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Van de middelen die het NRO te besteden 
heeft, wordt het grootste deel aangewend 
voor het financieren van praktijkgericht 
onderzoek. Daarnaast financiert het NRO ook 

fundamenteel onderzoek en beleidsgericht onderzoek. 
Aan het praktijkgericht onderzoek stellen we –geïnspi-
reerd door onder andere Ros e.a. (2013a) - de volgende 
eisen:

-  Het probleem dat aanleiding is voor het onderzoek 
moet voortkomen uit de praktijk.

-  Scholen en onderzoeksinstellingen dienen gezamen-
lijk een aanvraag voor subsidie in.

-  Het onderzoek moet in ieder geval op de een of 
andere manier impact hebben op het onderwijs in de 
desbetreffende scholen, maar ook leiden tot nieuwe 
wetenschappelijke inzichten.

-  De resultaten en inzichten moeten zodanig zijn, dat 
ook andere dan de rechtstreeks bij het onderzoek 
betrokken scholen er iets aan hebben.

Deze laatste eis van ‘transfereerbaarheid’ naar andere 
scholen onderscheidt dit praktijkgericht onderzoek van 
praktijkonderzoek. Praktijkonderzoek definiëren we in dit 
verband als onderzoek dat alleen iets op hoeft te leveren 
binnen de desbetreffende school. Een docent kan 
bijvoorbeeld onderzoek doen naar de eigen didactiek en 
op grond daarvan verbeteringen aanbrengen. 
Als verstrekker van publieke middelen is voor het NRO 
de eis van bruikbaarheid van onderzoek voor andere 
scholen belangrijk, maar deze eis is tegelijkertijd niet 
zonder problemen. In de praktijk blijkt het steeds weer 
een uitdaging te zijn om de balans te vinden tussen de 
wetenschappelijke kwaliteit en de praktische relevantie 
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van een praktijkgericht onderzoeksproject. Zie hiervoor 
ook Andriessen (2016). Door de combinatie van eisen 
die het NRO aan praktijkgericht onderzoek stelt, zijn 
zowel de betrokkenheid van de onderwijspraktijk als de 
wetenschappelijke inbreng bij het onderzoek van meet 
af aan verzekerd. 

Eerste ervaringen in een nieuwe stijl
Kortlopend onderwijsonderzoek dat start vanuit vragen 
in de praktijk heeft in Nederland een traditie. Van 1997 
tot 2012 zijn zo’n 300 onderzoeken met een looptijd 
van maximaal één jaar uitgevoerd ten behoeve van het 
basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middel-
baar beroepsonderwijs. Mede op grond van de evaluatie 
hiervan (zie Ros e.a. 2013b) heeft het NRO naast finan-
cieringsmogelijkheden voor drie jaar durende praktijk-
gerichte onderzoeksprojecten, ook subsidierondes voor 
kortlopend praktijkgericht onderzoek ingevoerd. 
In het cursusjaar 2014-2015 startte de eerste reeks 
van dit kortlopend praktijkgericht onderzoek met 16 
projecten. De looptijd van deze projecten is maximaal 
16 maanden waarin zowel voorbereiding als afronding 
opgenomen zijn. In 2015-2016 vond de tweede ronde 
plaats met 15 projecten en inmiddels zijn de 14 pro-
jecten van de derde ronde in volle gang. Met name de 
projecten uit de eerste ronde, en de resultaten van deze 
projecten, hebben we nu duidelijk in beeld: wat kunnen 
we daaruit concluderen, wat hebben deze projecten in 
de praktijk teweeg gebracht? Tijd om de balans op te 
maken! 

De impact van praktijkgericht onderzoek: 
eerste ronde
De eerste 16 praktijkgerichte projecten die door het 
NRO zijn gesubsidieerd waren gericht op meerdere 
inhoudelijke thema’s en leveren een breed scala aan 
resultaten, praktische producten en nieuwe inzichten 
voor het verbeteren van het onderwijs op. 

Impact op de betrokken scholen
Om de impact, hier gedefinieerd als het blijvend gebruik 
van de onderzochte interventie, goed te beoordelen, 
hebben we een nadere analyse van de projecten laten 
uitvoeren. Interviews met betrokkenen lieten zien dat 
alle projecten iets in de scholen die bij het onderzoek 
betrokken waren te weeg hebben gebracht (Teurlings 
en Beek, 2016). In de meeste gevallen was dit een 
positieve beweging en werd het resultaat ook in meer of 
mindere mate duurzaam genoemd. Een goed voorbeeld 
hiervan is het project waarin docenten werden getraind 
op effectieve instructie van leesbegrip in leeslessen en 
geschiedenislessen. Leerkrachten die aan het pro-
ject meededen, gingen meer aandacht besteden aan 
leerstrategieën. Sommige groepen leerlingen gingen in 
het begrijpend lezen in de experimentele klassen meer 
vooruit dan in de controlegroepen (Smale-Jacobse en 
Timmerman, 2015). 

Bij bijna alle projecten worden de met het praktijkge-
richte onderzoek opgeleverde kennis en inzichten dus 
op de een of andere manier gebruikt in de scholen die 
betrokken zijn bij het project. Dit gold overigens ook als 
de interventie niet het beoogde effect had. Docenten 
waren dan toch tevreden met de nieuwe werkwijze en 
kozen er voor om daarmee door te gaan. In een enkel 
geval werd de gekozen interventie door de leraren niet 
(meer) als passend ervaren voor het concrete probleem. 
Tijdens het project bleek dan dat de interventie toch 
niet helemaal aansloot bij het concrete probleem in de 
betreffende situatie en die werd dan logischerwijs niet 
meer gebruikt na afloop van het project. 

De relatie tussen (bewezen) effectiviteit van een bepaal-
de interventie en het gebruik ervan in de praktijk blijkt 
in de projecten niet altijd eenduidig. Een geslaagde 
interventie wordt niet per definitie (blijvend) gebruikt in de 
praktijk. Andersom worden soms niet-bewezen interven-
ties wel gewoon gebruikt in de praktijk. Op zich is dit 
ook niet verwonderlijk, als we kijken naar de redenen die 
uit de studie van Teurlings en Beek naar vormen kwa-
men om bepaalde aanpakken toe te passen in de klas. 
Hierbij is ‘bewezen effectief’ slechts één van de factoren: 
complexe overwegingen, waarden, overtuigingen en 
voorkeuren en ook praktische belemmeringen van 
scholen en leraren spelen een rol in de keuze om een 
bepaalde vernieuwing al of niet blijvend door te voeren.

Op basis van de analyse die Teurlings en Beek uitvoer-
den, lijken de volgende factoren de daadwerkelijke 
impact (gebruik in school) te bevorderen:

•	 	Wanneer	binnen	het	project	niet	alleen	wordt	
gezocht naar kennis over de interventie maar ook 
wordt gewerkt aan bewustwording bij leraren, blijkt 
het project een toegevoegde waarde te hebben voor 
nieuwe manieren van lesgeven.

De 16 projecten zijn heel divers van aard en variëren sterk in de 
onderzoeksvraag, de gebruikte onderzoeksmethode en de opbrengsten 
voor de praktijk. In de projecten, die alle binnen één schooljaar werden 
uitgevoerd, werd geprobeerd, meestal door middel van een interventie 
in de praktijk, antwoord te vinden op vragen rondom drie thema’s die 
in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs spelen: dif-
ferentiatie, gebruik van ict in de klas en vakdidactiek (taal en rekenen/
wiskunde). De onderwerpen variëren tussen een interventie gericht op 
woordenschatvergroting in het kleuteronderwijs tot het inzetten van 
digitale adaptieve toetsen in het voortgezet onderwijs en van het sti-
muleren van wiskundige denkactiviteiten in het voortgezet onderwijs 
tot de ontwikkeling van een lessencyclus voor strategisch lezen voor 
studie en beroep in het mbo.

Meer informatie over de projecten inclusief de resultaten van deze 
projecten is te vinden op: www.nro.nl/praktijkgerichte-onderzoekspro-
jecten-leveren-resultaten-op/.
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•	 	Een	onderzoeker	die	zelf	naar	de	scholen	gaat,	
bereikbaar is voor vragen, de taal en de problematie-
ken binnen de scholen kent.

•	 	Door	een	nieuwe	manier	van	lesgeven	zelf	toe	te	
(leren) passen, kun je het internaliseren en wordt het 
‘een way of life’. Dit leidt tot een attitudeverschuiving 
bij leraren.

•	 	Wanneer	leerlingen	enthousiast	blijken	te	zijn	door	de	
nieuwe aanpak, worden leraren gemotiveerd anders 
te handelen.

•	 	Scholen	die	samen	met	een	aantal	deskundigen	
over ontwerpen, feedback geven en tools reflecte-
ren, en daarbij relaties zoeken met ‘de wetenschap’, 
ontwikkelen door. 

•	 	Een	goede	vertaalslag	van	de	resultaten	door	de	
onderzoeker naar de onderwijsprofessionals. 

•	 	Draagvlak	bij	het	management	(faciliteren,	priorite-
ren, resultaten presenteren), zodat leraren het idee 
krijgen dat zij een waardevolle bijdrage leveren aan 
de opleiding en het geheel.

Als belemmeringen voor blijvend gebruik van resulta-
ten van de praktijkgerichte onderzoeken kunnen de 
volgende punten worden genoemd:

•	 	De	organisatie	van	het	ontwikkelen	en	toepassen	
van de interventie vraagt veel van de organisatie (tijd 
en ruimte) en de leraar (professionalisering).

•	 	Afhankelijkheid	van	de	schoolleiding	en	afdelings-
leiders. Zo kan de voortgang van een ingezette 
roosterverandering stoppen, als een nieuwe directie 
een andere lijn uitzet. 

Impact buiten de eigen scholen
Of de opgedane inzichten en opbrengsten ook in een 
andere context dan de onderzochte bruikbaar zijn en/of 
daadwerkelijk worden gebruikt, is bij deze eerste 16 pro-
jecten niet altijd duidelijk. Dit is wel één van de eisen die 
het NRO aan aanvragen voor praktijkgericht onderzoek 
stelt. De vertaling van resultaten naar de eigen context 
is overigens een taak voor professionals van andere 
scholen zelf. 
In de rapportages van de onderzoeken zelf wordt niet 
altijd geëxpliciteerd of, wanneer en op welke wijze de 
opgedane inzichten bruikbaar zijn in een ander context 
dan de onderzochte zodat professionals deze vertaal-
slag niet altijd kunnen maken. Voor een deel kan dit nog 
komen: de meeste projecten zijn eind 2015 afgesloten 
en pas vanaf dat moment kunnen er concrete onder-
bouwde producten of zienswijzen verwacht worden 
waar andere scholen gebruik van kunnen maken. 

De analyse van de resultaten van deze projecten laat wel 
een paar factoren zien die in deze projecten bij hebben 
gedragen aan het gebruik en die ook het gebruik van de 
resultaten in andere scholen zouden kunnen bevorderen:
-  Productgerichtheid (artikel, presentatie, tool) en de 

aandacht voor de verspreiding vanaf de start van 
het project werken bevorderend voor een blijvend 
gebruik.	Wanneer	de	interventie	zonder	al	te	grote	
aanpassingen in de praktijk geïmplementeerd kan 
worden en een niet te grote belasting voor de school 
en de leraar met zich meebrengt, is de kans groter 
dat deze wordt toegepast tijdens en na het onder-
zoek. Dit brengt echter wel met zich mee dat de ver-
anderingen die dergelijke interventies in de praktijk 
teweeg brengen niet zo groot zijn: het lijkt wel (zoals 
één geïnterviewde zegt) ‘meer van hetzelfde’.

-  Als er tijdens het project al aan inbedding van een 
interventie is gewerkt (via dialoog en/of reflectie), is 
de kans groter dat deze ook gebruikt blijft worden. 
Een	voorbeeld	van	zo’n	project	is	Wiskundige	
denkactiviteit in wiskunde op havo en vwo. Daarin 
is met zes docenten van drie VO-scholen gewerkt 
aan een aantal denkactiverende wiskundeopgaven. 
Door hierop te reflecteren en met elkaar over door te 
spreken zagen docenten steeds meer kansen voor 
denkactiverende vragen en mogelijkheden om die 
ook daadwerkelijk te benutten. 

Een waardevolle bijvangst van de projecten is verder 
de beschrijving van kennis, inzichten en ervaringen die 
binnen de projecten zijn opgedaan, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de organisatie. Een heel duidelijk voor-
beeld is het project Verbeteren van rekenvaardigheid 
mbo-leerlingen met een serious game. Dit project kende 
zoveel problematische facetten, dat het uiteindelijk 
moest worden stopgezet. Hiermee kwamen evenwel 
heel veel praktische en methodologische aspecten 
van praktijkgericht onderzoek naar serious games naar 
boven die anderen kunnen helpen om projecten in het 
complexe en dynamische terrein van praktijkgericht 
onderwijsonderzoek goed vorm te geven. Tekortkomin-
gen in de game zelf, bijvoorbeeld, leidden tot afhaken 
van deelnemers en docenten en dat gold ook voor de 
wijze waarop docenten bij het onderzoek betrokken 
werden. Ook de bevindingen van dit project zijn gepubli-
ceerd, zodat anderen daar kennis van kunnen nemen.

Om een interventie te doen slagen of producten daad-
werkelijk te gebruiken, is volgens betrokkenen meer 
nodig dan alleen het product of de kennis hierover bij de 
leraar te brengen. Impact vraagt om instructie, scholing, 
coaching, samen leren, werkplek-leren; betrokkenheid 
en draagvlak bij leraren en tot slot organisatievoorwaar-
den (ruimte, tijd).

Andere mogelijkheden voor het profiteren 
van onderzoeksresultaten
We	realiseren	ons	dat	er	naast	het	doen	van	praktijk-
gericht onderzoek (dat –zeker met subsidie- maar voor 

Betrokkenheid van schoolleiders en  
bestuurders  bij praktijkgericht onderzoek 
blijkt cruciaal te zijn



SchoolManagement    23Sdu Uitgevers

een beperkt aantal scholen is weggelegd) nog tal van 
andere mogelijkheden zijn om als docent, schoolleiders 
of bestuurder te profiteren van resultaten van onderzoek 
met het doel om het onderwijs te verbeteren. De hoop 
en verwachting mag bijvoorbeeld zijn, dat lerarenoplei-
dingen zich rekenschap geven van bepaalde resultaten 
en die verwerken in hun curricula, en nascholing en ook 
dat uitgevers hun nieuwe methoden baseren op onder-
wijsonderzoek. Zo komen resultaten van onderzoek 
indirect de school binnen.
Verder zijn veel resultaten van onderzoek openbaar 
toegankelijk. Voor Nederlandstalige samenvattingen 
van onderzoek kan verwezen worden naar de ken-
nisportal onderwijs die het NRO met flink wat partners 
onderhoudt (kennisportalonderwijs.nl) en waarvan ook 
leraar24.nl deel uitmaakt. 

Sinds 2016 bestaat ook de mogelijkheid om met het 
oog op onderwijsvernieuwing kennisvragen te stel-
len aan de Kennisrotonde (kennisrotonde.nl). Bij de 
Kennisrotonde kunnen onderwijsprofessionals uit het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs actuele kennisvragen over het 
onderwijs stellen. Daarvan wordt vervolgens bekeken 
of die met bestaande of nieuwe kennis kunnen worden 
beantwoord. Binnen de Kennisrotonde zijn reeds veel en 
gevarieerde vragen gesteld. De antwoorden daarop zijn 
te vinden via: www.kennisrotonde.nl. 

Ten slotte zien we ook veel meer structurele contacten 
tussen onderzoeksinstellingen en scholen ontstaan 
waarmee een meer permanente uitwisseling tussen 
onderzoek en onderwijspraktijk kan plaatsvinden. Het 
NRO subsidieert nu bijvoorbeeld pilots voor werkplaat-
sen onderwijsonderzoek in het basisonderwijs en voort-
gezet onderwijs om te zien hoe structurele samenwer-

king rondom onderzoek naar schoolontwikkelingsvragen 
het beste vorm kan krijgen.

Belang van betrekken schoolleiders/
management
Betrokkenheid van schoolleiders en bestuurders  bij 
praktijkgericht onderzoek blijkt cruciaal te zijn. Dit geldt 
zowel voor een goed verloop van het onderzoek als voor 
de toepassing van resultaten daarna. Managers kunnen 
meedenken over het vraagstuk en de probleemstel-
ling mede vaststellen. Ook is voor hen een belangrijke 
taak weggelegd in het realiseren van een haalbaar 
onderzoeksdesign door het organiseren van inzet en 
betrokkenheid van docenten en door tijd, ruimte en geld 
beschikbaar te stellen. 

Ook het uitdragen van de waarde van (de resultaten van) 
onderzoek voor schoolontwikkeling en een goede imple-
mentatie van werkzaam gebleken vernieuwingen door 
de schoolleiding blijken van groot belang te zijn voor een 
daadwerkelijke uitvoering.

Conclusies
Voor het management van onderwijsinstellingen trekken 
we uit onze eerste ervaringen met praktijkgericht onder-
wijs de volgende conclusies:
-  Actieve betrokkenheid van schoolleiding en overig 

management is cruciaal voor een goede uitvoering 
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van het onderzoek en een stevige verankering van 
daarop gestoelde vernieuwingen.

-  Om leraren goed te betrekken is het nodig om tijd, 
ruimte en geld beschikbaar te stellen waar nodig.

-  Betrokkenheid van meet af aan bij het onderzoek is 
gewenst: de probleemstelling dient vanuit de school 
te komen en niet vanuit de onderzoekers.

-  Het is van belang dat er goed gecommuniceerd 
wordt over wederzijdse verwachtingen en de rolver-
deling tussen de onderzoekers en de scholen.

Verder lijkt het van belang dat ook schoolleiders zich 
realiseren dat er verschillende manieren zijn om van 
resultaten van onderzoek te profiteren. Een eerste vraag 
die een schoolleider zou kunnen stellen, voordat onder-
zoek wordt gestart naar bepaalde aanpakken of vernieu-
wingen zou kunnen zijn: ‘wat is hierover al bekend?’

Voor het NRO leverden deze eerste ervaringen ook veel 
inzichten op die nu al worden verwerkt in nieuwe subsi-
dierondes. Zo hebben we oog voor de veelkleurigheid 
van het praktijkgericht onderzoek: het ene probleem 
leidt nu eenmaal tot heel andere onderzoeksvragen 

en –designs dan het andere en we vragen ook aan 
onze beoordelaars om hiermee rekening te houden. De 
betrokkenheid van docenten is van belang; die stimu-
leren we onder andere door ook expliciet de mogelijk-
heid te geven aan netwerken van docenten om met 
onderzoekers aanvragen te doen. De aanwijzingen aan 
onderzoekers over te verwachten producten kunnen we 
preciezer aangeven: in ieder geval een helder onder-
zoeksverslag, maar ook een palet van mogelijkheden 
om toepassingen vorm te geven: halffabricaten die nog 
op maat gemaakt kunnen worden voor een speci-
fieke context in plaats van kant-en-klare lessenseries, 
beschrijvingen van concrete interventies, maar ook het 
delen van inzichten over werkzame mechanismen van 
interventies die zijn gericht op schoolontwikkeling. 

Ten slotte zagen we ook dat de samenwerking van 
meet af aan tussen onderwijsinstellingen en onderzoe-
kers cruciaal is: bij de voorbereidingen moeten beide 
partijen goed betrokken en op elkaar ingespeeld zijn. 
In een volgende ronde willen we daarom gaan werken 
in twee stadia: er kunnen eerst onderzoeksvoorstellen 
worden ingediend die nog maar beperkt behoeven te 
worden uitgewerkt. Die uitwerking kan voor een aantal 
geselecteerde voorstellen vervolgens plaatsvinden en op 
grond van zo uitgewerkte voorstellen worden definitieve 
onderzoeksprojecten geselecteerd.
Praktijkgericht onderzoek kan tegelijkertijd uitdagend 
en bevredigend zijn. Uitdagend, omdat zowel aan 
wetenschappelijke eisen als aan praktijkrelevantie moet 
worden voldaan. Bevredigend, omdat het aansluit op 
kwesties	uit	de	onderwijspraktijk	zelf.	We	hopen	de	
komende jaren het aantal mooie voorbeelden van dit 
onderzoek toe te zien nemen.
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