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Oproep voor het beste innovatieve idee voor vve 
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het 

onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de 

verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.  

Het NRO nodigt namens het ministerie van OCW gemeenten en voorschoolse instellingen uit 

om gezamenlijk een plan in te dienen voor de invoering van een innovatieve maatregel in hun 

gemeente om de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve)1 te verbeteren. Het NRO 

selecteert vijf plannen van gemeenten en voorschoolse instellingen die elk een 

‘Innovatiecentrum vve’ gaan vormen en de innovatieve maatregel in de praktijk gaan 

toepassen. Een onderzoeksteam onderzoekt in drie jaar tijd de werking van de vijf innovatieve 

maatregelen. 

De deadline voor het indienen van een plan is 17 januari 2017 om 14:00 uur. 

Waarom deze oproep?  

Uit recente onderzoeken (Pre-COOL2, pilot Startgroepen3 en CPB-onderzoek4) naar de effectiviteit van 

vve blijkt dat vve effectief is voor kinderen met een risico op (taal)achterstand, maar dat in de uitvoering 

de educatieve kwaliteit voor verbetering vatbaar is. Ook blijkt dat de manier waarop vve wordt ingezet, 

bepalend is voor de kwaliteit en effectiviteit. Staatssecretaris Sander Dekker heeft dan ook aangekondigd 

vervolgonderzoek naar de kwaliteitsverhogende aspecten in de praktijk te willen initiëren (Kamerbrief 6 

juni): 

“Vervolgonderzoek naar kwaliteitsverhogende elementen in de praktijk en hun effectiviteit zie ik 

als belangrijke vervolgstap. Dit wil ik doen door te investeren in het opstarten van zogenoemde 

innovatiecentra vve. In deze centra kan vanuit de praktijk (op de locaties in samenwerking met 

gemeenten en wetenschappelijk onderzoekers) verder onderzoek worden gedaan.”  

De ‘Innovatiecentra vve’ zijn een soort proeftuinen, waarin voorschoolse instellingen samen met de 

gemeente (afhankelijk van de innovatieve maatregel ook in samenwerking met andere instellingen, zoals 

basisscholen) en een onderzoeksteam gedurende drie jaar een innovatieve maatregel voor vve 

implementeren en onderzoeken. In elk van de innovatiecentra zal de door hen gekozen maatregel getest 

worden op efficiëntie en effectiviteit.  

In deze oproep wordt meer informatie gegeven over de voorwaarden en de manier waarop gemeenten 

en voorschoolse instellingen een plan kunnen indienen voor het invoeren van een innovatieve maatregel 

voor vve en de werkwijze voor de selectie van de vijf beste plannen.  

Het onderzoeksteam 

Eén onderzoeksteam zal in drie jaar tijd (2017-2020) de werking van de innovatieve maatregelen van de 

vijf geselecteerde innovatiecentra onderzoeken en kennis hierover verspreiden. De deelnemende 

gemeenten en voorschoolse instellingen krijgen door het onderzoek inzicht in de werking van de 

innovatieve maatregel in de eigen gemeente. Tegelijkertijd komt kennis over deze innovaties op landelijk 

niveau beschikbaar door overkoepelend onderzoek naar de impact van de innovaties. 

Onder verantwoordelijkheid van het onderzoeksteam zal één persoon als aanjager fungeren om de 

innovatiecentra te begeleiden bij de verdere uitwerking en invoering van de innovatieve maatregelen, 

zodanig dat deze onderzocht kunnen worden. Het samenstellen van het onderzoeksteam behoort 

overigens niet tot de scope van deze oproep; via een afzonderlijk traject zal het NRO selecteren wie het 

onderzoek gaat uitvoeren. 

Financiën 

De kosten voor het opstellen van het plan, het selecteren, implementeren en uitproberen van de 

innovatieve maatregel (personeel, materiaal, extra uren e.d.) dragen de gemeenten en voorschoolse 

instellingen zelf. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld de bestaande rijksmiddelen 

                                                           
1 Voorschoolse educatie wordt op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal gegeven aan peuters van 2,5-4 jaar oud. 
Vroegschoolse educatie is voor kleuters van 4-6 jaar op de basisschool. Deze oproep focust zich vooral op het 
voorschoolse deel. 
2 Zie www.pre-cool.nl 
3 Zie www.startgroepen.nl 
4 Impact of funding targeted pre-school interventions on school readiness: Evidence from the Netherlands (CPB, 2016). 
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voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab-middelen). De begeleiding bij de verdere 

uitwerking en implementatie van de maatregel in de praktijk en het onderzoek naar de werking van de 

innovaties door het onderzoeksteam worden door het ministerie van OCW bekostigd. 

Welke innovatieve maatregelen komen in aanmerking? 

Gemeenten en voorschoolse instellingen dienen in nauw overleg te kiezen voor een maatregel waarvan 

zij verwachten dat deze bij zal dragen aan de kwaliteit van vve in hun gemeente. De inhoud van de 

gekozen maatregel dient gericht te zijn op het onderwijsachterstandenbeleid en specifiek op het 

verhogen van de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie. Zoals hiervoor al genoemd, is er uit 

onderzoek al veel bekend over factoren die bijdragen aan de kwaliteit van vve. Voorbeelden hiervan zijn 

bijvoorbeeld te vinden bij de uitkomsten van de pilot Startgroepen, Pre-COOL, het onderzoek door CPB 

en het ondersteuningstraject voor gemeenten bij de implementatie van de bestuursafspraken vve. 

Onderaan deze oproep staat een overzicht van deze voorbeelden. Op basis van de uitkomsten van deze 

onderzoeken en trajecten kan een gemeente alleen een innovatieve maatregel aandragen op één van de 

volgende thema’s:  

o Ouderbetrokkenheid 

Voorschoolse instellingen en scholen kunnen het niet alleen; zij hebben de ouders nodig als het 

gaat om het stimuleren van kansen voor kinderen. Aanpakken die gericht zijn op zowel het gezin 

– home-based – als de instelling – centre-based – zijn dan ook effectiever dan een aanpak die 

zich richt op één van beide.5 

o Inzet leiding met een hbo-diploma  

Volgens internationaal onderzoek zouden hoger opgeleide medewerkers kunnen bijdragen aan 

het creëren van een hoogkwalitatieve pedagogische omgeving voor kinderen met stabiele, 

sensitieve en stimulerende interacties.6  

o Doorgaande leerlijn van voorschool naar de basisschool 

Bij een doorgaande (leer)lijn in de vve gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van 

kinderen van de voorschoolse voorziening naar het onderwijs. Dit levert voor de risicoleerlingen 

een betere startpositie in groep 3 op en uiteindelijk profiteert de leerling er gedurende de hele 

schoolloopbaan van.7 

o Dagindeling 

 Een beweegreden die expliciet samenhangt met het aanbod van vve is de behoefte aan structuur 

bij het kind. Zowel ouders als professionals geven aan dat een gestructureerde dagindeling bij 

veel kinderen een behoefte is. Ook kinderen zonder (taal)achterstand kunnen overigens veel 

baat hebben bij de structuur die in de programma’s van de voorschoolse educatie wordt 

aangeboden. 8 

o Continue professionalisering van de beroepskrachten voorschoolse educatie 

Op basis van gevonden verbanden tussen structurele kwaliteitskenmerken en proceskwaliteit 

verdient het de aanbeveling om te investeren in continue professionele ontwikkeling.9 Een 

hogere kwaliteit is vooral te zien bij instellingen die werken met een vve-programma en waar 

sprake is van continue professionalisering in de vorm van regelmatig inhoudelijk teamoverleg, 

coaching en begeleiding van medewerkers, en reflecteren op het eigen handelen.10 

o Kwaliteitsmonitoring 

Professionele ontwikkeling op de werkvloer zou idealiter ingebed moeten zijn in een permanent 

kwaliteitszorgsysteem en op die wijze bijdragen aan de kwaliteitsverhoging van vve.11 

o Meer uren voorschoolse educatie  

Het aanbieden van extra uren voorschoolse educatie kan een positief effect hebben op 

doelgroepkinderen. Onderzocht kan worden hoeveel voorschoolse educatie het meest effectief is.  

o Het gebruik maken en ontwikkelen van een ontwikkelkader  

Het gebruik van een ontwikkelkader voor doelgroepkinderen van 2,5 tot en met 4 jaar kan 

kwaliteitsverhogende effecten hebben. Onderzoek kan bijvoorbeeld gedaan worden naar welke 

manier het gebruik maken van een ontwikkelkader, voortbouwend op de bestaande vve-

programma’s, het meest effectief is. 

                                                           
5 http://vveschakelklassenzomerscholen.nl/vve/ouderbetrokkenheid/ 
6 http://vveschakelklassenzomerscholen.nl/vve/hboers-op-de-groep/ 
7 http://vveschakelklassenzomerscholen.nl/vve/doorgaande-lijn/ 
8 http://www.versterkhetjongekind.nl/uploads/Sardes/publicaties_bestanden/rap_VVE_waaromwelwaaromniet.pdf 
9 Pre-COOL cohortonderzoek. Effecten van kwaliteit van voorschoolse instellingen. (red. Leseman & Veen, 2015). 
10 www.pre-cool.nl > ‘resultaten en publicaties’ 
11 Pre-COOL cohortonderzoek. Effecten van kwaliteit van voorschoolse instellingen. (red. Leseman & Veen, 2015). 
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Hoe kunnen gemeenten en voorscholen meedoen? 

- Elke Nederlandse gemeente kan samen met instellingen die voorschoolse educatie bieden12 een 

plan indienen voor een innovatieve maatregel die naar verwachting bijdraagt aan een 

kwaliteitsimpuls voor vve (binnen de bestaande wet- en regelgeving). 

- Om via het onderzoek ook conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van de innovatieve 

maatregel dienen in elk innovatiecentrum voldoende vve-groepen van voorschoolse instellingen 

de maatregel in te voeren. Daarnaast dienen eveneens voldoende vve-groepen beschikbaar te 

zijn als controlegroep. Van de gemeente en voorschoolse instellingen wordt verwacht dat zij het 

onderzoek naar de effecten van de innovatieve maatregel in de instellingen mogelijk maken en 

daar, in overleg met het onderzoeksteam, actief aan bijdragen.  

- Gemeenten stellen samen met voorschoolse instellingen een plan op met een beschrijving van 

de innovatie en geven aan waarom zij verwachten dat deze maatregel de kwaliteit van vve zal 

verbeteren. Alle ingediende plannen voor innovatieve maatregelen worden door een deskundige 

jury beoordeeld. Zij kijkt daarbij naar: 

o de mate waarin de innovatieve maatregel duidelijk en overtuigend is beschreven en 

uitgewerkt, de relevantie voor de praktijk en de praktische haalbaarheid; 

o wat de verwachte effecten van de innovatieve maatregel zijn en hoe het idee kan 

bijdragen aan een kwaliteitsimpuls voor vve; 

o hoe de samenwerking tussen gemeenten en voorscholen (en eventuele andere 

instellingen) gedurende de looptijd van het onderzoek wordt geborgd en of er voldoende 

voorschoolse instellingen zijn betrokken; 

o in het geval van gelijkwaardige aanvragen, kan de jury kijken naar spreiding van de 

plannen over de verschillende thema’s en de spreiding van de plannen over Nederland.  

- Het plan voor de innovatieve maatregel dient nader te worden uitgewerkt met behulp van een 

formulier. Dit formulier is te verkrijgen op de website van het NRO, via www.nro.nl/vve en kan 

per e-mail door een beleidsmedewerker van de gemeente worden ingestuurd. 

- De deadline voor het insturen van het formulier is 17 januari 2017, 14:00 uur. 

Goed om te weten: 

- De financiële lasten die de uitvoer van de innovatieve maatregel met zich mee brengt, dienen de 

innovatiecentra zelf te dragen. Via de bestaande middelen voor het gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid (goab-middelen) is het mogelijk om middelen in te zetten voor de 

uitvoer van innovatieve maatregelen, binnen de bestaande wettelijke kaders. De kosten die de 

uitvoer van het onderzoek met zich mee brengt, komen ten laste van het ministerie van OCW en 

worden via het NRO beschikbaar gesteld aan de onderzoekers. 

- Na de selectie van de vijf gemeenten en voorschoolse instellingen wordt een oproep geplaatst 

voor een onderzoeksteam dat de innovatieve maatregelen gaat onderzoeken op effectiviteit. De 

plannen van de geselecteerde gemeenten worden tijdens deze procedure bekendgemaakt zodat 

de potentiële onderzoeksteams daar in hun plan van aanpak rekening mee kunnen houden. 

- De geselecteerde innovatiecentra worden ondersteund door een aanjager (een persoon die deel 

uitmaakt van het onderzoeksteam) om de innovatieve maatregel verder uit te werken, te 

implementeren en zodanig in de praktijk uit te voeren dat de werking ervan onderzocht kan 

worden. 

- Het onderzoek naar de werking van de innovatieve maatregel start in het schooljaar 2017-2018. 

De looptijd van het onderzoek is drie jaar. In het najaar van 2020 is het onderzoek afgerond.  

- De innovatiecentra zullen met hun innovatieve maatregelen niet alleen de vve in hun eigen 

gemeente kunnen verbeteren, maar ook landelijk een kwaliteitsimpuls aan vve geven. Via onder 

andere een digitaal platform zal de voortgang en resultaten van het traject beschikbaar worden 

gemaakt voor andere Nederlandse gemeenten en voorschoolse instellingen. 

- Onderaan deze uitnodiging staan de spelregels en voorwaarden die betrekking hebben op deze 

oproep voor het aandragen van innovaties.  

                                                           
12 in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: voorschoolse 
educatie: uitvoering van een door het college gesubsidieerd programma dat gericht is op het verbeteren van de 
voorwaarden voor het met succes instromen in het basisonderwijs voor kinderen die nog niet tot een school kunnen 
worden toegelaten. Aan de voorschoolse educatie zijn nadere kwaliteitseisen gesteld in het besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit ve. 

http://www.nro.nl/vve
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Informatie uit eerdere trajecten en eerder onderzoek naar de kwaliteitsbevordering van vve: 

Uitkomsten van eerder onderzoek en ideeën voor innovatieve maatregelen kunt u vinden op de volgende 

websites: 

- Cohortonderzoek OnderwijsLoopbanen het jonge kind / voor- en vroegschoolse educatie: 

www.pre-cool.nl 

- Pilot Startgroepen: www.startgroepen.nl 

- Ondersteuningstraject bij de implementatie van de bestuursafspraken vve: 
http://vveschakelklassenzomerscholen.nl/ 

- CPB-onderzoek (2016): www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-discussion-

paper-328-impact-funding-targeted-pre-school-interventions-school-readiness.pdf 

- Bekijk uitkomsten van ander onderzoek naar vve via www.nro.nl/vve  

Documenten gerelateerd aan deze oproep: 

- Kamerbrief voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten over effectiviteit: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/06/kamerbrief-voor-en-

vroegschoolse-educatie-onderzoeksresultaten-over-effectiviteit 

- Bestuursafspraken vve: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2012/03/12/concrete-

afspraken-met-g37-over-aanpak-taalachterstand-jonge-kinderen  

- Tussenrapportage bestuursafspraken: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/11/24/kamerbrief-voortgang-

bestuursafspraken-g37-en-afsluiten-convenant-vve 

- Kamerbrief evaluatie Wet OKE: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/06/29/kamerbrief-over-wet-oke  

 

Contact: 

Heeft u vragen of wilt u meer weten?  

Neem dan contact op met Jorika Baarda, beleidsmedewerker NRO.  

T: 070 349 40 13 

E: opro@nro.nl  

  

http://www.pre-cool.nl/
http://www.startgroepen.nl/
http://vveschakelklassenzomerscholen.nl/
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-discussion-paper-328-impact-funding-targeted-pre-school-interventions-school-readiness.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-discussion-paper-328-impact-funding-targeted-pre-school-interventions-school-readiness.pdf
http://www.nro.nl/vve
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/06/kamerbrief-voor-en-vroegschoolse-educatie-onderzoeksresultaten-over-effectiviteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/06/kamerbrief-voor-en-vroegschoolse-educatie-onderzoeksresultaten-over-effectiviteit
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2012/03/12/concrete-afspraken-met-g37-over-aanpak-taalachterstand-jonge-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2012/03/12/concrete-afspraken-met-g37-over-aanpak-taalachterstand-jonge-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/11/24/kamerbrief-voortgang-bestuursafspraken-g37-en-afsluiten-convenant-vve
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/11/24/kamerbrief-voortgang-bestuursafspraken-g37-en-afsluiten-convenant-vve
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/06/29/kamerbrief-over-wet-oke
mailto:opro@nro.nl
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Procedure en selectiecriteria 
Het NRO en het ministerie van OCW stellen voorafgaand aan de deadline voor het indienen van 

innovaties een deskundige jury samen. 

Na de deadline voor het indienen, 17 januari 2017 14:00 uur, worden alle ingediende plannen 

voorgelegd aan leden van de jury. De jury selecteert op basis van onderstaande criteria de meest 

kansrijke kandidaten, maximaal tien. Deze worden uitgenodigd om hun plan voor de innovatieve 

maatregel te presenteren aan de jury. Vervolgens bespreekt en prioriteert de jury de overgebleven 

inzendingen op basis van het plan en de presentatie. De vijf beste plannen worden voor de selectie 

aangedragen. De jury adviseert de stuurgroep van het NRO die het definitieve besluit neemt over de vijf 

te selecteren plannen.  

Criteria 

1. Uitwerking innovatieve maatregel (telt voor 40% mee): Is de maatregel innovatief en 

past het in één van de aangegeven thema’s? Is de innovatieve maatregel duidelijk en 

overtuigend beschreven en uitgewerkt? Is de uitvoering van de innovatieve maatregel praktisch 

haalbaar en te onderzoeken?  

2. Verwachte effecten (telt voor 40% mee): Wordt beschreven hoe de innovatieve maatregel 

zou kunnen bijdragen aan een kwaliteitsimpuls voor vve? Welke veranderingen worden beoogd 

als de innovatieve maatregelen in voorschoolse instellingen wordt ingevoerd?  

3. Samenwerking (telt voor 20% mee): Wekt de samenstelling van het beoogde 

innovatiecentrum voldoende vertrouwen dat de innovatieve maatregel kan worden uitgewerkt 

tot een maatregel die daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden in de praktijk? Zijn er 

voldoende voorschoolse instellingen betrokken om de innovatieve maatregel tot uitvoering in de 

praktijk te brengen en te onderzoeken? 

 

In het geval van gelijkwaardige aanvragen, kan de jury kijken naar spreiding van de plannen over de 

verschillende thema’s en de spreiding van de plannen over Nederland.  

 
Op het invulformulier voor het indienen van de innovatie wordt gevraagd de innovatieve maatregel op 

deze drie criteria uit te werken.   
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Spelregels en voorwaarden 
1. Begripsomschrijving 

1.1. Onder een innovatiecentrum vve wordt verstaan: de gemeente of gemeenten samen met 

voorschoolse instellingen (in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen) en eventueel overige instellingen die een innovatieve 

maatregel uitvoeren. 

1.2. Onder innovatieve maatregel wordt verstaan: een binnen de context van de gemeente 

vernieuwende maatregel gericht op het onderwijsachterstandenbeleid en specifiek op het 

verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie binnen één van 

de aangedragen thema’s. Het is niet de bedoeling dat de beoogde innovatie alleen eerder 

ervaren hobbels wegneemt, maar dat deze daadwerkelijk iets nieuws behelst ten opzichte van 

wat eerder binnen deze instellingen uitgevoerd is op het betreffende thema. 

  

2. Voor wie 

2.1. Innovatieve maatregelen moeten aangedragen worden door één of meerdere gemeenten samen 

met instellingen die voorschoolse educatie bieden13, eventueel indien voor de innovatie relevant 

aangevuld met overige instellingen (bijvoorbeeld basisscholen). De aanvragers moeten er 

rekening mee houden dat er voldoende voorschoolse instellingen deel dienen te nemen om de 

innovatieve maatregel dusdanig te implementeren dat de innovatie wetenschappelijk te 

onderzoeken is. Dit betekent dat er naast de groepen waar de innovatieve maatregelen wordt 

ingevoerd, ook voldoende controlegroepen beschikbaar moeten zijn. 

2.2. Het indienen van het formulier moet gebeuren door een beleidsmedewerker van de gemeente. 

Deze persoon is tijdens het selectieproces contactpersoon voor het NRO. 

2.3. Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat NRO-programmaraadsleden niet van 

deelname uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van ‘voor wie’. In de jurering 

van de innovaties is waarborging voor het omgaan met mogelijke betrokkenheid van NRO-

programmaraadsleden ingebouwd. Juryleden kunnen daarentegen niet tevens een innovatie 

aandragen. 

 

3. De innovatieve maatregel 

3.1. De innovatieve maatregel dient gericht te zijn op het verbeteren van de kwaliteit van vve.  

3.2. De innovatieve maatregel dient gericht te zijn op één van de volgende thema’s:  

- ouderbetrokkenheid 

- inzet leiding met een hbo-diploma  

- doorlopende leerlijn van voorschool naar de bassischool 

- dagindeling 

- continue professionalisering van de beroepskrachten voorschoolse educatie 

- kwaliteitsmonitoring 

- meer uren voorschoolse educatie  

- het gebruik maken en ontwikkelen van een ontwikkelkader  

 

4. Procedure en selectie  

4.1. De deadline voor het indienen van een plan voor een innovatieve maatregel is 17 januari 2017 

14:00 uur. Plannen die na deze deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de 

jurering. 

4.2. Het indienen van plannen kan alleen via het invullen van het invulformulier. Dit formulier is te 

vinden op de website van het NRO: www.nro.nl/vve. Het ingevulde formulier kan per e-mail 

worden ingediend via opro@nro.nl.  

4.3. Het invulformulier moet volledig, het maximaal aantal woorden niet overschrijdend en in het 

Nederlands worden ingevuld. 

4.4. Het NRO stelt in samenwerking met het ministerie van OCW een deskundige jury samen, die de 

plannen beoordeelt aan de hand van de genoemde selectiecriteria. Na de eerste beoordeling 

door de jury krijgen maximaal tien indieners de mogelijkheid hun innovatieve maatregel nader 

toe te lichten tijdens een presentatie. De jury draagt hieruit een selectie van vijf plannen voor 

                                                           
13

 in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: voorschoolse 

educatie: uitvoering van een door het college gesubsidieerd programma dat gericht is op het verbeteren van de 
voorwaarden voor het met succes instromen in het basisonderwijs voor kinderen die nog niet tot een school kunnen 
worden toegelaten. Aan de voorschoolse educatie zijn nadere kwaliteitseisen gesteld in het besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit ve. 

http://www.nro.nl/vve
mailto:opro@nro.nl
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op basis van de ingediende formulieren en presentaties. De stuurgroep van het NRO neemt het 

definitieve besluit over de te selecteren plannen. 

4.5. Er kunnen maximaal vijf innovatiecentra worden ingesteld. 

 

5. Uitvoering van de innovatieve maatregel 

5.1. De onderzoeksperiode start in schooljaar 2017-2018.  

5.2. Nadat vijf plannen geselecteerd zijn, lanceert het NRO een zogenoemde ‘call for proposals’ voor 

het indienen van aanvragen voor het onderzoek naar de werking van de innovatieve 

maatregelen. In de call wordt een beschrijving van de geselecteerde plannen van de gemeenten 

opgenomen. De call heeft als doel het beste onderzoeksteam te selecteren. Aan dit 

onderzoeksteam wordt ook een aanjager verbonden. Deze persoon heeft de taak om samen 

met de innovatiecentra de innovatieve maatregelen verder uit te werken tot een uit te voeren 

en te onderzoeken maatregel en mede zorg te dragen voor kennisverspreiding. 

5.3. Met het aandragen van een innovatieve maatregel committeert het beoogde innovatiecentrum 

zich aan het project gedurende de looptijd van het onderzoek. Voor de start van het project 

vraagt het NRO alle betrokken partners bij het innovatiecentrum een standaard, door het NRO 

aangedragen, intentieverklaring te ondertekenen.  

5.4. Tussentijdse wijzigingen in het voorstel of de aanpak worden in gezamenlijkheid met de 

aanjager en het onderzoeksteam bij het NRO gemeld. 

5.5. Gedurende de looptijd van het project is de aanjager het eerste aanspreekpunt voor de 

innovatiecentra. Het NRO houdt via de projectleider van het onderzoeksteam contact met de 

onderzoekers, de aanjager en de geselecteerde innovatiecentra. 

5.6. Onderzoeksresultaten en de innovaties worden na afloop, of indien eerder beschikbaar, landelijk 

(digitaal) beschikbaar voor andere gemeenten, vve-instellingen en onderzoekers, aangestuurd 

door de aanjager. Het NRO kan ondersteuning bieden bij het verhogen van de bruikbaarheid en 

verspreiding van de resultaten. Op de website van het NRO is een ‘handleiding kennisbenutting’ 

beschikbaar. 

5.7. Mocht er sprake zijn van te verwachten exploitatierechten op onderzoeksresultaten, wordt het 

NWO beleid ten aanzien van intellectueel eigendom gevolgd (NWO Raamwerk voor publiek-

private samenwerking, 25 januari 2012). 

5.8. Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten organiseren waar onderzoeken gepresenteerd worden. 

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

van de onderwijspraktijk. Uitvoerders van het project worden uitgenodigd om waar van 

toepassing aan de bijeenkomsten een bijdrage te leveren. Daarnaast wordt van de uitvoerders 

gevraagd om, in overleg met het NRO, hun project te presenteren op andere bijeenkomsten in 

relatie tot vve. 

5.9. Het onderzoek eindigt bij de afloop van schooljaar 2019-2020. Na deze periode kunnen nog wel 

kennisverspreidingsactiviteiten plaatsvinden. 

 

Deze oproep tot het aandragen van innovatieve maatregelen is geldig tot 17 januari 2017, 14:00 uur. 

http://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/magw/human-capital-21e-eeuwse-vaardigheden---bijlage-6.2-nwo-raamwerk-voor-publiek-private-samenwerking/Bijlage+6.2.pdf
http://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/magw/human-capital-21e-eeuwse-vaardigheden---bijlage-6.2-nwo-raamwerk-voor-publiek-private-samenwerking/Bijlage+6.2.pdf

