
programmering en financiering 
- doel: hoogstaand wetenschappelijk onderzoek mét praktijkrelevantie

Activiteiten:

tegemoet komen.

3 We stellen ‘calls for proposals’ op, waarop onderzoeksvoorstellen kunnen worden
 ingediend.

4 We kennen fi nanciële middelen toe aan de beste voorstellen.

5 We monitoren het verloop van het onderzoek, ook met het oog op kennisbenutting.

Organisatie van de financiering: 

•

Het NRO hee�t een structureel jaarbudget van ca. €15 mln en ontvangt daarnaast 
aanvullende middelen voor specifiek onderzoek (2015-2021: jaarlijks gemiddeld ruim 
€7 mln). Met deze 2 geldstromen faciliteert het NRO verschillende soorten onderzoek:

 regie   - doel: samenhang

Activiteiten:

1 We voeren regie over NRO-onderzoek.

2  We stemmen af met andere financiers en uitvoerders van onderwijsonderzoek en
spelen in op nieuwe mogelijkheden, zoals de Nationale Wetenschaps Agenda.

3 We stemmen inhoudelijk af met eerstegeldstroomonderzoek in HBO en WO.

4 We stemmen inhoudelijk af met experts bij specifi eke onderwerpen.

5 We bieden overzicht van bestaande kennis en lopend onderzoek. 

in 2021 heeft het nro …

••
• aantoonbaar bijgedragen aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs met behulp 

van relevant onderwijsonderzoek; 
overlap vermeden en krachten gebundeld, en zo onderwijsonderzoek gestroomlijnd;
de samenhang tussen onderwijsonderzoek, -praktijk en -beleid aantoonbaar vergroot.

uitgangspunten

• Het NRO zoekt altijd naar verbinding tussen onderzoek, praktijk en beleid. We betrekken daarom onderwijsprofessionals, 
beleidsmakers en onderzoekers bij onze activiteiten.

• NRO-onderzoek is wetenschappelijk verantwoord én relevant voor praktijk en/of beleid.

• Het NRO beslaat een breed werkveld:

• Onderzoek gaat over VVE t/m HO inclusief speciaal onderwijs, en volwasseneneducatie en na- en bijscholing.

• Diverse disciplines zijn betrokken bij uitvoering van het onderzoek, zoals onderwijskunde, psychologie, pedagogiek, vakdidactiek, 
 sociologie, rechten, bestuurskunde, economie, ethiek en neurowetenschappen.• De thema’s variëren van onderzoek ‘in de klas’ (zoals over leraar/leerling-interactie) tot ‘in de maatschappij’, zoals over de 
bestrijding van onderwijsachterstanden.

• Het NRO hanteert adequate en objectieve procedures om het beste onderwijsonderzoek te selecteren.

• Het NRO wordt geëvalueerd in 2015, 2018 en 2021.

nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek:   met onderzoek onderwijs vernieuwen

- doel: hoogstaand wetenschappelijk onderzoek met pr elevantie

We ontwikkelen onderzoeksprogramma's die zo g

1   We brengen de kennisbehoe�te van onderwijspraktijk en -beleid in kaart.

2 We ontwikkelen onderzoeksprogramma's die zo goed mogelijk aan de kennisbehoefte

We stellen ‘calls for proposals’ op, waarop onderzoeksvoorstellen kunnen worden

We kennen financiële middelen toe aan de beste voorstellen.

We monitoren het verloop van het onderzoek, ook met het oog op kennisbenutting.

kennisbenutting   - doel: gebruik van onderzoeksresultaten

Activiteiten: 

1 We betrekken de onderwijsprakt ijk en het onderwijsbeleid bij de programmering, 
 uitvoering en toepassing van resp. praktijkgericht en beleidsgericht onderzoek.

2 Onderzoeksvoorstellen worden mede beoordeeld op de relevantie van de
 onderzoeksvraag voor de praktijk of het beleid. 

3 We monitoren en begeleiden de uitvoerders van NRO-projecten voor, tijdens en na
het onderzoek op het vlak van kennisbenutting.

4 Naast de noodzakelijke wetenschappelijke publicaties, stimuleren we een brede  variatie
van niet-wetenschappelijke eindproducten en de verspreiding daarvan.

5 We verhogen de disseminatie en vindbaarheid van onderzoeksresultaten door:
a database met eigen NRO-projecten;
b NRO Kennisportal Onderwijs, met ca. 15 aangesloten verzamelingen van kennis;
c coördinatie van  onderzoeksartikelen op Leraar24; 
d bijdrage aan Didactief en aan het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo).

6 We stimuleren een ‘onderzoekende houding’ en de ontvankelijkheid voor onderzoek,
aansluitend op bestaande ontwikkelingen, bij scholen en leraren via: 
a contacten met partners over de randvoorwaarden hiervoor; 
b gezamenlijk onderzoek door scholen en onderzoeksinstellingen, bijvoorbeeld

c uitwisseling van onderzoeksresultaten met deskundigen uit praktijk en beleid; 
d presentatie van onderzoeksresultaten bij evenementen van derden;
e NRO-congres voor onderwijs en onderzoek.

7 Kennisrotonde: we beheren en coördineren dit loket voor de beantwoording van 

6 We onderhouden internationale contacten waar die ten goede komen aan de 
Nederlandse situatie (uitwisseling van kennis, internationaal onderzoek).

op basis van het NRO-programma 2016-2019: praktijkgericht, beleidsgericht en 
fundamenteel onderwijsonderzoek, inclusief overzichtsstudies; 
voor specifieke onderwijssoorten, zoals het MBO of het groene beroepsonderwijs;
evaluaties, zoals van Passend Onderwijs of de vernieuwingen in het vmbo; 
dataverzamelingen t.b.v. onderzoek, waaronder het Nationaal Cohortonderzoek 
Onderwijs (NCO) en periodieke peilingen zoals PISA en TIMSS en Peil.Onderwijs;
over specifieke actuele onderwerpen, zoals differentiatie en 21e-eeuwse vaardigheden; 
gericht op de verbinding onderzoek/onderwijs, bijv. in de pilots werkplaatsen 
onderwijsonderzoek;
talentprogramma's: postdocs in de onderwijswetenschappen en de Comeniusbeurzen. kennisvragen van onderwijsprofessionals.

in  werkplaatsen onderwijsonderzoek;

7 We adviseren over beleid ten aanzien van onderzoek naar onderwijs. 

•

•
••

••




