Leerlab. 
 
Voor dit onderzoek dient de gehonoreerde hoofdaanvrager (een) 
samenwerkingsovereenkomst(en) met deze instellingen af te sluiten, waarin sprake 
kan zijn van een BTW-vrije financiële tegemoetkoming voor deelname aan het 
onderzoek. Tarieven die het NRO hanteert voor praktijkgericht onderzoek met 
praktijkinstellingen dienen leidend te zijn bij het verstrekken van deze 
tegemoetkoming aan de scholen. De overeenkomsten dienen te worden voorgelegd 
aan het NRO. De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor het afsluiten van deze 
overeenkomsten.  
 
Een toegekend onderzoeksproject dient op 1 juli 2015 te starten, anders kan het 
subsidiebesluit worden ingetrokken. De maximale looptijd van toegekend onderzoek 
is 27 maanden, waarbij 1 oktober 2017 als deadline geldt voor het opleveren van 
het inhoudelijke onderzoeksrapport. 
 
De onderzoekers wordt gevraagd om in het najaar van 2015 de voortgang van het 
onderzoek te rapporteren en daarbij een uitgebreidere beschrijving te geven van 
het daarna uit te voeren onderzoek, en een gespecificeerde begroting aan te 
leveren. De voortgangsrapportage wordt ter advies voorgelegd aan de 
Begeleidingscommissie (d.w.z. de Stuurgroep van het Doorbraakproject Onderwijs 
& ICT). Vervolgens dient de OPRO de schriftelijke rapportage goed te keuren. In het 
najaar van 2016 wordt opnieuw een voortgangsrapportage gevraagd, die volgens 
dezelfde procedure dient te worden goedgekeurd.  
 
De resultaten die voortkomen uit onderzoek vallend onder dit 
onderzoeksprogramma, dienen zoveel mogelijk vrij gepubliceerd te worden.  
 
Voor zover in deze call for proposals niet geregeld, is de NWO-regeling subsidies 
(versie 1 mei 2011) van toepassing. 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via Iris, het elektronisch 
aanvraagsysteem. Aanvragen die niet via Iris zijn ingediend, worden niet in 
behandeling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via 
zijn/haar eigen Irisaccount in te dienen. 
 
Indien de hoofdaanvrager nog geen Irisaccount heeft, dient hij/zij dat minimaal een 
dag voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele aanmeldproblemen nog op 
tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een Irisaccount heeft, hoeft 
deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen. 
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Indien de hoofdaanvrager bij een organisatie werkt die niet is opgenomen in de 
database van Iris, kan dit gemeld worden bij het NRO-bureau via opro@nro.nl. De 
organisatie zal dan worden toegevoegd. Aangezien enige dagen nodig zijn om het 
verzoek te verwerken, dient dit uiterlijk een week voor de deadline van 21 april 
2015 gemeld te worden. 
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de Iris 
helpdesk. 

mailto:opro@nro.nl
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken 
NWO-medewerkers is de NWO-Gedragscode Belangenverstrengeling van toepassing.  
 
NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie 
wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet toekennen 
van financiering. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: 
http://www.nwo.nl/kwalificaties.  
 
De procedure bestaat uit de volgende stappen:  
− Publicatie van de call 
− Indiening van aanvragen  
− In behandeling nemen van de aanvraag 
− Interviews en beoordeling door de beoordelingscommissie 
− Besluitvorming door de programmaraad 
 

Vanwege de aard van de aanvragen (beknopte onderzoeksvoorstellen en een 
beschrijving van past performance, onderlinge samenwerking en expertisegebieden) 
is besloten gebruik te maken van de mogelijkheid gegeven bij Artikel 2.2.5 van de 
NWO-regeling subsidies (versie 1 mei 2011) om een afwijkende selectieprocedure 
te volgen ten aanzien van advisering, beoordeling en besluitvorming. Dit houdt in 
dat de procedure zal worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van referenten. 
Tevens wordt geen gebruik gemaakt van een schriftelijk weerwoord. Om 
mogelijkheid te geven tot uitgebreid hoor en wederhoor is besloten gebruik te 
maken van de mogelijkheid bij Artikel 2.2.7.van de NWO-regeling subsidies (versie 
1 mei 2011) om interviews te houden met de aanvragers.  
 
Publicatie call for proposals 
Het uitgangspunt voor onderzoekers bij het opstellen van een aanvraag wordt 
gevormd door deze call for proposals en de daarbij behorende formulieren, zoals 
gepubliceerd op de financieringspagina van dit programma op de NWO-website. 
 
Indiening van uitgewerkte aanvraag  
Voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag is een factsheet en 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.  
Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient uiterlijk 21 april 2015, 14.00 uur, 
via Iris 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 (ontvankelijkheid)  
Zo spoedig mogelijk na indiening 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 4.3.1. Een aanvraag die niet voldoet aan één van de genoemde criteria, 
wordt niet in behandeling genomen. 

 
Interviews en beoordeling door de beoordelingscommissie  
Het NRO stelt een beoordelingscommissie in die de aanvragen beoordeelt. Deze 
bestaat uit deskundigen vanuit de wetenschap en vanuit het Doorbraakproject 
Onderwijs & ICT. Zij mogen niet betrokken zijn bij de aanvragen. Op basis van de 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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aanvragen zal de commissie interviews afnemen waarin gelegenheid is tot hoor en 
wederhoor. De beoordelingscommissie bespreekt de aanvraag en het interview van 
de aanvrager en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk advies op voor de 
programmaraad over de kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de 
beoordelingscriteria zoals geformuleerd in paragraaf 4.3.2. Over vorm en inhoud van 
het interviews worden de aanvragers nader geïnformeerd.   
Alleen voorstellen met de kwalificaties excellent, zeer goed en goed komen voor 
honorering in aanmerking, waarbij ten minste op alle criteria de kwalificatie goed.  

 
Besluitvorming programmaraad over uitgewerkte aanvraag 
Het advies van de beoordelingscommissie wordt door de programmaraad getoetst en 
besproken. Vervolgens stelt deze de definitieve kwalificaties vast en besluit de raad 
welke aanvraag voor honorering in aanmerking komt.  
De hoofdaanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de afronding van de 
besluitvorming de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag. 

4.2 Na toekenning  

Na honorering door de programmaraad volgt de formele toekenning in de vorm van 
een brief. De uitbetaling van personele en materiële kosten geschiedt volgens de in 
de toekenningsbrief genoemde tranches. De subsidie wordt toegekend onder de 
voorwaarde dat de in de beoordeling genoemde aandachtspunten worden verwerkt 
in de uitvoering van het onderzoek.  
 
Start van het onderzoek 
Toegekend onderzoek dient uiterlijk 1 juli 2015 te starten, anders kan het 
subsidiebesluit worden ingetrokken. De onderzoekers worden gevraagd om direct na 
bekendmaking van het besluit (medio juni 2015) in overleg te treden met de 
Leerlabs en praktijksituaties.  
 
Monitoren voortgang onderzoek 
De onderzoekers wordt gevraagd om in het najaar van 2015 de voortgang van het 
onderzoek te rapporteren en daarbij een uitgebreidere beschrijving te geven van 
het daarna uit te voeren onderzoek, en een gespecificeerde begroting aan te 
leveren. De voortgangsrapportage wordt ter advies voorgelegd aan de 
Begeleidingscommissie (d.w.z. de Stuurgroep van het Doorbraakproject Onderwijs 
& ICT). Vervolgens dient de OPRO de schriftelijke rapportage goed te keuren. In het 
najaar van 2016 wordt opnieuw een voortgangsrapportage gevraagd, die volgens 
dezelfde procedure dient te worden goedgekeurd.  
 
Het NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het gesubsidieerde 
onderzoek t.o.v. de door de onderzoekers vermelde planning en beoogde 
opbrengsten. Van de hoofdaanvrager wordt verwacht dat deze direct onvoorziene 
gebeurtenissen meldt die de voortgang van het onderzoek of de oplevering van de 
output in gevaar brengen. De hoofdaanvrager dient zelf met een oplossing te 
komen, maar het NRO zal indien nodig hierbij ondersteuning bieden.  
 
Ook eventuele wijzigingen in de samenstelling van het onderzoeksteam of 
tussentijdse koerswijzigingen in het onderzoek dienen gemeld te worden (conform 
de subsidiebepalingen van NWO). De programmaraad dient akkoord te gaan met 
dergelijke wijzigingen. Indien deze een aanzienlijke afwijking op de voortgang 
constateert, houdt het NRO zich het recht voor sancties toe te passen die zijn 
gespecificeerd bij toekenning.  
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Het plan voor kennisbenutting dient gedurende het onderzoekstraject te worden 
uitgewerkt en voorgelegd aan het Doorbraakproject, de lokale onderzoeksteams en 
het NRO. Aanbevelingen tot aanpassing van het plan dienen te worden opgevolgd.   
 
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.  

 
Afronding  
Het concepteindrapport wordt 1 september 2017 opgeleverd. De programmaraad 
kan vervolgens nog inhoudelijke punten ter verbetering aandragen. Het inhoudelijke 
eindrapport over de onderzoeksresultaten moet op 1 oktober 2017 gereed zijn. 
Hiervan dienen 8 exemplaren naar het NRO-bureau gestuurd te worden.  
Inhoudelijke eindrapporten worden onderscheiden van het eindverslag, dat het 
onderzoeksproces en –publicaties beschrijft. Aan het eind van de subsidieperiode 
dient de hoofdaanvrager, conform de subsidiebepalingen van NWO, een eindverslag 
op te stellen en een financiële verantwoording in te dienen en tevens alle 
(wetenschappelijke) output te registreren via Iris. De planning van oplevering van 
de nog te verwachten (wetenschappelijke) output moet in het eindverslag vermeld 
worden. Na goedkeuring van het eindverslag wordt de subsidieperiode afgesloten en 
de definitieve subsidie vastgesteld. Het niet tijdig indienen van het eindverslag kan 
tot gevolg hebben dat de laatste subsidietranche niet wordt uitgekeerd. 
 
De programmaraad kan onderzoek alleen inhoudelijk vaststellen als het eindrapport 
van een onderzoeksproject beschikbaar is. Indien door een situatie van overmacht 
de oplevering van een eindrapport vertraging oploopt, stelt de programmaraad de 
hoofdaanvrager in de gelegenheid dit rapport binnen een gezamenlijk 
overeengekomen termijn op te leveren. Hiermee wordt de vaststelling en de 
financiële afronding van het project opgeschort. 
 
Indien er geen sprake is van overmacht en wanneer de hoofdaanvrager binnen de 
gestelde termijn een eindrapport niet oplevert, dan wordt het onderzoek op basis 
van het eindverslag vastgesteld. Het onderzoek wordt dan beschouwd als niet 
succesvol afgerond. Dit kan ertoe leiden dat de laatste subsidietranche niet wordt 
uitgekeerd. 
 
Presentatie onderzoek  
Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar alle 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 onderzoek worden geacht hieraan een 
bijdrage te leveren. 
 
Bezwaar en beroep  
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 
subsidieronde ‘Doorbraakproject Onderwijs & ICT’ staan, waar van toepassing, de 
geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 

 
Tijdpad beoordelingsprocedure (onder voorbehoud) 
27 maart 2015   Publicatie call 
21 april 2015, 14.00 uur  Deadline indiening aanvragen 
Begin juni (week 23) 2015  Interviews & beoordelingsvergadering commissie 
11 juni 2015   Besluitvorming programmaraad 
Medio juni 2015   Bericht over besluit naar aanvragers 
Juli 2015   Start onderzoek 

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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4.3 Criteria 

4.3.1 Formele ontvankelijkheidscriteria  

Om in aanmerking te komen voor toelating tot de beoordelingsprocedure dient 
iedere aanvraag te voldoen aan een aantal formele voorwaarden, zoals hieronder 
beschreven. Aanvragen zullen eerst op deze voorwaarden worden getoetst. Alleen 
aanvragen die aan de voorwaarden voldoen zullen tot de beoordelingsprocedure 
worden toegelaten.  
 
Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien aan alle onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan:  
 

- De aanvraag is ingediend door onderzoekers die aan de gestelde eisen voldoen; 
- Het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, 
compleet en volgens de instructies ingevuld; 
- De aanvraag is in het Nederlands opgesteld, titel en samenvatting tevens in het 
Engels;   
- De aanvraag is ingediend via het Iris-systeem;  
- De aanvraag is tijdig ingediend; 
- De periode waarover subsidie wordt aangevraagd is maximaal 27 maanden en 
eindigt uiterlijk op 1 oktober 2017; 
- De aangevraagde subsidie bedraagt maximaal € 1.360.000; 
- Het budget is volgens de richtlijnen in deze call for proposals opgesteld. 

4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria  

1. Kwaliteit beknopt onderzoeksplan 
− doelmatigheid en geschiktheid van voorgestelde methoden en 

technieken ter beantwoording van de onderzoeksvragen; 
− organisatie van het onderzoek, met inbegrip van de voorgestelde 

werkwijze van samenwerking en afstemming met lokale 
onderzoeksteams en scholen; 

− haalbaarheid van het onderzoek. 
 

2. Past performance (leden) onderzoeksgroep 
− wetenschappelijke publicaties m.b.t. thematiek van dit onderzoek of op 

de expertisegebieden vereist voor dit onderzoek; 
− overige publicaties m.b.t. thematiek van dit onderzoek of op de 

expertisegebieden vereist voor dit onderzoek; 
− projecten m.b.t. thematiek van dit onderzoek of op de 

expertisegebieden vereist voor dit onderzoek; 
− output eerdere projecten m.b.t. thematiek van dit onderzoek of op de 

expertisegebieden vereist voor dit onderzoek; 
− eerdere samenwerking (leden) onderzoeksgroep. 

 
3. Kwaliteit samenwerking onderzoeksgroep 

− samenwerking en afstemming; 
− taakverdeling;  
− projectmanagement.  

 
4. Aanwezigheid vereiste expertisegebieden onderzoeksgroep 

− gepersonaliseerd leren, differentiëren en adaptief onderwijs;  
− onderwijs & ICT;  
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− innovatie in het onderwijs;  
− onderzoeksmethoden passend bij de doelstelling van het onderzoek; 
− databeheer; 
− rechtswetenschappelijke kennis voor zover relevant; 
− en samenwerken met scholen.  

 
De bovenstaande beoordelingscriteria wegen respectievelijk voor 30%, 20%, 20% 
en 30% mee in de beoordeling.  
 
Op alle criteria dient sprake te zijn van ten minste een goede kwalificatie om in 
aanmerking te komen voor subsidietoekenning. 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over deze call for proposals neemt u contact op met:  
 
Dhr. Niels Rijke LLM BA - beleidsmedewerker  
Telefoon: +31 (0)70 344 05 13; E-mail: n.rijke@nwo.nl  
 
Secretariaat OPRO 
Telefoon: +31 (0)70 344 0911; E-mail: opro@nro.nl     

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem Iris 

Bij technische vragen betreffende het gebruik van Iris neemt u contact op met de 
Iris helpdesk. Leest u alstublieft eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad 
vraagt. 
Bereikbaarheid Iris helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse 
providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen 
aan iris@nwo.nl. 
 
 
 
 
 

 

mailto:n.rijke@nwo.nl
mailto:opro@nro.nl
mailto:iris@nwo.nl


 

6 Bijlage(n) 

6.1  Doorbraakproject Onderwijs & ICT 

Het Doorbraakproject ICT en Onderwijs kent een website: http://doorbraakonderwijsenict.nl/, waarin doel, inhoud en actoren van het project worden aangegeven. De 
doelstellingen van het project formuleren de partners in dit project kortweg als volgt. 
 
Over het Doorbraakproject 
Elk kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat een goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Ook 
voor de Nederlandse economie is dat een absolute noodzaak. Alleen met onderwijs dat het maximale uit haar leerlingen haalt, kan ons land een sterke positie verwerven in een 
snel veranderende wereld.  
 
Het belang van digitale leermiddelen 
Dergelijk toponderwijs vraagt om leermethoden die modern, op maat en activerend zijn en die de leerling centraal stellen. De inzet van ICT is daarbij cruciaal. Dankzij 
technologie kunnen leermiddelen worden gedigitaliseerd, gepersonaliseerd en gedifferentieerd op manieren waar we voorheen het bestaan niet van vermoedden. Dat biedt 
ongekende mogelijkheden: kinderen kunnen leren op hun eigen niveau, toegespitst op hun eigen talenten, leraren kunnen hun voortgang makkelijk en snel volgen en 
bijsturen, er wordt veel meer rendement uit lesuren gehaald, en er gaat minder kwaliteit verloren.  
 
Het potentieel van ICT benutten 
Tot op heden blijkt dat scholen het potentieel van digitale leermiddelen beter kunnen benutten. Ze gebruiken vaak wel apparatuur als digitale schoolborden en computers, 
maar bij onderwijs op maat, zetten ze nog te weinig digitale leermiddelen in. Wanneer dit wel gebeurt, is het kleinschalig en zijn de activiteiten niet goed op elkaar afgestemd. 
Om dit te doorbreken, de krachten te bundelen en het potentieel van gedifferentieerd onderwijs ten volle te benutten, is het Doorbraakproject Onderwijs & ICT in het leven 
geroepen. Met dit project, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van OCW en EZ, moet worden bereikt dat scholen optimaal van de meerwaarde van digitale 
leermiddelen kunnen profiteren.  
 
Waarom het Doorbraakproject? 
Er zijn diverse obstakels die een optimale toepassing van ICT in het onderwijs belemmeren. Zo zijn de randvoorwaarden voor ICT-gebruik op scholen – bandbreedte, 
benodigde hardware, kennis en gebruiksvriendelijkheid – niet altijd op orde. Wat betreft het aanbod van digitale leermiddelen: dit aanbod groeit, maar sluit nog onvoldoende 
aan op de behoefte van scholen. Lesmateriaal is nog onvoldoende adaptief en flexibel. En naarmate systemen geavanceerder worden en het gebruik toeneemt, ontstaan ook 
nieuwe vraagstukken, zoals het beschermen van privacy en het soepel laten samenwerken van software en leermateriaal. Het Doorbraakproject heeft als doel om deze 
belemmeringen weg te nemen.  

http://doorbraakonderwijsenict.nl/


 

 
Wat is de ambitie van het Doorbraakproject? 
In 2017 zijn scholen in primair - en voortgezet onderwijs in staat om ICT en digitaal leermateriaal optimaal in te zetten in het onderwijsproces om zo het beste uit individuele 
leerlingen te halen. Leraren hebben de juiste vaardigheden om daar mee om te gaan en halen een hoger rendement uit een lesuur. Ontwikkelaars van leermateriaal hebben 
een gezond verdienmodel voor digitaal, personaliseerbaar leermateriaal en handelen naar de vraag vanuit het onderwijs. Leerlingen en hun ouders hebben gedetailleerd zicht 
op behaalde resultaten. 
 
Concreet willen de partners in het project dat in 2017: 
- scholen in het po en vo gefundeerde keuzes maken over gepersonaliseerd leren met ICT 
- geen obstakels meer in markt en systeem zijn die de realisatie van deze keuze in de weg staan 
- het voor scholen duidelijk is hoe ze de gemaakte (ICT-)keuze kunnen implementeren.  
 
Hoe komen we daar? 
We starten bij de vraag en de vrager. Door scholen te ondersteunen bij het helder maken en bundelen van hun vraag en hen te ondersteunen bij implementatie wil het 
Doorbraakproject: 
- de randvoorwaarden op schoolniveau op orde brengen 
- overdraagbare aanpakken en instrumenten creëren 
- een heldere vraag in de praktijk brengen via inkoop. 
 
Het doel is om voor en met, zowel scholen als aanbieders te concretiseren hoe differentiëren met ICT er in praktijk uit ziet en wat daarvoor aan beide kanten nodig is. Daarbij 
wordt ingezet op de vraag vanuit de scholen: die wil het Doorbraakproject verhelderen, versterken en meer gebundeld aan aanbieders voorleggen. In combinatie met 
praktijksituaties op scholen moet de keten verder worden geoptimaliseerd en ingezet op (versnelde) implementatie van standaarden. Het Doorbraakproject wil gezamenlijk 
onderzoeken wat nodig is om verregaand te differentiëren met behulp van ICT en wat daarvoor nodig is aan standaarden. 
Landelijk werkt het Doorbraakproject aan randvoorwaarden op het terrein van privacy, flexibiliteit in regelgeving en onderzoek. 
De drie lijnen school, keten en landelijk staan in verbinding met elkaar en moeten op elkaar aansluiten en voortbouwen op wat er al is.  
 
Wat zijn de activiteiten van het Doorbraakproject? 
Programmalijn School 
Er wordt in deze programmalijn gewerkt in een PO en VO lijn en aan de professionalisering van de inkoop. 
 
Primair onderwijs 
In het primair onderwijs wordt vanuit de afspraken in het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-Raad ingezet op het in beweging krijgen van de massa. 
Met deze ondersteuning wil de PO-Raad de volgende doelen bereiken: 



 

1. In 2015 hebben de schoolbesturen een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ICT, gebaseerd op hun visie op onderwijs. 
2. 90% van de scholen gebruikt in 2020 dagelijks digitaal leermateriaal in het primaire proces. 
3. Daartoe hebben de leraren voldoende ICT-vaardigheden en zetten ze deze in hun lespraktijk in. 

 
Het Doorbraakproject versnelt deze ontwikkeling door vraagstukken en blokkades bij publieke of private partijen, die een interventie op keten of landelijk niveau vergen, aan te 
pakken. Dit doen zij door per jaar 15 versnellingsvragen van schoolbesturen uit te diepen en op te lossen met behulp van kortdurend externe expertise en het overdragen van 
de gevonden inzichten en werkwijze aan de hele sector.  
Een voorbeeld van een versnellingsvraag is: “ik wil een dashboard in mijn leerlingvolgsysteem waarmee ik per leerling, aan de hand van toetsen gebaseerd op leerdoelen en 
vanuit leermateriaal van verschillende uitgevers, kan zien wat zijn voortgang is. Het dashboard moet mijn leraren een nuttig overzicht geven van resultaat, tijd, 
moeilijkheidsgraad versus tijd en voortgang van leerdoelen voor hun leerlingen.”  
 
De antwoorden op de versnellingsvragen worden gezocht en getest met behulp van 15 praktijksituaties. Onderzoek moet uitwijzen of hiermee gepersonaliseerd leren wordt 
bevorderd.  
 
Voortgezet onderwijs 
In het voortgezet onderwijs worden Leerlabs gevormd. Een Leerlab bestaat uit 6 scholen, die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. 
Het doel van een Leerlab is dat scholen het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hebben, ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren. De docent krijgt de ruimte om de 
innovatie in de klas daadwerkelijk uit te voeren. Leerlabs richten zich op vraagstukken (“versnellingsvraagstukken”) van gepersonaliseerd leren waarbij het leren van de 
leerling centraal staat. Dit kan variëren van het gebruik van digitale leermiddelen tot de rol van de docent in de klas. De ondersteuning krijgt vorm op het gebied van 
organisatie, veranderkundige aanpak, vraagstukken m.b.t. randvoorwaarden, mankracht en kennisdeling. 
 
Empirisch onderzoek loopt parallel om inzichten breder toepasbaar te maken. 
Aan de tien Leerlabs die in 2015-2016 plaatsvinden doen zestig scholen mee. Deze Leerlabs starten in maart 2015 met de voorbereidingen. Het NRO financiert een 
onderzoeker om deze Leerlabs van april tot juni 2015 te begeleiden met onderzoeksactiviteiten. Daarna nemen de onderzoekers het over die gefinancierd worden middels 
onderhavige subsidie. De vijf Leerlabs in 2016-2017 ondersteunen dertig scholen. In deze negentig scholen heeft gepersonaliseerd leren met ICT na drie jaar ondersteuning 
een prominente plek in hun onderwijs en daarmee ook in toekomstplannen verwoord in hun jaarplan of meerjarenplan. 
Door kennisuitwisseling en ontmoeting te organiseren in de sector wordt de breedte in beweging gebracht. Scholen zijn met elkaar verbonden in netwerken en via 
bijeenkomsten. Good practices worden op een toegankelijke wijze gedeeld met de gehele sector en op verschillende niveaus.  
 
Inkoop 
Met de professionalisering van inkoop door scholen en het bundelen van de vraag wil het Doorbraakproject scherpe voorwaarden en hogere kwaliteit van voorzieningen 
bereiken. Naast een besparing voor schoolbesturen maken ze zo voor aanbieders duidelijker en scherper waar scholen om vragen. 
In het kader van het Doorbraakproject starten de partners hiervoor met een uitwerking van de meest geschikte inkoopvorm voor zes inkoopcategorieën: 



 

- De categorieën i) connectiviteit, ii) ICT-infrastructuur en iii) devices zijn randvoorwaarden die op orde moeten zijn om als school ICT zinvol in te kunnen zetten. 
- De categorie iv) middleware wordt gedefinieerd als ‘de verzameling van programmatuur en afspraken die het mogelijk maakt om afzonderlijke applicaties met elkaar te laten 
communiceren’. 
- De categorie v) software omvat applicaties als Office, emailprogramma’s etc. 
- De categorie vi) leermiddelen is onderdeel van het primaire proces van een school en de categorie waar een school expertise over heeft. 
Medio 2015 wordt een keuze gemaakt in de manier waarop de organisatie van inkoop ingericht wordt, zodat vanaf 2016 scholen daadwerkelijk via de gekozen vorm kunnen 
inkopen. Vooruitlopend daarop krijgen schoolbesturen ondersteuning bij hun aanbestedingen met kennis en expertise (o.a. vanuit het Rijk). De ervaring die hiermee wordt 
opgedaan wordt verwerkt tot overdraagbare aanpakken en inkoopvoorwaarden.  
 
Programmalijn Keten 
In de keten moeten de verschillende toepassingen en systemen soepel met elkaar samenwerken en zorgen dat het gebruik van digitale leermiddelen eenvoudig en 
betrouwbaar is. Het geheel van afspraken, standaarden en voorzieningen die hier gezamenlijk voor zorgen wordt in het Doorbraakproject de ‘verbindingslaag’ genoemd. Deze 
verbindingslaag moet optimaal werken.  
Met deze optimale verbinding wordt bereikt dat scholen veilig en eenvoudig toegang hebben tot leermateriaal, ongeacht van welke leveranciers zij dit materiaal afnemen. 
Leraren eenvoudig kunnen variëren met leermateriaal aan de hand van een leerlijn en/of andere methoden. Leermateriaal is voor leraren en leerlingen snel vindbaar aan de 
hand van een objectieve specificatie. Dit maakt het tevens eenvoudig voor nieuwe aanbieders om toe te treden tot de markt, ook met kleinere leereenheden. 
Tevens hebben leraren en leerlingen snel en eenvoudig een overkoepelend overzicht op de voortgang in het leerproces en samen kunnen bepalen hoe dit leren het beste kan 
worden vervolgd en met welk leermiddel. Hierbij gaat het in essentie om de mogelijkheid per leerling optimale verbindingen tussen leerdoelen, leermateriaal en leerinformatie 
kunnen maken met respect voor het eigen pedagogisch, didactisch concept van de school. In dit samenspel kan elke leerroute persoonlijk en relevant gemaakt worden, 
gedurende de gehele cyclus van leren, meten, bijsturen en plannen (het leermanagement).  
 
Resultaten 
De beoogde doorbraak in de keten krijgt gestalte door de realisatie van de volgende zaken: 
- De invoering van een unieke, publieke geanonimiseerde identiteit voor leerlingen. Deze helpt leerlingen om digitale leermiddelen te verkrijgen en te gebruiken en is 
voorwaardelijk om het leerproces van leerlingen in verschillende leeromgevingen, pakketten en systemen te volgen. 
- Een publiek-privaat gedragen afsprakenstelstel voor identiteitsmanagement gericht op de identificatie, authenticatie en autorisatie van leerlingen. Op basis van dit 
afsprakenstelsel worden alle publieke en private toegangsdiensten ingericht zodat scholen veilig en gebruikersvriendelijk toegang kunnen krijgen tot leermaterialen en 
leerinformatie op een manier die het publieke belang borgt. 
- Een publiek-privaat gedragen standaard voor het beschrijven en uitwisselen van leermateriaal die fijnmazig metadateren mogelijk maakt en hiermee de weg 
effent voor leraren om te kunnen variëren met digitaal leermateriaal van verschillende aanbieders. Deze standaard is in beheer gebracht bij Edustandaard en is 
geïmplementeerd door de aanbieders die zich aan de standaard verbonden hebben. 
- Een publiek-privaat gedragen standaard voor de uitwisseling van leerlingprofielen en voortgangsinformatie die een overkoepelend overzicht van de voortgang 
van het leerproces van de leerling mogelijk maakt, ongeacht welke leeromgeving(en) de leerling gebruikt. Op basis van dit kernleerprofiel is het voor de leraar en leerling 



 

mogelijk om het voor hen meest optimale leermateriaal te vinden gerelateerd aan de te behalen leerdoelen. Deze standaard is in beheer gebracht bij Edustandaard en is 
geïmplementeerd door de aanbieders die zich aan de standaard verbonden hebben. 
 
Versnelling van lopende zaken 
Op het vlak van standaarden en toegang gebeurt al veel. Het Doorbraakproject wil deze activiteiten niet frustreren, maar waar nodig wel aanscherpen en monitoren.  
Het Doorbraakproject voert daarom sommige activiteiten onder eigen verantwoordelijkheid uit en legt in de uitvoering de verbinding met bestaande structuren. Deze optie 
wordt actueel bij de volgende (of een combinatie van) factoren: (a) bestaande structuren bieden geen passende oplossing, b) de activiteit is van cruciaal belang voor de 
overkoepelende ambitie van het Doorbraakproject of (c) beleggen bij het Doorbraakproject biedt meerwaarde door de sterke verbinding tussen school, keten en landelijk. 
Concreet betekent dit dat het Doorbraakproject: 
- De ontwerpfase voor de nummervoorziening als opdracht heeft belegd bij Kennisnet. 
- De voorbereiding van het proces voor het afsprakenstelsel IAA ter hand zal nemen, na akkoord op het proces wordt bekeken hoe dit in de uitvoering het best belegd kan 
worden. 
- In afstemming met Edustandaard, SLO en iECK aan de slag zal gaan met het uitnutten van bestaande standaarden in de praktijk en proof of concepts zal realiseren voor 
vraagstukken rond de gegevens over het leerproces en de linked data. In februari en maart 2015 wordt hieraan concreet invulling gegeven samen met de genoemde partijen. 
 
Het Doorbraakproject realiseert een versnelling van de ontwikkeling van standaarden door: 
- In de praktijk in samenwerking met publieke en private partijen door middel van proof of concepts en voorbeeldimplementaties te bepalen waar aanvullende afspraken (zoals 
fijnmaziger metadatering) nodig zijn en voordeel hebben. De proof of concepts worden door het Doorbraakproject georganiseerd in afstemming met de werkgroep Fijnmazig 
metadateren van Edustandaard en de versnellingsvragen uit de programmalijn School. 
- Bewezen praktijkopbrengsten te vertalen naar standaarden en implementatie. Voor standaardisatie en implementatie benut het Doorbraakproject de bestaande structuren 
van Edustandaard en iECK. 
 
Voor de implementatie van standaarden doet het Doorbraakproject dit door: 
- Concrete toepassing te bieden in de praktijk van scholen en met aanbieders die dit willen. Aanbieders kunnen daarbij een beroep doen op ondersteuning. Voorbeelden zijn 
het in de praktijk brengen van de kernmethode, het metadateren op het niveau van kernprogramma’s en het openstellen van deze metadata binnen de door de school gekozen 
omgeving. Dit passend bij de vraag van scholen. Het Doorbraakproject probeert voor de zomer afspraken te maken met aanbieders op dit terrein en ontwikkelingen in het MBO 
op de voet te volgen. 
- Bestaande structuren te versterken op basis van afspraken over middelen (fte of financieel) wanneer deze structuren aangeven een passende oplossing te hebben, maar niet 
het gewenste tempo of resultaat kunnen realiseren. Zo wordt tevens implementatie van standaarden door publieke en private partijen ondersteund. Hiervoor vragen de 
partners Kennisnet een voorstel te doen. 
- De concrete toepassingen in de praktijk te vertalen naar vraagsturing en inkoop, zodat aan de vraagzijde massa ontstaat. De opbrengsten van de praktijksituaties en de 
standaarden die werken worden vertaald naar inkoop en vraagsturing zodat scholen die dat willen dit kunnen vragen bij inkoop. 



 

- Het gebruikersvriendelijker maken van de standaarden, zodat aanbieders deze beter kunnen gebruiken en het voor nieuwe partijen makkelijker is om toe treden tot de 
markt. Het gaat om eenvoud in de afspraken, waarbij wordt aangesloten bij bewezen praktijken. Hierbij gaat het om wat in de tafel ‘digitaal leermateriaal’ de generieke 
gebruikersvriendelijke leerdoelenstructuur is genoemd. 
 
Programmalijn Landelijk 
Tenslotte brengt het Doorbraakproject de landelijke voorwaarden op orde die naast ketenvoorzieningen noodzakelijk zijn om opschaling mogelijk te maken. Landelijke 
afspraken moeten goed gebruik van ICT niet belemmeren. Daarom zijn op landelijk niveau scherpe afspraken nodig over privacy. Bij het gebruik van meer data over 
leerlingen en hun leerproces zijn gedegen afspraken en het naleven daarvan een voorwaarde. Het Doorbraakproject zorgt ervoor dat gezamenlijk afspraken worden gemaakt 
over privacy en dat deze afspraken worden geïmplementeerd. Ook wordt ingezet op het vergroten van het bewustzijn van scholen bij het zorgvuldig omgaan met 
persoonsgegevens van leerlingen. 
 
Onderzoek is nodig om opschaling van bewezen aanpakken mogelijk te maken. Scholen en aanbieders hebben gefundeerd inzicht nodig in wat werkt en niet werkt als het 
gaat om gepersonaliseerd leren met ICT. Het is cruciaal dat door onderzoek de kennisbasis hierover landelijk versterkt wordt, zodat elke school kan profiteren. Het 
Doorbraakproject draagt zorg voor gedegen onderzoek en verspreiding van de opbrengsten daarvan in de gehele onderwijsketen. 
 
Ook is wet- en regelgeving en het daarop gebaseerde toezicht in sommige gevallen knellend of wordt zo ervaren, voor zowel scholen als aanbieders, voor de toepassing van 
gepersonaliseerd leren met ICT. Het Doorbraakproject ondersteunt alle partners met een overzicht van knellende wet- en regelgeving en houden bij welke acties worden 
ondernomen om de regelgeving aan te passen en kijken wat in toezicht nodig is samen met de Inspectie. 
 
Het Doorbraakproject onderzoekt de belemmeringen inzake connectiviteit en investeringen voor transitiekosten aan vraag- en aanbodzijde en komt met voorstellen voor 
mogelijke oplossingen.  
 
Tot slot worden de ontwikkelingen op de markt nauwlettend in de gaten gehouden door monitoring om te zien of de beoogde doelstellingen behaald worden.  
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