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Inleiding 

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) stelt budget beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek in 

het groen onderwijs in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo). In 2014 is in nauw overleg tussen EZ, de AOC raad en het NRO het eerste 

programma voor groen onderwijs tot stand gekomen. Deze projecten worden in 2016 afgerond. 

In het najaar van 2015 zijn de voorbereidingen voor een nieuwe subsidieronde gestart voor door EZ 

gefinancierde onderzoeksprojecten in het groen onderwijs. Het beschikbare budget voor deze ronde 

bedraagt € 800.000. Hiervan kunnen in het voorjaar van 2017 maximaal 3 onderzoeksprojecten starten 

met een duur van 2 jaar.  

 

Binnen het onderzoeksprogramma voor het groen onderwijs vindt praktijkgericht onderzoek plaats dat 

voldoet aan de volgende definitie: Praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd in en met de praktijk en 

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

bijdragen aan schoolontwikkeling, professionalisering en aan het vergroten van de kennisbasis over 

onderwijs.  

 

Om relevante thema’s en kennisvragen waar onderzoek naar gedaan zou moeten worden uit het groene 

onderwijsveld op te halen, is in de voorbereiding een andere aanpak gehanteerd dan bij de eerste ronde. 

Deze, meer vraaggestuurde, aanpak is gericht op actieve betrokkenheid van professionals uit 

onderwijsinstellingen voor groen onderwijs om de inhoud van het komende onderzoeksprogramma te 

bepalen. De fase van vraagarticulatie is inmiddels achter de rug. Het resultaat daarvan is een drietal 

relevante thema’s met bijbehorende kennisvragen die nu uitgewerkt kunnen worden tot 

onderzoeksvoorstellen.  

 

In de volgende fase zullen, op basis van deze thema’s, onderzoeksvoorstellen worden uitgewerkt door 

consortia van AOC’s en onderzoeksinstituten, en daarbinnen door docenten, andere professionals en 

onderzoekers die uiteindelijk ook de onderzoeken gaan uitvoeren. Alle AOC’s krijgen daarbij de 

mogelijkheid om aan te sluiten bij een van de consortia. Er zal voor het aanvragen van subsidie binnen 

dit onderzoeksprogramma geen call for proposals worden uitgeschreven. In de volgende paragraaf wordt 

beschreven welke werkwijze het NRO wil hanteren om tot onderzoeksprojecten te komen.  

 

Opstellen onderzoeksvoorstellen in werkconferenties 

Voor de onderwijsinstellingen (AOC’s) die willen deelnemen aan onderzoek en wetenschappelijke onder-

zoekers die expertise hebben in het groen onderwijs en op de geselecteerde thema’s, organiseren de 

AOC raad en het NRO een drietal werkconferenties. De werkconferenties hebben als doel om op basis 

van collegiale toetsing te komen tot kwalitatief goede onderzoeksvoorstellen die worden gedragen door 

de praktijk en die uiteindelijk alleen nog marginaal getoetst hoeven te worden door een externe 

beoordelingscommissie.  

 

1e werkconferentie (23 mei 2016) 

Op de 1e werkconferentie staat de vorming van de consortia van docenten en medewerkers van AOC’s 

en onderzoekers en het koppelen van consortia aan de thema’s centraal. Er zullen drie consortia worden 

gevormd, één per thema. Het is de bedoeling dat er tijdens de bijeenkomst nader wordt kennisgemaakt 

en dat in de gevormde consortia nadere afspraken worden gemaakt over de uitwerking van het thema in 

een onderzoeksvoorstel. De actieve inbreng en participatie van docenten/medewerkers van de AOC’s bij 

het verder uitwerken van het thema en het formuleren van onderzoeksvragen is daarbij een vereiste. De 



consortia gaan na deze bijeenkomst aan het werk om een onderzoeksvoorstel uit te werken voor het 

door hen gekozen thema. Het NRO levert hiervoor nadere criteria en een format aan. 

 

2e werkconferentie (op een nader te bepalen datum in oktober 2016) 

Tijdens de 2e werkconferentie wordt een eerste uitwerking van de voorstellen gepresenteerd door de 

consortia. Deze ontvangen feedback van de overige aanwezigen (collegiale toetsing) en kunnen daarmee 

in het tweede deel van de conferentie (groepsgewijs) hun voorstel aanscherpen (en desgewenst dat ook 

later nog doen). Van elke deelnemer in een consortium wordt dus niet alleen een actieve houding 

verwacht ten aanzien van het eigen voorstel, maar ook ten aanzien van de voorstellen van de andere 2 

consortia.  

 

3e werkconferentie (op een nader te bepalen datum in december 2016) 

Tijdens de 3e werkconferentie presenteren de consortia hun ‘definitieve’ onderzoeksvoorstellen aan 

elkaar. Deze worden voor een laatste keer besproken en aangepast op basis van het commentaar. De 

voorstellen worden daarna nog  voor een marginale toets aan een externe beoordelingscommissie 

voorgelegd. Op grond van hun oordeel krijgen de consortia nog een laatste kans om hun onderzoeks-

voorstel aan te scherpen waarna de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO het 

besluit neemt tot toekenning van de subsidie. De projecten kunnen naar verwachting starten in het 

voorjaar van 2017. 

 

In een aparte bijlage is meer informatie over de drie geselecteerde thema’s opgenomen.  


