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Hoofdstuk 1: Inleiding / Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

 
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is ingesteld om de afstand 
tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs te verkleinen. 
Het NRO gaat de versnippering van middelen voor onderwijsonderzoek tegen en 
zorgt voor een samenhangende meerjarige programmering van wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
Deze programmering brengt het NRO tot stand op basis van vragen uit de 
onderwijspraktijk, het onderwijsbeleid en de wetenschap. Het NRO bevordert dat 
leraren, schoolleiders, schoolbesturen en beleidsmakers meer gebruik maken van 
onderzoeksresultaten. Deze partijen worden dan ook betrokken bij de 
totstandkoming van de programmering, de beoordeling van onderzoeksprojecten en 
de uitvoering van het onderzoek. 
 
De missie van het NRO luidt:  
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek coördineert de programmering en 
financiering van onderzoek naar onderwijs. Het bevordert de wisselwerking tussen 
onderzoek, praktijk en beleid en de toepassing van onderzoeksresultaten. Zo draagt 
het NRO bij aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. 
 
Er zijn drie typen programma’s binnen het onderwijsonderzoek: fundamenteel, 
beleidsgericht en praktijkgericht. Het NRO ontwikkelt ook onderzoeksprogramma’s 
die deze drie typen onderzoek doorkruisen. Deze call for proposals valt onder 
verantwoordelijkheid van de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO).  
 
De Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek subsidieert onderwijsonderzoek dat 
valt onder de volgende definitie:  
Praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd in en met de praktijk en levert kennis en 
concrete producten die direct kunnen worden ingezet in de onderwijspraktijk en die 
bijdragen aan schoolontwikkeling, professionalisering en aan het vergroten van de 
kennisbasis over onderwijs.  
 
De belangrijkste afnemers van de resultaten van praktijkgericht onderzoek zijn de 
spelers in het onderwijsveld zelf. De resultaten leveren verder input voor andere 
wetenschappers en beleidsmakers. 
 
Het werkterrein van de PPO betreft de voorschoolse educatie (VVE), het primair en 
voortgezet onderwijs (PO en VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het 
aanpalende volwassenenonderwijs. Aanvragen dienen binnen dit werkterrein te 
vallen. 

1.2 Beschikbaar budget 

Het totale budget voor deze beoordelingsronde Kortlopend Onderwijsonderzoek 2013 
is 1.400.000 euro. Per project dient minimaal 50.000 euro aangevraagd te worden, 
het maximale aan te vragen budget per project bedraagt 100.000 euro. 
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1.3 Geldigheidsduur call for proposals  

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum donderdag 28 
november 2013, 12.00 uur. 
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2 Doel 

Voor deze eerste ronde van de PPO kunnen subsidieaanvragen ingediend worden 
binnen de volgende thema’s: 
1. Differentiatie in de klas: inspelen op cognitieve verschillen; 
2. Opbrengsten van leren met ict; 
3. Vakdidactiek in relatie tot taal en rekenen/wiskunde. 

 
Deze thema’s en de mogelijke onderzoeksvragen daarbinnen worden in dit hoofdstuk 
uitgebreider beschreven.  
 
In deze ronde worden projecten gesubsidieerd met een maximale looptijd van 16 
maanden. In deze looptijd zijn voorbereidingstijd, de uitvoering van onderzoek en 
een natraject waarin de gevonden resultaten beschreven en verspreid worden, 
inbegrepen. Het onderzoek moet binnen het schooljaar 2014-2015 gerealiseerd 
kunnen worden en een praktische oplossing voor een urgent praktijkprobleem op 
één van de thema’s bieden.  
De uiterste datum waarop de output van het project (ontwikkelde materialen, 
werkwijzen, onderzoeksrapportage e.d.) aan de PPO ter beschikking moet worden 
gesteld is 1 oktober 2015. 
 
Aan dit hoofdstuk is door de volgende externe deskundigen een inhoudelijke 
bijdrage geleverd: Dr. A. ten Brummelhuis (Kennisnet), Dr. P. Drijvers (Freudenthal 
Instituut, Universiteit Utrecht), dr. H. Strating en prof. dr. L. Verhoeven 
(Expertisecentrum Nederlands). 

2.1 Differentie in de klas: inspelen op cognitieve verschillen 

Inleiding 
Leerlingen in een klas verschillen van elkaar in vele opzichten. Denk bijvoorbeeld 
aan de verschillende sociaaleconomische milieus waar leerlingen uit afkomstig 
kunnen zijn en de mate waarin ze verschillen in intelligentie en persoonlijkheid. Ook 
ten aanzien van het leren zelf, de manier waarop ze leren en hun motivatie zijn er 
soms grote verschillen tussen leerlingen waar te nemen.  
 
Deze heterogeniteit vraagt in toenemende mate aandacht van onderwijsgevenden. 
Er wordt verondersteld dat in de huidige onderwijspraktijk niet alle leerlingen goed 
tot hun recht komen. Door het onderwijs uitdagender te maken en meer rekening te 
houden met verschillen tussen kinderen, zouden bij alle leerlingen hogere 
leerresultaten kunnen worden bereikt. Ook voor andere verschillen zou een aanpak 
“op maat” gewenst zijn. Hierbij valt te denken aan verschillen tussen jongens en 
meisjes, verschillen in cultuur- en/of taalachtergrond en specifieke aandacht voor 
leerlingen met gedrags- of leerproblemen. Het thema voor deze onderzoeksronde 
wordt beperkt tot de vraagstukken rondom de manier waarop docenten in de klas of 
groep kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen op cognitief gebied.  
 
Differentiatie in de klas 
Het bestaan van verschillen tussen leerlingen is een realiteit die sommige docenten 
voor problemen stelt, maar het lesgeven ook boeiend en gevarieerd maakt. Interne 
differentiatie biedt een onderwijskundige oplossing om met dergelijke verschillen in 
een klas om te gaan. Docenten kunnen door te differentiëren naar doelstelling, 
leertijd of instructiemethode inspelen op cognitieve verschillen tussen leerlingen 
(Onderwijsraad, 2011) en langs deze weg de leerresultaten van leerlingen 
verbeteren. Docenten die differentiëren benaderen leerlingen met verschillende 
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leerkenmerken op verschillende wijzen en leveren daarmee een bijdrage aan het 
optimaal presteren van elke leerling. Een docent die gedifferentieerd lesgeeft, heeft 
de aandacht niet alleen gericht op zogeheten zorgleerlingen, maar op alle leerlingen 
in een groep, dus inclusief de hoog presterende en gemiddeld presterende 
leerlingen. Door leerlingen aan te spreken op hun niveau, tempo en interesses, 
wordt voor alle leerlingen in de klas een zo hoog mogelijk leerrendement beoogd.  
 
Verschillende vormen van differentiatie 
Grofweg worden in de literatuur en de praktijk twee vormen van interne 
differentiatie onderscheiden: divergerende en convergerende differentiatie. Van 
divergerende differentiatie spreken we als alle leerlingen in eigen tempo, op het 
eigen niveau, door de leerstof mogen gaan waardoor de leerprestaties van leerlingen 
in één klas uiteen kunnen gaan lopen. Bij convergerende differentiatie gaat de 
docent uit van minimum doelstellingen die elke leerling in de klas moet behalen. 
Hierdoor komt de aandacht vooral te liggen bij leerlingen die laag presteren en 
zullen de leerprestaties binnen één klas dichter bij elkaar blijven liggen (Bosker, 
2005; Reezigt, 1999). 
In de praktijkgerichte literatuurstudie van Struyven e.a. (2013) wordt een overzicht 
gegeven van de kenmerken, voor- en nadelen, effectiviteit en efficiëntie van 
didactische werkvormen die inspelen op verschillen tussen leerlingen. In de 
literatuurstudie zijn zowel convergerende als divergerende werkvormen opgenomen. 
De inzichten die in deze literatuurstudie zijn opgedaan, worden hieronder 
weergegeven.  
 
Divergerende differentiatie 
Bij divergerende differentiatie speelt de docent in op verschillen tussen leerlingen via 
individuele activiteiten of homogene groepering van de leerlingen. De docent biedt 
de leerlingen een gevarieerde context waarin leerlingen op hun talenten worden 
aangesproken. Veelgebruikte werkvormen in dit verband zijn bijvoorbeeld de 
individuele opdracht, contractwerk, hoekenwerk, co-teaching, verlengde (extra) 
instructie en peer tutoring. Er zijn zowel nadelen als voordelen verbonden aan deze 
manier van differentiëren. Als nadeel wordt wel genoemd dat deze manier van 
differentiatie leerlingen doet beseffen dat er prestatieverschillen bestaan in de groep 
en dat dit stigmatiserend kan werken. Bovendien vergt deze individuele aanpak veel 
tijd en kunde van de docent. De voordelen zijn echter ook evident: deze 
werkvormen komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen 
en zij krijgen de ruimte om zelfstandig en op eigen tempo te werken. 
  
Er is echter weinig wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van de 
verschillende didactische werkvormen binnen divergerende differentiatie. De 
literatuur geeft vooral een overzicht van voorwaarden en aandachtspunten bij de 
verschillende werkvormen. De docent staat hierbij centraal, de visie op diversiteit, 
een pro-actieve houding, zicht op vakdidactiek en kennis van de leerlingen zijn 
belangrijke bevorderende voorwaarden. Om deze vorm van differentiatie met succes 
te realiseren is het nodig dat de docent in dialoog gaat met de leerling en meezoekt 
naar dat wat werkt voor zijn leerlingen.  
 
Convergerende differentiatie 
Bij convergerende differentiatie wordt gebruik gemaakt van de heterogene 
samenstelling van de groep om taken gezamenlijk tot een goed einde te brengen. 
De diversiteit in de groep werkt als kruisbestuiving voor het leren van de individuen 
in de groep. Hierbij zijn veel door docenten gebruikte didactische werkvormen 
projectmatig werken, onderzoekgericht werken, probleemgestuurd werken of het 
werken met casussen. De nadelen van deze werkvormen zijn dat er grote 
prestatieverschillen tussen leerlingen in de groepen kunnen optreden en dat goed 
presterende leerlingen over het algemeen meer gebaat zijn bij werken in homogene 
groepen dan in heterogene groepen. De werkvormen vragen veel didactische kennis 
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van de docent en zijn tijdsintensief. De voordelen zijn onder andere dat er hoge 
verwachtingen worden gesteld aan alle leerlingen. Leerlingen werken langer samen 
in een groep en er treedt minder stigmatisering van zwakkere en betere leerlingen 
op. Er bestaan in deze werkvormen meer mogelijkheden tot samenwerkend leren. 
Doordat leerlingen automatisch op zoek gaan naar die activiteiten die hen het meest 
boeien, zorgen deze convergerende werkvormen voor een natuurlijke wijze van 
differentiatie en een hoge intrinsieke motivatie bij leerlingen.  
Onderzoek naar de effectiviteit van convergerende differentiatie is, net als bij 
divergerende differentiatie, schaars en geeft geen eenduidig beeld. Ook hier gaat de 
beschikbare literatuur vooral in op voorwaarden en aandachtspunten van de 
verschillende werkvormen.  
 
Maatwerk voor leerlingen met ict 
De behoefte om maatwerk te leveren aan leerlingen die verschillend presteren wordt 
steeds vaker door scholen gevoeld. Ook de invoering van passend onderwijs draagt 
hieraan bij. De term ‘gepersonaliseerd of persoonlijk leren’ raakt al aardig 
ingeburgerd. Scholen onderzoeken of zij met behulp van ict meer maatwerk aan 
leerlingen kunnen bieden, zowel laag presterende als talentvolle leerlingen. Deze 
behoefte aan kennis op dit gebied heeft grote raakvlakken met het thema 
‘opbrengsten van leren met ict’ dat in de volgende paragraaf verder wordt 
uitgewerkt.  
 
Onderzoeksvragen 
Bij het thema ‘differentiatie in de klas: inspelen op cognitieve verschillen’ staat de 
volgende vraag centraal: hoe kan op scholen een leeromgeving ingericht worden die 
rekening houdt met de cognitieve verschillen tussen leerlingen (al dan niet met 
gebruikmaking van ict)? Deze vraag kan op verschillende manieren worden 
uitgewerkt in een onderzoeksplan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
volgende vragen: 
• Hoe kunnen instructievormen en lesmethoden zodanig (her)ontworpen worden 

dat ze beter aansluiten op de onderwijsbehoeften van verschillende groepen 
leerlingen in verschillende onderwijssectoren en wat betekent dit voor de 
professionalisering van docenten? 

• Hoe kan gedifferentieerd lesgeven geïmplementeerd worden in grote klassen?  
• Wat hebben docenten nodig om de didactische vaardigheid ‘differentiëren naar 

onderwijsbehoefte’ te verwerven en met succes toe te passen in hun lessen?  
• Hoe kunnen docenten specifieke en effectieve aandacht geven aan excellente 

leerlingen binnen de eigen groep? 
• Hoe kan de (onderwijs)organisatie zo aangepast worden dat het inspelen op 

cognitieve verschillen in de klas bevorderd wordt?  
 
Referenties 
Bosker, R.J. (2005). De grenzen van gedifferentieerd onderwijs. Rede uitgesproken 
bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar. Groningen: Faculteit der 
psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen. 
 
Onderwijsraad (2011). Naar hogere prestaties in het voortgezet onderwijs. Den 
Haag: Onderwijsraad. 
 
Reezigt, G.J. (1999). Differentiatie in het onderwijs. In: Dekkers, H.P.J.M. (Red.). 
Omgaan met verschillen. Onderwijskundig Lexicon, III, 11-23. Alphen aan den Rijn: 
Samsom. 
 
Struyven, K., C. Coubergs e.a. (2013). Binnenklasdifferentiatie. Leerkansen voor alle 
leerlingen. Praktijkgerichte literatuurstudie onderwijsonderzoek. Leuven: Acco.  
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2.2 Opbrengsten van leren met ict 

Inleiding 
Het merendeel van de docenten en managers vindt dat ict meerwaarde heeft voor 
het onderwijs. Dit geldt voor alle sectoren van het onderwijs. De meerwaarde 
bestaat vooral uit: 

• betere onderwijsresultaten; 
• tijdsbesparing; 
• inzicht in prestaties en onderwijsbehoeften van leerlingen. 

Over het algemeen zijn managers wat positiever over de opbrengsten van ict dan 
docenten. Daarnaast vinden docenten en managers dat ict ook kansen biedt als 
hulpmiddel voor professionele ontwikkeling.  
Ondanks de positieve opvattingen over nut en noodzaak van ict blijft het gebruik in 
de praktijk achter bij de ambities van leraren en schoolleiders. Tegelijkertijd groeit 
de maatschappelijke en economische noodzaak om de mogelijkheden van ict voor 
aantrekkelijker, effectiever en efficiënter onderwijs beter te benutten. Om scholen in 
staat te stellen meer gefundeerde keuzes te maken voor ict-toepassingen die in de 
praktijk aantoonbaar rendement opleveren, richt het onderzoeksthema “opbrengsten 
van leren met ict” zich op de ontwikkeling van empirisch onderbouwde inzichten 
over de effectiviteit en efficiëntie van ict-toepassingen. Daarmee bouwt dit thema 
onder andere voort op inzichten uit het programma Kennis van Waarde Maken van 
Kennisnet. In dit thema vormen ict-toepassingen die in de dagelijkse praktijk 
worden gebruikt het vertrekpunt voor verdere kennisontwikkeling over opbrengsten 
van ict in het onderwijs. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar digitale tools en 
leeromgevingen ter ondersteuning van gedifferentieerd en gepersonaliseerd 
onderwijs. 
Hieronder wordt nader toegelicht welke vraagstukken in dit thema centraal staan en 
aan welke kennis behoefte is. 
 
Leren met ict 
Tot dit thema behoren vraagstukken die gaan over de verbinding tussen 
onderwijsopbrengsten en het gebruik van ict voor de inrichting en organisatie van 
leersituaties. Het gebruik van ict in leersituaties kent drie verschijningsvormen. ict 
manifesteert zich daarbij als: 

• didactisch hulpmiddel: ondersteuning van leerprocessen door inzet van ict 
zoals digitaal leermateriaal, simulaties, games, ELO, persoonlijke 
leeromgeving, online courses, MOOC’s, weblectures, flipping the classroom, 
tablets, pedagogical agents, collaborative learning, 3d printing, social 
media, digitale toetsen en portfolio´s.  

• leerinhoud van onderwijs: bijvoorbeeld het vak informatica; lessen gericht 
op digitale geletterdheid, mediawijsheid.  

• beroepsvoorbereiding: leren omgaan met ict-toepassingen als aspect van 
beroepskwalificatie zoals het gebruik van digitaal documentbeheer door 
secretaresses, computergestuurde draaibanken door metaalbewerkers en 
digitale borden door leraren. 

 
Bij elk van deze verschijningsvormen bestaan hoge verwachtingen en talrijke claims 
over mogelijke opbrengsten. In de afgelopen jaren is al veel kennis over met name 
het didactisch gebruik van ict ontwikkeld. Deze resultaten laten zien dat bij goed, 
gericht en gedoseerd gebruik ict bijdraagt aan de motivatie, prestaties en 
leersnelheid van leerlingen. Tegelijkertijd blijkt dat voor het behalen van deze 
opbrengsten de afstemming tussen visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en 
infrastructuur de meest cruciale randvoorwaarden zijn. Dit zijn vier factoren die 
telkens weer bepalend zijn voor de implementatie van ict-toepassingen. Wanneer 
niet aan deze randvoorwaarden voor implementatie is voldaan, levert ict meestal 
weinig rendement op. Verder laten resultaten uit onderzoek zien dat opbrengsten 
van ict zelden voor alle leerlingen op dezelfde manier uitwerken. Kennis over 
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dergelijke differentiële effecten en de bijdrage van ict aan maatwerk is nog maar 
beperkt voorhanden terwijl deze juist voor de praktijk zo belangrijk is omdat dat 
inzicht geeft in welke ict-toepassingen wanneer en voor wie wel en voor wie niet 
werken.  
 
Inzichten over de werking en opbrengsten van maatwerk betreffen in het bijzonder 
digitale leeromgevingen gericht op gedifferentieerd of gepersonaliseerd onderwijs. 
Kenmerkend daarbij is de inzet van digitale tools ter ondersteuning van 
verschillende onderwijsactiviteiten zoals het vaststellen van leerdoelen, planning van 
leertaken, monitoring van voortgang, het organiseren van feedback, evaluatie en 
reflectie op behaalde resultaten. Daarnaast biedt de digitale omgeving zowel 
toegang tot domeinspecifieke leerstof als ondersteuning bij het op peil houden van 
motivatie en (bij)sturen van het leergedrag van de lerenden. Veel aandacht is in de 
afgelopen jaren uitgegaan naar het ontwerpen van deze intelligente 
ondersteuningssystemen voor leren. Weinig is nog maar bekend over de vraag in 
hoeverre deze systemen ook daadwerkelijk de resultaten leveren die scholen met 
het gebruik voor ogen staan. Tegen deze achtergrond stimuleert dit thema in het 
bijzonder onderzoek naar het gebruik en de opbrengsten van digitale 
leeromgevingen die scholen inzetten voor gedifferentieerd of gepersonaliseerd 
onderwijs. Vraagstukken die daarbij ook aandacht verdienen, zijn de invloed op 
onderwijsopbrengsten van leertijd op school en thuis alsmede de verdeling van 
ondersteuningsfuncties tussen de digitale leeromgeving en de docent.  
Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen scholen meer gericht gebruik maken van 
ict-toepassingen die de aantrekkelijkheid en opbrengsten van onderwijs vergroten.  
 
Samenvattend dient onderzoek binnen dit thema bij te dragen aan nieuwe inzichten 
met bewijskracht voor beantwoording van de vraag: 

• Op welke wijze en in welke mate leveren ict-toepassingen  
o die door scholen worden gebruikt; 
o waarvoor de randvoorwaarden op orde zijn, 

• daadwerkelijk de opbrengsten bij vakgebieden en groepen leerlingen als ze 
in de onderwijspraktijk worden ingezet. 

 
Referenties 
Allen, J. en R. van der Velden (2011). Skills for the 21st century: implications for 
education. Maastricht: Research Centre for Education and Labour Market. 
Beschikbaar via: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2011/07/20/skills-for-the-21st-century-implications-for-
education.html  
 
Ten Brummelhuis, A.C.A. (2012). ICT, onderwijs en kenniseconomie. In: De 
transformerende kracht van ICT. C. Prins, A. Vedder & F. van der Zee (red). 
Gorredijk: Media Update. 
 
Van Deursen, A. (2010). Internet, skills: vital assets in an information society. 
Enschede: Universiteit Twente. Beschikbaar via: 
http://www.alexandervandeursen.nl/  
 
Kennisnet (2013). Vier in Balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ICT 
in het onderwijs. Zoetermeer: Kennisnet. Beschikbaar via: 
http://www.kennisnet.nl/onderzoek/vier-in-balans-monitor/  
 
Koldenhof, E., J. Jeuring, S. Ruth. (2011). Rendement van objectgeoriënteerd 
programmeeronderwijs. Utrecht: Universiteit Utrecht. Beschikbaar via: 
http://www.kennisnet.nl/onderzoek/alle-onderzoeken/Rendement-van-
objectgeorienteerd-programmeeronderwijs/  
 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/07/20/skills-for-the-21st-century-implications-for-education.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/07/20/skills-for-the-21st-century-implications-for-education.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/07/20/skills-for-the-21st-century-implications-for-education.html
http://www.alexandervandeursen.nl/
http://www.kennisnet.nl/onderzoek/vier-in-balans-monitor/
http://www.kennisnet.nl/onderzoek/alle-onderzoeken/Rendement-van-objectgeorienteerd-programmeeronderwijs/
http://www.kennisnet.nl/onderzoek/alle-onderzoeken/Rendement-van-objectgeorienteerd-programmeeronderwijs/
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NMC. (2013). Horizon report >2013 K-12 Edition. Austin, Texas: New Media 
Consortium. Beschikbaar via: 
http://www.nmc.org/publications/2013-horizon-report-k12  
 
4W. (2013). Weten Wat Werkt en Waarom. Zoetermeer: Kennisnet. Beschikbaar via 
http://4w.kennisnet.nl/  

2.3 Vakdidactiek in relatie tot taal en rekenen/wiskunde 

Binnen dit thema worden twee vakgebieden onderscheiden: taal en 
rekenen/wiskunde. Deze gebieden worden hier onder apart uitgewerkt. Aanvragers 
zijn vrij in de keuze voor één van beide vakgebieden.  
 
Taal in de onderwijspraktijk 
 
Inleiding 
Taal in de onderwijspraktijk door alle sectoren heen is een veelomvattend thema. 
Van jonge taalverwervers in de voor- en vroegschoolse educatie tot 
jongvolwassenen in het middelbaar beroepsonderwijs: taal vormt op twee manieren 
de basis. Taal is immers zowel middel als doel van het onderwijs. Optimale 
stimulering van de taalontwikkeling en onderhoud van de taalvaardigheid in het 
Nederlands zorgen ervoor dat leerlingen op niveau kunnen presteren en leren; 
goede beheersing van het Nederlands is uiteindelijk van grote invloed op ieders 
maatschappelijk functioneren. Waar in de onderwijspraktijk daarover in de context 
van het jonge kind gesproken wordt van ‘taalstimulering’, worden in het PO de 
termen ‘taaldidactiek’ en ‘taal bij de zaakvakken’ gebruikt, en in het VO/MBO 
‘taalgericht vakonderwijs’ of ‘geïntegreerd taal/vakonderwijs’. 
 
Taalvaardigheid en taalonderwijs houden ook de gehele samenleving bezig; ieder is 
op eigen wijze ervaringsdeskundige op taal(onderwijs)gebied. De recente invoering 
van de Referentieniveaus Taal en Rekenen, commotie rond het centraal schriftelijk 
eindexamen Nederlands, verplichte taaltoetsing in diverse sectoren en rapporten van 
de Onderwijsinspectie zijn voorbeelden van externe factoren die voor vragen van de 
werkvloer, van leidsters, leerkrachten, docenten en opleiders zorgen. Daarnaast is 
ook een toenemende vraag naar blijvende persoonlijke professionele ontwikkeling en 
zinvolle invulling van de rol van ‘de onderzoekende leraar’ een trigger van binnenuit 
om praktijkgestuurd en –gericht onderzoek naar de onderwijspraktijk uit te voeren.  
 
Hieronder wordt een aantal onderwerpen gepresenteerd dat in het licht van 
taalstimulering (jonge kind, VVE), taaldidactiek (PO) en taalgericht vakonderwijs 
(VO, MBO) vanuit de praktijk om praktijkgericht onderzoek vragen. Projecten dienen 
zich bij voorkeur te richten op één van deze onderwerpen binnen het thema taal.  
 
Mondelinge vaardigheden 
In de VVE-sector en het vervolg van het PO is de ontwikkeling van mondelinge 
vaardigheden één van de hoofddoelstellingen. Kinderen leren deze niet alleen door 
taal te horen, maar vooral door zelf daadwerkelijk taal te gebruiken. Jonge kinderen 
ondersteunen en uitdagen op dit domein vraagt van leidsters en leerkrachten veel 
oplettendheid en voldoende kennis om op het juiste moment voor elke leerling de 
kansen die zich voordoen te zien en te grijpen. Het is een heel vluchtig iets, spreken 
en luisteren: wat zijn efficiënte manieren om werk aan en vooruitgang in spreken en 
luisteren vast te leggen? Welke middelen ondersteunen leidsters en leerkrachten bij 
differentiatie, bij de vertaalslag van een schematisch overzicht van het niveau van 
leerlingen naar de praktijk? Welke werkvormen en activiteiten dragen bij aan een 
leeromgeving waarin alle jonge kinderen betekenisvol aan de praat raken en 
uitgedaagd worden hun denken onder woorden te brengen? 

http://www.nmc.org/publications/2013-horizon-report-k12
http://4w.kennisnet.nl/
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Leraren in alle sectoren staan voor de uitdaging om juist in de vaklessen in de 
diverse voorkomende spreek- en luistersituaties voldoende gerichte aandacht te 
geven aan het stimuleren van de mondelinge taalontwikkeling. Ondanks het belang 
van schriftelijke vaardigheden voor kennisoverdracht en –verwerving bij oudere 
leerlingen, zoeken leraren ook naar manieren om de mondelinge interactie over de 
stof te stimuleren. Het besef groeit dat zowel vorm en inhoud van de mondelinge 
interactie tussen leraar en leerlingen als die tussen leerlingen in kleine groepen 
mede bepalend zijn voor kennisverwerving. Dit besef roept vragen op als: met 
gebruik van welke werkvormen kunnen meer leerlingen langere tijd samen de stof 
bespreken? Onder welke voorwaarden is samenwerkend leren in het VO effectief en 
efficiënt? Hoe kan ik als leraar volgen wat iedereen geleerd en bijgedragen heeft? 
Hoe kan ik bij al mijn leerlingen hogere orde denken stimuleren, de cognitieve 
taalfuncties prikkelen? Welke didactische vaardigheden vraagt dat van mij en welke 
middelen kan ik inzetten om passende ondersteuning te bieden?  
 
Woordenschat 
Woorden zijn de dragers van betekenis en het kennen en gebruiken ervan door 
leraren en leerlingen is de motor achter zowel taal- als kennisverwerving. Het is 
daarmee een domein dat blijvend de aandacht van alle leraren verdient. Wat begint 
met de verwerving van de basiswoordenschat bij jonge kinderen loopt door naar het 
strategisch leren omgaan met teksten waaruit leerlingen nieuwe woorden, nieuwe 
verbanden en zo nieuwe kennis over alle vakken moeten opdoen. Recentelijk is in 
alle sectoren groeiende interesse en aandacht voor het begrip ‘schoolse’ of 
‘academische’ taal te zien. De termen hebben betrekking op het taalgebruik - de 
woorden, zins- en tekstconstructies - dat kenmerkend is voor het uitwisselen en 
overdragen van complexe kennis. Alledaagse taalvaardigheden waar leerlingen over 
beschikken zijn daarvoor niet toereikend, zo is de groeiende overtuiging. Vanaf de 
middenbouw van het PO worden leerlingen geconfronteerd met grote hoeveelheden 
nieuwe en complexe vakinhoudelijke woorden. Daarbij komt dat de vakteksten 
waarin die woorden gepresenteerd worden, ook complex zijn door de 
vakoverstijgende kenmerken van het taalgebruik. In het PO is de transfer van de 
basisvaardigheden rond begrijpend lezen en woordenschat naar lessen in de 
zaakvakken nog altijd lastig. En daar gaat het om steeds dezelfde leerkracht die dat 
proces kan sturen met behulp van de kennis die hij of zij heeft over de 
taalvaardigheid van de leerlingen in de groep. In het VO en MBO wordt de transfer 
nog lastiger vanwege de vakgerichte organisatie van die sectoren. Rondom 
schoolse/academische taal en woordenschat hebben leraren in alle sectoren dan ook 
behoefte aan en vragen over effectieve manieren om leerlingen te ondersteunen bij 
het verwerken van vakinhoudelijke teksten. Welke vakinhoudelijke woorden en 
welke constructies op het niveau van zinnen en teksten maken de tekst nu 
onbedoeld moeilijk voor mijn leerlingen? Hoe kom ik erachter welke leerlingen in 
mijn groepen mijn ondersteuning hierbij nodig hebben? Welke visuele en/of 
mondelinge handreikingen zijn effectief? Hoe komen we tot een gedeelde aanpak als 
team of sectie?  
 
Schrijven 
Schrijven is een complexe taalvaardigheid die moeilijk aan te leren is. De 
Onderwijsinspectie in Nederland is van mening dat de verbetering van de 
taalprestaties op basisscholen zich in de toekomst, naast begrijpend lezen en de 
ontwikkeling van de woordenschat, vooral zou moeten richten op stellen (Inspectie 
van het onderwijs, 2010). Naast de behoefte aan geschikte methoden hebben 
leraren behoefte aan een impuls voor hun didactische vaardigheden op het gebied 
van schrijfvaardigheid. Tevens klinkt een behoefte aan instrumenten om de kwaliteit 
van de schrijfproducten van de leerlingen in kaart te brengen en te volgen. Leraren 
geven aan dat ze meer opbrengstgericht willen leren werken aan schrijven in hun 
groepen en ook getraind willen worden in het geven van goede feedback, zowel 
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schriftelijk als mondeling. In het VO en MBO zorgen daarbij ook de veranderende 
vormen van en opvattingen over ‘teksten schrijven’ en tekstgenres (met name in 
digitale media als blogs, e-mail en sms) voor vragen over de impact op het formele 
schrijven van jongeren. Tenslotte is er ook rond schrijven blijvend de vraag hoe 
vakdocenten meer oog krijgen voor de taligheid van hun vak en hoe zij hun 
leerlingen daarbij met context en interactie kunnen ondersteunen.  
 
Leesbevordering en literatuuronderwijs VO 
In zowel onderbouw als bovenbouw van het VO is er een toename in aandacht voor 
bijvoorbeeld emotionele betrokkenheid en literaire ontwikkeling te zien. Bij dat 
laatste onderwerp speelt onder meer de vraag: hoe verhoudt die ontwikkeling voor 
Nederlands zich tot die in de moderne vreemde talen? Een andere kwestie heeft 
betrekking op de manier waarop (mondelinge) literatuurexamens in het VO worden 
afgenomen. Vanuit de scholen worden sterk uiteenlopende praktijken gerapporteerd. 
Wat wordt gevraagd van de leerlingen, wat wordt hier precies mee 'gemeten', hoe 
worden leerlingen voorbereid op het examen en welke verschillen in 
uitvoeringspraktijken bestaan er?  
 
Doorlopende leerlijnen  
In het primair onderwijs is in de afgelopen jaren vanuit de taal en rekenpilots veel 
aandacht geweest voor de basisvaardigheden taal en rekenen. Na deze succesvolle 
impuls is het van belang om de kwaliteitsslag die hiermee gemaakt is vast te 
houden. Door onderzoek kan ondersteuning worden gecreëerd voor de transfer van 
beheersing van de basisvaardigheden naar lessen in andere vakken. De invoering 
van de Referentieniveaus Taal en Rekenen geeft het signaal dat er blijvende 
aandacht moet zijn voor een doorgaande lijn naar het VO. Welke instrumenten en 
werkwijzen ondersteunen leraren om nog bestaande drempels te verlagen of weg te 
werken en daarmee de leerloopbaan van zo veel mogelijk leerlingen optimaal te 
laten verlopen?  
 
Er is in het MBO slechts zeer beperkt (fundamenteel) onderzoek uitgevoerd naar de 
effectiviteit en implementatie van interventies rond vaardigheidsbevordering op het 
gebied van taal. Vakdocenten hebben vaak beperkte voeling met Nederlands, terwijl 
taal in andere vakken een integrale en natuurlijke manier is om taalontwikkeling te 
stimuleren. Praktijkgericht onderzoek is nodig om te bepalen welke bestaande of 
nieuw te ontwikkelen interventies door vakdocenten succesvol zijn voor MBO-
studenten waardoor zij aan de referentieniveaus en exameneisen zullen voldoen. 
 
Referenties  
Biancarosa, C., & Snow, C. E. (2006). Reading next. A vision for action and research 
in middle and high school literacy: A report to Carnegie Corporation of New York 
(2nd ed.). Washington, DC: Alliance for Excellent Education. 
 
Bonset, H., & Braaksma, M. (2008). Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht. 
Enschede: Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). 
 
Bonset, H. & Hoogeveen, M. (2011). Mondelinge taalvaardigheid in het 
basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Enschede: Nationaal 
expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). 
 
Elbers, E. (2012). Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het  
(v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek. Utrecht: Universiteit Utrecht  
 
Graham, S., & Hebert, M. A. (2010). Writing to read: Evidence for how writing can 
improve reading. A Carnegie Corporation Time to Act Report. Washington, DC: 
Alliance for Excellent Education. 
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Hajer, M. & Meestringa, T. (2009). Handboek Taalgericht Vakonderwijs (2e druk). 
Bussum: Coutinho. 
 
Inspectie van het Onderwijs (2012). Focus op schrijven. Utrecht: Inspectie 
van het Onderwijs. 
 
Punt, L., & De Krosse, H. (2012). Interactief lezen en schrijven. Werken met 
tussendoelen in de onderbouw van het vo. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.  
 
Raaphorst, E. & Steehouder, P. (2010). Nederlandse taal in het mbo: beleid en 
praktijk. ’s-Hertogenbosch: ECBO.  
 
Van Druenen, M., & Gijsel, M. (2012). Opbrengstgericht werken aan mondelinge 
taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. 
 
Verhallen, S., & Alons, L. (red.) (2010). Handleiding Basislijst schooltaalwoorden 
vmbo. ITTA: Amsterdam. 
 
http://www.lezen.nl/leesbevordering-in-de-praktijk 
http://www.taalenrekenen.nl/aandeslag/praktijk/ 
 
 
Vakdidactiek rekenen en wiskunde in de onderwijspraktijk 
 
Inleiding 
Wereldwijd staat het Nederlands vakdidactisch onderwijsonderzoek op het gebied 
van rekenen en wiskunde hoog aangeschreven en is het zichtbaar in invloedrijke 
internationale gremia (zie bijvoorbeeld De Lange et al., 2009; Gravemeijer & Van 
Eerde, 2009; Kolovou, Van den Heuvel-Panhuizen, & Köller, 2013). Net zoals bij 
andere vakken is de vertaling van de opbrengsten van dergelijk onderzoek naar de 
praktijk van het reken- en wiskundeonderwijs echter weerbarstig (Broekkamp & Van 
Hout-Wolters, 2007; Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen, 
2011; Coonen & Nijssen, 2011). Ook voor deze vakken laat de kloof tussen 
onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk zich moeilijk overbruggen, al zijn er 
succesvolle initiatieven om wetenschappelijke inzichten toegankelijk te maken voor 
docenten en opleiders (Drijvers, Van Streun, & Zwaneveld, 2012). De KNAW-
commissie die het rekenonderwijs onderzocht, concludeert dat er enorme verschillen 
bestaan tussen de vakdidactische inzichten van onderzoekers en docenten (KNAW-
Commissie rekenonderwijs basisschool, 2009). De “onderbenutting door de praktijk” 
waarover Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen (2011) 
spreekt, is op rekenen en wiskunde zonder meer van toepassing: opbrengsten uit 
promotieonderzoek en wetenschappelijke tijdschriften vinden in slechts beperkte 
mate hun weg naar de praktijk of blijken daar niet zonder aanpassingen te voldoen.  
 
Binnen het thema ‘vakdidactiek rekenen en wiskunde in de onderwijspraktijk’, wordt 
beoogd een tweerichtingsverkeer op gang te brengen: enerzijds gaat het om de 
bevordering van toepassing, disseminatie en operationalisatie van resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek in de onderwijspraktijk en anderzijds om de 
bevordering van de verdere ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten en 
vraagstellingen op basis van behoeften en ervaringen uit deze praktijk. 
 
Vraagstelling 
De centrale vraagstelling van dit thema luidt: Op welke manier kunnen opbrengsten 
van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van reken- en wiskundedidactiek tot 
verbeteringen van de onderwijspraktijk leiden en hoe kan deze praktijk sturing 
geven aan verder onderzoek in de reken- en wiskundedidactiek? Deze vraagstelling 
wordt nader uitgewerkt voor drie verschillende praktijken: de lespraktijk, de 

http://www.lezen.nl/leesbevordering-in-de-praktijk
http://www.taalenrekenen.nl/aandeslag/praktijk/
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schoolpraktijk en de opleidingspraktijk. Ook vraagstukken die met meer dan één van 
deze praktijken of met andere onderzoeksthema’s samenhangen komen ook in 
aanmerking voor onderzoek.  
 
De lespraktijk 
De kwaliteit van de lespraktijk van de individuele docent is cruciaal voor goed 
onderwijs in rekenen en wiskunde. Hoewel recente gegevens aantonen dat in het 
basisonderwijs bijvoorbeeld de rekenvaardigheid op het terrein van de vier 
rekenkundige basisbewerkingen afneemt (Scheltens, Hemker, & Vermeulen, 2013) 
en dat in het voortgezet onderwijs de wiskundeprestaties van 15-jarigen afnemen 
(Gille, Loijens, Noijons, & Zwitser, 2010), worden docenten onvoldoende handvatten 
geboden om dergelijke problemen aan te pakken. In alle onderwijssectoren hebben 
docenten behoefte aan concrete onderzoeksgegevens over de effectiviteit van 
vakdidactische werkwijzen (zoals modellen, instructiestrategieën en methoden) bij 
het leren en onderwijzen van rekenen en wiskunde. Op welke manier kan de docent 
in praktijk omgaan met de verschillende didactische sporen die in de gangbare 
schoolmethoden veelal worden gevolgd (Van Stiphout, Drijvers, & Gravemeijer, 
2013)?  
 
Naast deze vragen uit de reguliere lespraktijk wordt de docent met nieuwe 
inhoudelijke ontwikkelingen geconfronteerd. Hoe kan men bijvoorbeeld in havo en 
vwo aandacht besteden aan de nieuwe onderwerpen van de voorgestelde curricula 
voor 2015 en de wiskundige denkactiviteiten die in deze curricula centraal staan 
(Van Streun & Kop, 2012; Vernieuwingscommissie wiskunde, 2013)? In het 
basisonderwijs en MBO vraagt men zich af op welke manier het rekenonderwijs 
volgens de referentieniveaus rekenen het best kan worden vormgegeven 
(Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen, 2008). Voor alle 
onderwijssectoren is de vraag welke plaats de zogeheten ‘21st century skills’ 
verdienen (Voogt, & Pareja Roblin, 2010).  
 
Een derde aandachtspunt in de lespraktijk is de integratie van nieuwe media en 
digitale middelen voor zowel leren als toetsen. Op welke manier kan ict effectief en 
efficiënt worden ingebed in het onderwijs? Welke balans tussen ‘traditioneel’ 
onderwijs en het gebruik van nieuwe media werkt in de lespraktijk? Welke rol 
kunnen digitale toetsen spelen? Hier ligt vanzelfsprekend een raakvlak met het 
thema ‘opbrengsten van leren met ict’.  
 
Schoolpraktijk 
De hierboven genoemde vragen voor de lespraktijk staan veelal in verband met 
vragen op het niveau van de schoolpraktijk. Zo zal in het basisonderwijs de 
totstandkoming van samenhangend onderwijs in wetenschap en techniek, met 
daarin een plaats voor rekenen en wiskunde, niet door een individuele docent 
gerealiseerd kunnen worden. De vraag is op welke manier dit schoolbreed kan 
worden aangepakt en welke infrastructurele maatregelen hiervoor nodig zijn. Een 
vergelijkbare kwestie speelt in het voortgezet onderwijs rond de integratie van de 
bètavakken (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics), die door de 
verschillende vakvernieuwingscommissies zo nadrukkelijk wordt gewenst. Hoe kan 
op schoolniveau worden gewaarborgd dat deze samenhang daadwerkelijk door de 
leerling wordt ervaren? Voor MBO en VO geldt de vraag hoe het rekenonderwijs kan 
worden georganiseerd, waar de benodigde expertise in veel gevallen nauwelijks 
voorhanden is en faciliteiten voor digitale leermiddelen beperkt zijn. Ten aanzien van 
digitale leer- en toetsomgevingen is de vraag op welke manier op schoolniveau het 
gebruik ervan kan worden vormgegeven. 
 
Opleidingspraktijk 
De hierboven genoemde vragen werpen hun schaduw vooruit op de lerarenop-
leidingen basisonderwijs en voortgezet onderwijs en op de professionalisering van 
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zittende leraren. Hoe vertalen recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek zich 
in opleidingsdidactieken die leiden tot een adequaat repertoire van vakdidactische 
handelingspraktijken bij de aanstaande leraar, waarin tevens de benodigde 
vakinhoudelijke kennis van rekenen en wiskunde is geïntegreerd? Wat leert 
onderwijsonderzoek over de implementatie van de kennisbases voor de 
lerarenopleidingen?  
 
Een recente inventarisatie van lerarenopleidingen leidt tot de aanbeveling om 
didactisch gebruik van ict beter te integreren in het onderwijs in de vakdidactiek 
(Admiraal, Kieft, & Lockhorst, 2013). De vraag is echter op welke manieren dit kan 
gebeuren. Welke handvatten kunnen voor de opleiders uit onderzoek worden 
gedestilleerd? 
 
Referenties 
Admiraal, W., Kieft, M., & Lockhorst, D. (2013). Ict in de universitaire 
lerarenopleiding. Onderzoeksproject in opdracht van Kennisnet. Utrecht / Leiden: 
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Research and Evaluation,13(3), 203-220. 
 
Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen (2011). Nationaal 
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Vernieuwingscommissie Wiskunde cTWO (2013). Denken en doen. Wiskunde op 
havo en vwo per 2015. Utrecht: cTWO. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

 
Deze uitnodiging tot het indienen van een subsidieaanvraag gaat uit naar alle 
instituten in Nederland met expertise in het uitvoeren van onderwijsonderzoek en/of 
het geven van onderwijs.  
 
Een aanvraag voor subsidie voor praktijkgericht onderzoek kan alleen worden 
ingediend door een consortium, dat wil zeggen een samenwerkingsverband van 
onderzoekers én praktijkmedewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland 
gevestigd zijn. Daarnaast kunnen overige professionals, werkzaam binnen een 
Nederlandse organisatie, deel uit maken van het consortium. De aanvraag dient 
gezamenlijk te worden opgesteld.  
 
Onderwijsinstellingen zijn instellingen voor voorschoolse educatie, primair onderwijs, 
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
Medewerkers van onderwijsinstellingen die willen deelnemen, dienen een 
onderzoekende houding te hebben en (de opbrengsten van) het onderzoek in hun 
school te willen gebruiken voor de verbetering en vernieuwing van hun onderwijs. 
 
Onderzoekers dienen te zijn verbonden aan een universiteit, hogeschool of andere 
instelling waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd en dienen aantoonbare 
expertise en ervaring te hebben in de uitvoering van praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de 
praktijk. 
 
Professionals werkzaam binnen aan het onderwijs gerelateerde instellingen 
(bijvoorbeeld onderwijsbegeleidingsdiensten of adviesbureaus) kunnen deel 
uitmaken van een consortium. In het onderzoeksvoorstel dient hun toegevoegde 
waarde voor het onderzoek nader te worden omschreven.  
 
Het consortium dient de aanvraag gezamenlijk in. De aanvraag moet vergezeld gaan 
van intentieverklaringen van de deelnemende instellingen, waaruit blijkt dat zij 
daadwerkelijk willen deelnemen aan het onderzoek en de resultaten willen 
implementeren in hun praktijk, en een overzicht van de medewerkers die het project 
zullen uitvoeren. 
 
Binnen elk consortium dient één persoon aangewezen te worden die tijdens de 
gehele aanvraagprocedure als contactpersoon optreedt voor het NRO. Deze persoon 
ontvangt alle berichten van het NRO die voor het consortium bedoeld zijn. 
 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Consortia kunnen maximaal één aanvraag per thema of een combinatie van thema’s 
indienen. Indien men kiest voor een combinatie van thema’s, dan dient op het 
aanvraagformulier één kernthema te worden aangegeven (dit is het belangrijkste 
thema waar de aanvraag betrekking op heeft).  
 
Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de 
materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt.  
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In de begroting dienen expliciet activiteiten voor kennisbenutting te worden 
opgenomen. Daarbij kan als richtlijn worden aangehouden dat in totaal ongeveer 5% 
van de totaal aan te vragen subsidie moet worden besteed aan personele en 
materiële activiteiten voor het verspreiden van de resultaten van het project. 
 
Het totale budget voor deze beoordelingsronde Kortlopend Onderwijsonderzoek 2013 
is 1.400.000 euro. Per project dient minimaal 50.000 euro aangevraagd te worden, 
het maximale aan te vragen budget per project bedraagt 100.000 euro. Per thema 
kunnen meerdere aanvragen door de PPO worden gehonoreerd, rekening houdend 
met het maximale budget per thema. 
 
Het totale budget is als volgt over de thema’s verdeeld: 
Differentiatie in de klas     400.000 euro 
Opbrengsten van leren met ict    400.000 euro 
Vakdidactiek in relatie tot taal en rekenen/wiskunde 600.000 euro 
 
Een aanvraag die meerdere thema’s betreft, wordt in de beoordelingsprocedure 
onder het kernthema behandeld dat door het consortium in het aanvraagformulier is 
aangegeven.  
 
Voor de personele kosten wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën:  
 

- Personeel onder vaste tariefstelling:  
De vergoeding voor postdocs, junior onderzoekers en niet-wetenschappelijk 
personeel aangesteld aan een universiteit wordt gebaseerd op de standaard 
salarisvergoedingen (zie document “Tabel G-posten”) die jaarlijks in het kader van 
het „Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008‟ worden 
overeengekomen met de VSNU;  
 

- Personeel onder vrije tariefstelling:  
Leden van het consortium die niet zijn verbonden aan een universiteit (hieronder 
vallen ook de lectoren) kunnen een dagtarief opvoeren, uitgaande van het 
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 met 
maximaal de opslagen die worden overeengekomen in het kader van het genoemde 
VSNU akkoord, met uitzondering van de indexering en eindeprojectvergoeding.  
 

- Personeel van onderwijsinstellingen: 
Personeel van praktijkinstellingen (instellingen voor voorschoolse educatie, 
instellingen voor primair, voortgezet onderwijs, hoger of middelbaar 
beroepsonderwijs) kunnen uitgaan van de dagtarieven van medewerkers in het 
onderwijs (personeel intern) die zijn gebaseerd op de volgende maximum 
richtbedragen per uur: 
Secretariaat/ondersteunend personeel € 37,-- (296 p/dag) 
Docenten     € 61,-- (488 p/dag) 
Projectleiders/docent-onderzoekers  € 67,-- (536 p/dag) 
Directie      € 79,-- (632 p/dag) 
De genoemde uurtarieven zijn inclusief een opslag ter dekking van diverse overige 
bijkomende kosten, zoals vergaderkosten, reis- en verblijfkosten, beheer, 
organisatie, huisvestiging, administratie, faciliteiten, ict-kosten, accountantskosten, 
kleine zakelijke uitgaven en interne kosten. 
Deze tarieven zijn bindend.  
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In de aanvraag dient men aan te geven hoe de aangevraagde personele kosten 
worden verdeeld over de verschillende leden van het consortium en de 
overwegingen achter deze verdeling toe te lichten.  
 
Vergoedingen voor materiële kosten betreffen bijvoorbeeld de kosten voor de 
aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur en gebruiks- en 
verbruiksgoederen, voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten en 
testonderzoek en het uitvoeren van observaties, voor de aanschaf van 
databestanden, en voor reizen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Slechts de 
kosten die uitsluitend en rechtstreeks door het onderzoek worden veroorzaakt, 
kunnen uit de subsidie worden bestreden, dus bijvoorbeeld geen huisvestings-, 
overhead-, of afschrijvingskosten. De kosten van apparatuur, van verbruiksgoederen 
of technische hulp, die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket van een instituut 
gerekend worden, en de kosten voor computergebruik bij universitaire rekencentra 
komen evenmin in aanmerking voor subsidiëring, tenzij het door het NRO gesteunde 
onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich meebrengt dat duidelijk uitgaat 
boven het normale gebruik. 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met donderdag 28 november 2013, 
uiterlijk 12.00 uur. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

Uw subsidieaanvraag bestaat uit drie delen: een factsheet, het aanvraagformulier en 
het formulier ‘samenstelling consortium’.  
− De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagsysteem Iris van NWO 

in.  
− Het aanvraagformulier vindt u op de subsidiepagina van dit programma op de 

NRO-website. Het ingevulde formulier voegt u als PDF bestand toe aan de Iris 
factsheet.  

− Het formulier ‘samenstelling consortium’ vindt u eveneens op de website. Dit 
formulier dient u eveneens als PDF toe te voegen aan de Iris factsheet. 

 
De aanvraag dient in het Nederlands te worden opgesteld. Er worden beperkingen 
gesteld aan de omvang van de aanvraag, u dient zich hiervoor te houden aan de 
richtlijnen in het aanvraagformulier.  

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden  

• Voor deze ronde kan voor maximaal 16 maanden subsidie worden 
aangevraagd.  

• Bij de planning moet er rekening mee worden gehouden dat de output 
uiterlijk op 1 oktober 2015 bij het NRO binnen moet zijn, maar dat daarna 
nog activiteiten in het kader van kennisbenutting kunnen plaatsvinden. 

3.6 Het indienen van de aanvraag 

Het indienen van een subsidieaanvraag voor deze ronde kan alleen via Iris, het 
elektronisch aanvraagsysteem. Vooraanmeldingen die niet via Iris zijn ingediend, 
worden niet in behandeling genomen. De contactpersoon van het consortium is 
verplicht de aanvraag in te dienen via zijn/haar eigen Iris account. 
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Indien deze persoon nog geen Iris account 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 deze persoon al een Iris account heeft, hoeft deze geen 
nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.  
 
Indien de contactpersoon bij een organisatie werkt, die niet is opgenomen in de 
database van Iris, kan dit gemeld worden bij het secretariaat van het NRO via 
info@nro.nl. De organisatie zal dan worden toegevoegd. Wacht hiermee niet tot de 
laatste dag aangezien enige dagen nodig zijn om het verzoek te verwerken. 
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de Iris 
helpdesk. 
 
  

mailto:info@nro.nl
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

In deze eerste subsidieronde voor praktijkgerichte onderzoeksprojecten is gekozen 
voor een korte procedure zonder referenten, maar met pre-adviseurs en 
beoordelingscommissies.  
 
De procedure bestaat uit de volgende stappen: 

• Publicatie call 
• Indienen aanvragen 
• In behandeling nemen van de aanvraag 
• Pre-advisering  
• Weerwoord  
• Vergadering beoordelingscommissie 
• Besluitvorming door de PPO 

 
Het in behandeling nemen van de aanvraag  
Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag, krijgt de indiener bericht over 
het al dan niet in behandeling nemen van de aanvraag. Het PPO-secretariaat bepaalt 
dat aan de hand van een aantal administratief-technische criteria. Deze criteria 
staan vermeld in paragraaf 4.3.1. Een aanvraag die niet voldoet aan één van de 
genoemde criteria, wordt niet in behandeling genomen. 
 
Voor de uitwerking van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar. Het 
consortium dient zich bij het uitwerken van het onderzoeksvoorstel te houden aan 
de in het aanvraagformulier opgenomen vragen en de toelichting hierop, alsmede 
aan de richtlijnen voor het maximale aantal woorden.  
 
Volledige ingevulde aanvraagformulieren dienen uiterlijk 28 november 2013, 
12.00 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. 
 
Kwalificaties 
NWO gebruikt met ingang van 1 januari 2012 een nieuw kwalificatiesysteem voor 
het beoordelen van aanvragen. Nadere informatie hierover vindt u op de NWO-
website: www.nwo.nl/kwalificaties.  
 
Pre-advisering 
De PPO stelt per thema een beoordelingscommissie in die de aanvragen over dat 
thema beoordeelt. De commissies bestaan elk uit een mix van leden met een 
wetenschappelijke achtergrond en leden met ervaring in de praktijk van het 
onderwijs. Elke aanvraag wordt voor commentaar voorgelegd aan vier leden van de 
betreffende commissie (de pre-adviseurs): twee uit de wetenschap en twee uit de 
praktijk. De pre-adviseurs geven een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar 
op het voorstel. Zij formuleren dit aan de hand van de beoordelingscriteria en 
maken daarbij gebruik van een standaardformulier. De pre-adviseurs mogen niet 
betrokken zijn bij de aanvragen waarover zij adviseren.  
 
Weerwoord 
De contactpersoon ontvangt de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag van 
het consortium en krijgt één week de gelegenheid een weerwoord te formuleren. 
Indien de teneur van de preadviezen overwegend negatief is, wordt het consortium 
dringend aangeraden de aanvraag terug te trekken. De kans op een positieve 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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beoordeling is over het algemeen sterk verminderd bij overwegend negatieve 
preadviezen. Indien het consortium besluit de aanvraag terug te trekken, dan dient 
de contactpersoon dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het PPO-secretariaat te 
melden. 
 
Vergadering beoordelingscommissie 
Elke beoordelingscommissie bespreekt elke aanvraag, de preadviezen en het 
weerwoord van het consortium en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk advies 
op voor de PPO over de kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de beoordelings-
criteria.  
 
Alleen voorstellen met de kwalificaties excellent, zeer goed en goed komen in 
aanmerking voor honorering. Indien het aantal voorstellen dat met excellent, zeer 
goed en goed is gekwalificeerd hoger is dan het aantal dat binnen het beschikbare 
budget gehonoreerd kan worden, dan worden de voorstellen door de commissie 
geprioriteerd. De commissie brengt vervolgens advies uit aan de PPO. 
 
Besluitvorming door de PPO 
De adviezen van de beoordelingscommissies worden door de PPO getoetst en 
besproken. Vervolgens stelt de PPO de definitieve kwalificaties vast en besluit hij 
welke aanvragen voor honorering in aanmerking komen. Bij deze besluitvorming kan 
de PPO andere criteria dan de inhoudelijke beoordelingscriteria in overweging 
nemen. Deze staan vermeld in paragraaf 4.3.3. 
De contactpersonen ontvangt zo spoedig mogelijk na de afronding van de 
besluitvorming door de PPO de uitslag over de beoordeling van hun aanvraag. 
 
Code belangenverstrengeling 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken 
NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing. Deze is 
te vinden op de NWO-website: http://www.nwo.nl/subscription-
documents/nwo/juridisch/gedragscode-belangenverstrengeling-nwo.  
 
Bezwaar en beroep  
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de 
subsidieronde samenhangende projecten staan, waar van toepassing, de geldende 
beroep- en bezwaarprocedures open.  

4.2 Na toekenning 

In de subsidieaanvraag dient door het consortium een startdatum te worden 
vermeld. Deze datum wordt als zodanig in de financiële administratie opgenomen.  
 
Na toekenning van de subsidie dient het consortium een projectleider aan te wijzen. 
Deze is verantwoordelijk voor het door het NRO gesubsidieerde onderzoeksproject 
en is voor het NRO het aanspreekpunt voor het onderzoeksproject. De projectleider 
kan dezelfde persoon zijn als de contactpersoon tijdens de aanvraagprocedure.  
 
Subsidie wordt toegekend aan het consortium en uitbetaald aan de instelling waar 
de projectleider werkzaam is. De projectleider is verantwoordelijk voor de verdeling 
van de subsidie over de leden van het consortium. 
 
Volgen voortgang onderzoek 
Vanuit het NRO zal tussentijds contact gehouden worden met het consortium en 
ondersteuning geboden worden bij het verhogen van de bruikbaarheid en 
verspreiding van de resultaten van het onderzoek. Hiervoor wordt de volgende 
procedure gevolgd: 

http://www.nwo.nl/subscription-documents/nwo/juridisch/gedragscode-belangenverstrengeling-nwo
http://www.nwo.nl/subscription-documents/nwo/juridisch/gedragscode-belangenverstrengeling-nwo
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Halverwege de looptijd van het onderzoek maakt de beleidsmedewerker 
kennisbenutting van het NRO in overleg met de projectleider een afspraak met (een 
vertegenwoordiging van) de leden van het consortium. Tijdens dit bezoek wordt, aan 
de hand van het onderzoeksvoorstel, onder meer besproken hoe het onderzoek 
vordert, hoe de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkpartners verloopt, 
hoeveel zicht er al is op resultaten en toepassing, of er ondersteuning van het NRO 
nodig is en of er al gedacht kan worden aan het overdragen van eerste inzichten. 
Het consortium maakt een verslag van dit voortgangsgesprek in een door het NRO 
beschikbaar gesteld format.  
Enige tijd voor de afronding van het project maakt de beleidsmedewerker 
kennisbenutting van het NRO opnieuw een afspraak met de leden van het 
consortium om het plan van aanpak voor kennisbenutting te bespreken. Dit plan 
wordt opgesteld door de leden van het consortium en is bedoeld om een zo breed 
mogelijke en succesvolle toepassing van de resultaten te bevorderen. De beknopte 
plannen die de consortia al in hun onderzoeksvoorstel dienen op te nemen (zie de 
toelichting van de beoordelingscriteria) vormen het beginpunt van een meer 
uitgebreid plan voor kennisbenutting.  
 
Tussentijdse wijzigingen of problemen in de voortgang 
Van de projectleider wordt verwacht dat deze direct onvoorziene gebeurtenissen 
meldt die de voortgang van het project of de oplevering van de output in gevaar 
brengen. Het consortium dient zelf met een oplossing te komen, maar het NRO zal 
indien nodig hierbij ondersteuning bieden.  
Ook eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of tussentijdse 
koerswijzigingen in het onderzoek dienen gemeld te worden (conform de 
subsidiebepalingen van NWO). De PPO dient akkoord te gaan met dergelijke 
wijzigingen. Verlengingen van de subsidieperiode zijn in principe niet toegestaan. 
 
Afronding 
De einddatum van de projecten die in deze ronde worden gesubsidieerd is voor alle 
uitvoerders dezelfde, namelijk 1 oktober 2015. Op deze datum dienen alle 
activiteiten te zijn afgerond en alle geplande producten (materialen, werkwijzen, 
onderzoeksrapportage e.d.) in het bezit van de PPO te zijn. In de periode daarna is 
het alleen nog mogelijk om activiteiten uit te voeren ten behoeve van 
kennisbenutting die als zodanig zijn opgenomen in het plan van aanpak voor 
kennisbenutting dat in overleg met het NRO is uitgewerkt.  
 
De PPO beoordeelt de opgeleverde output tegen de achtergrond van de 
oorspronkelijke subsidieaanvraag en overige relevante documenten gedurende de 
looptijd van het project. Producten dienen bruikbaar te zijn voor de 
onderwijspraktijk en op wetenschappelijk verantwoorde manier tot stand te zijn 
gekomen. Binnen dertig dagen ontvangt de projectleider een reactie van de PPO. 
Indien nodig past het consortium de output aan waarna dit voor een laatste controle 
nogmaals aan de PPO wordt voorgelegd. Na een positieve beoordeling van de PPO 
wordt het project beschouwd als succesvol afgerond.  
 
Indien door een situatie van overmacht de oplevering van output vertraging oploopt, 
stelt de PPO het consortium in de gelegenheid deze output binnen een gezamenlijk 
overeengekomen termijn op te leveren. Hiermee wordt de vaststelling en de 
financiële afronding van het project opgeschort. 
 
Voor (wetenschappelijke) publicaties geldt dat hiervan, naast een digitaal bestand, 
ook een aantal schriftelijke exemplaren naar het PPO-secretariaat gestuurd moeten 
worden (het aantal is in overleg te bepalen). Over de aanlevering van overige 
materialen en opbrengsten van het project dient te worden overlegd met de PPO. 
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Aan het eind van de subsidieperiode stelt het consortium conform de 
subsidiebepalingen van NWO een eindverslag op, inclusief een financiële 
verantwoording. Een overzicht van de tot dan toe in het kader van het project 
gerealiseerde en in de aanvraag genoemde output dient hierbij te worden gevoegd. 
Na goedkeuring van het eindverslag wordt de subsidieperiode afgesloten en de 
definitieve subsidie vastgesteld. 
 
Het eindverslag en de (wetenschappelijke) output dienen door de projectleider via 
het Iris-systeem van NWO te worden geregistreerd.  
 
Indien het consortium de output niet binnen de (al dan niet verlengde) gestelde 
termijn oplevert, dan wordt het project op basis van het eindverslag vastgesteld. Het 
onderzoek wordt dan beschouwd als niet succesvol afgerond. Dit kan ertoe leiden 
dat de laatste subsidietranche niet wordt uitgekeerd of dat eerder uitbetaalde 
tranches worden teruggevorderd. Bij toekomstige aanvragen zal in het kader van 
het in behandeling nemen van de aanvraag nagegaan worden in hoeverre door het 
NRO gefinancierd onderzoek door het consortium succesvol is afgerond. 
 
Presentatie projecten 
Regelmatig zal het NRO bijeenkomsten beleggen waar alle onderzoeken die door de 
drie programmaraden zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt het 
NRO, conform de missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van de 
onderwijspraktijk. Van uitvoerders van door de PPO gesubsidieerde projecten wordt 
verwacht dat zij hieraan een bijdrage leveren.  
 
Tijdpad beoordelingsprocedure 
1 oktober 2013  Publicatie call 
10 oktober  Matchingmakingsbijeenkomst (zie paragraaf 5.2) 
28 november  Deadline indiening aanvragen 
December - januari Opstellen preadviezen 
27 januari  Preadviezen naar indieners 
3 februari  Deadline indienen weerwoord 
Maart   Beoordeling en vergadering beoordelingscommissies 
April 2014  Besluitvorming PPO 
April 2014  Het NRO informeert indieners over besluiten 
 

4.3 Criteria 

4.3.1 Formele ontvankelijkheidscriteria  

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

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

- De gevraagde gegevens over de samenstelling van het consortium zijn 
compleet en volledig ingevuld; 

- Het aanvraagformulier is juist, compleet en volgens de instructies ingevuld;  
- De aanvraag is ingediend via het Iris-systeem;  
- De aanvraag is tijdig ingediend; 
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- De periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd bedraagt niet meer dan 
16 maanden; 

- De aangevraagde subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000.  
 
Voor de beoordelingsronde zijn de algemene subsidiebepalingen van NWO zoals 
vastgelegd in de “Regeling Subsidieverlening NWO (mei 2011)” van toepassing. 
Deze kunt u downloaden op www.nwo.nl.  
 

4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria 

Praktijkgericht onderzoek is gericht op het verbeteren en vernieuwen van de 
onderwijspraktijk, waarbij de vraag van een groep onderwijsinstellingen, leraren of 
andere onderwijsprofessionals centraal staat. Door gebruik te maken van 
wetenschappelijke inzichten worden praktische toepasbare oplossingen voor deze 
praktijkproblemen of verbeterpunten gezocht. Een belangrijk kenmerk van 
praktijkgericht onderzoek is de intensieve samenwerking tussen onderzoekers en 
praktijkprofessionals gedurende het gehele traject. Dit begint met het formuleren 
van de onderzoeksvraag tot en met de implementatie en verdere verspreiding van 
de onderzoeksresultaten. Er is in elke fase sprake van tweerichtingsverkeer. Voor de 
professionals in de praktijk kan praktijkgericht onderzoek tevens als leerervaring 
dienen voor hoe op een systematische manier problemen gesignaleerd kunnen 
worden en een vraagstelling ontwikkeld en beantwoord kan worden. De opbrengsten 
van praktijkgericht onderzoek zijn herkenbaar voor onderwijsprofessionals, praktisch 
toepasbaar in de onderwijspraktijk en ze geven sturing aan verder onderzoek naar 
het betreffende vraagstuk. 
 
Daarnaast dienen de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek zo veel mogelijk 
bruikbaar te zijn in andere onderwijscontexten, eventueel met de nodige 
aanpassingen. Dit betekent dat duidelijk moet zijn wat de kenmerken zijn van de 
context waarin het onderzoek werd uitgevoerd, zodat hieruit kan worden afgeleid in 
welke mate een andere context met de onderzochte context overeenstemt. Vanwege 
de bruikbaarheid van de resultaten voor het onderwijs in Nederland dient alle output 
(ook) in het Nederlands beschikbaar te zijn.  
 
Het primaire doel van praktijkgericht onderzoek is het vinden van oplossingen voor 
praktijkproblemen (vraagsturing) en daarmee het bijdragen aan de vernieuwing en 
verbetering van het onderwijs. Praktijkgericht onderzoek moet nadrukkelijk aan de 
wetenschappelijke criteria voor onderzoekskwaliteit voldoen en tot generaliseerbare 
conclusies leiden. In de subsidieaanvraag moet aangetoond worden dat resultaten 
vertaald kunnen worden naar een bredere groep van onderwijsinstellingen. 
 
De onderzoeksvoorstellen dienen aan te sluiten bij de definitie van praktijkgericht 
onderzoek zoals die in de inleiding van deze call is gegeven en worden inhoudelijk 
beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Dit zijn, behalve criteria om de 
wetenschappelijke kwaliteit te toetsen, criteria voor de bruikbaarheid van de 
onderzoeksresultaten, kennisbenutting en de kwaliteit van het consortium. Deze 
criteria zorgen ervoor dat de onderzoeksvoorstellen worden geselecteerd waarin het 
meest overtuigend wordt aangetoond dat de resultaten breed gebruikt zullen gaan 
worden. Het gaat om de volgende criteria:  
 

- Wetenschappelijke kwaliteit 
a. Probleemverkenning en probleemstelling 
b. Onderzoeksvragen 
c. Onderzoeksplan  

- Bruikbaarheid voor de onderwijspraktijk 
d. Probleemverkenning en samenwerking 

http://www.nwo.nl/
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e. Opbrengsten  
- Kennisbenutting  
- Kwaliteit van het consortium 
- Financiën 

 
Deze criteria worden in deze paragraaf nader omschreven. 
 
WETENSCHAPPELIJKE CRITERIA 
 
A. Probleemverkenning en probleemstelling 
1) In de probleemverkenning wordt systematisch het praktijkprobleem en de 

mogelijkheid voor (innovatieve) oplossingen beschreven. Een goede 
praktijkgerichte probleemverkenning geeft een systematisch en doorgrond 
overzicht van het probleem in de praktijkcontext aan de hand van de volgende 
vragen: 
a. Wat is het probleem en wat is de maatschappelijke relevantie van dit 

probleem? 
b. Hoe groot is het probleem en welke praktijk betreft het? (‘groot’ kan zowel 

kwantitatief als kwalitatief inhouden, praktijk gaat om welke schoolsoort, 
leeftijd van leerlingen, welk personeel etc.) 

c. Wat is al bekend over de mogelijke oorzaken? 
d. Welke (wetenschappelijke) kennis en oplossingen zijn reeds voorhanden om 

tot verbetering/innovatie te komen? Hoe wordt daarbij aangesloten? Wat 
maakt het onderzoek noodzakelijk? 

e. Wat zijn de hiaten in de beschikbare kennis en oplossingen? 
f. Op welke manier draagt dit onderzoek bij aan het oplossen van het praktijk-

probleem, welke doelen worden daarbij nagestreefd? 
 
2) De probleemstelling is helder geformuleerd en is een goede vertaling van de 

probleemverkenning.  
 

3) De aanvraag sluit goed aan bij één van de vastgestelde thema’s of combinatie 
van thema’s die in hoofdstuk 2 van deze call zijn uitgewerkt ten behoeve van 
deze subsidieronde.  

 
B. Onderzoeksvragen 
4) De onderzoeksvragen sluiten aan op de probleemverkenning en de 

beantwoording ervan leidt tot een aanvulling op bestaande kennis, inzichten 
en/of concrete producten.  

 
5) De onderzoeksvragen zijn helder geformuleerd en het beantwoorden ervan is 

realistisch en haalbaar. 
 
C. Onderzoeksplan 
6) De onderzoeksopzet is consistent, haalbaar, voldoende verantwoord, goed 

doordacht en geschikt om de vraagstelling te beantwoorden. 
 
7) De onderzoeksmethode is aangepast aan de dagelijkse praktijk zodat de 

resultaten direct betrekking hebben op en (na gebleken geschiktheid) 
toepasbaar zijn in de werkelijke praktijksituatie.  

 
8) Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van wetenschappelijke 

onderzoeksmethoden die een betrouwbaar en valide antwoord geven op de 
vraagstelling. 

 
9) De onderzoeksopzet geeft blijk van flexibiliteit zodat inspelen op, onverwachte, 

situationele veranderingen in de praktijk mogelijk is. 
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BRUIKBAARHEIDSCRITERIA 
 
D. Probleemverkenning en samenwerking 
10) De probleemverkenning is opgesteld door (een brede vertegenwoordiging van) 

de leden van het consortium. Het onderzoeksvoorstel laat expliciet zien dat over 
de doelen is gecommuniceerd, dat deze door zowel de onderwijsinstelling als 
onderzoekers gewenst worden en als haalbaar en verenigbaar zijn aangeduid. 

 
11) Het onderzoek is gepland en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen 

praktijkprofessionals en onderzoekers. De inbreng van professionals uit de 
praktijk is gewaarborgd. Het management van de onderwijsinstelling(en) 
ondersteunt het onderzoek. Het feit dat het management het onderzoek 
ondersteunt blijkt onder meer uit het gegeven dat de onderwijsinstelling ruimte 
maakt om het onderzoek uit te voeren. 

 
E. Opbrengsten 
12) Het onderzoek draagt bij aan schoolontwikkeling, professionalisering en aan het 

vergroten van de kennisbasis over onderwijs m.b.t. het onderzochte 
praktijkprobleem. 
 

13) De resultaten zijn praktisch toepasbaar in de onderwijspraktijk en bieden 
concrete handvatten voor verandering c.q. oplossing met betrekking tot het 
geschetste probleem. In het onderzoek is helder hoe de resultaten (op termijn) 
kunnen bijdragen aan innovatie en verbetering van de onderwijspraktijk.  

 
CRITERIA VOOR KENNISBENUTTING 
 
F. Kennisbenutting 
14) Het onderzoeksvoorstel schetst hoe andere (toekomstige) gebruikers de 

resultaten kunnen gebruiken. Het voorstel bevat een overzicht van acties 
waarmee het gebruik van resultaten in de praktijk bereikt kan worden, zowel 
voor de instellingen die deelnemen aan het onderzoek als voor andere 
onderwijsinstellingen.  

 
15) Het onderzoeksvoorstel bevat een beknopt communicatieplan voor de 

(tussentijdse) verspreiding van resultaten naar andere gebruikers. Zowel in de 
planning als in de begroting is ruimte opgenomen om dit plan verder uit te 
werken zodra er meer zicht is op de resultaten van het onderzoek.  

 
CRITERIA VOOR DE KWALITEIT VAN HET CONSORTIUM 
 
G. Kwaliteit van het consortium 
16) De onderzoeksleden van het consortium zijn deskundig in het uitvoeren van 

praktijkgericht onderzoek en de benutting van onderzoeksresultaten door de 
onderwijspraktijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit relevante publicaties en 
presentaties. 
 

17) De praktijkleden van het consortium geven blijk van een onderzoekende 
houding en hebben ervaring met het bijdragen aan praktijkgericht onderzoek en 
het benutten van onderzoeksresultaten in de (eigen) onderwijspraktijk.  
 

18) Met de samenstelling van het consortium en de manier waarop de verschillende 
leden van het consortium worden ingezet is zowel de wetenschappelijke kwaliteit 
als de bruikbaarheid van de resultaten gewaarborgd. 

 
FINANCIEN  
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H. Financiën  
19) De materiele kosten zijn inzichtelijk, goed verantwoord en staan in verhouding 

tot het onderzoeksplan.  
 

20) De personele kosten zijn inzichtelijk, goed verantwoord en staan in verhouding 
tot het onderzoeksplan (dit geldt met name voor de gevraagde subsidie per 
tarief categorie, is de wetenschappelijke kwaliteit en de bruikbaarheid van de 
resultaten gewaarborgd?) 

 

4.3.3 Beleidsmatige overwegingen 

Bij de honorering van voorstellen kan de programmaraad naast de inhoudelijke 
kwaliteitscriteria ook de volgende beleidsmatige overweging in aanmerking nemen: 

• De evenwichtige spreiding van de voorstellen over de verschillende 
onderwijssectoren (als onderwerp van onderzoek). 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek en deze 
call for proposals neemt u contact op met:  
 
Secretariaat PPO 
Dr. Linda Sontag  
Secretaris PPO 
T: 070-3440941, E: l.sontag@nwo.nl  
 
MSc Veronique van der Perk 
Beleidsmedewerker 
T: 070-3440577, E: v.vanderperk@nwo.nl  
 
Mevr. I. Christenhusz  
Secretaresse NRO 
T: 070-3440911 E: i.christenhusz@nwo.nl  
 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem Iris 

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

5.2 Overige informatie 

Op 10 oktober 2013 organiseert het NRO een bijeenkomst waarin geïnteresseerde 
aanvragers de mogelijkheid hebben om meer informatie te krijgen over het NRO en 
deze call. Tijdens de bijeenkomst kunnen vragen worden gesteld en er is volop 
gelegenheid om contacten te leggen met mogelijke partners voor een consortium.  
 
Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de website van het NRO 
www.nro.nl. U kunt zich hier ook aanmelden.  
 
 

 
  

mailto:l.sontag@nwo.nl
mailto:v.vanderperk@nwo.nl
mailto:i.christenhusz@nwo.nl
http://www.nro.nl/
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Uitgave: 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

 

 

september 2013 
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