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Reglement 2018 
NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers 

In dit reglement is opgenomen 
• Doelstelling 
• Prijs 
• Deelnemers 
• Criteria 
• Jury 
• Beoordeling 
• Aanmelden 
• Reglement 
 
Doelstelling 
De NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandse onderzoeker wiens 
onderzoek is vertaald naar een product1 voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Het onderzoek 
draagt zo bij aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs en heeft een grote maatschappelijke 
waarde. De NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers onderstreept het belang van onderzoek met relevantie 
voor de onderwijspraktijk. Het NRO en de VOR willen onderzoekers stimuleren om te streven naar 
kennisbenutting en onderwijsprofessionals stimuleren om gebruik te maken van (producten gebaseerd op) 
wetenschappelijk onderzoek. 
 
De prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse NRO-congres op 31 oktober 2018. 
 
De NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers is onderdeel van de NRO-verbindingsprijzen en is bedoeld voor 
onderzoekers. De prijs stelt het zelf uitvoeren van onderzoek ten behoeve van de onderwijspraktijk centraal. 
De andere NRO-verbindingsprijs, de NRO-onderwijsprijs, is bedoeld voor leraren en andere 
onderwijsprofessionals in de school en stelt het gebruikmaken van onderzoek centraal. 
 
Prijs 
Aan de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers is een geldbedrag verbonden van € 2.000,-. Het NRO moedigt 
van harte aan om dit geldbedrag te investeren in uw project.  
 
Deelnemers 
Nederlandse onderzoekers of consortia van onderzoekers en onderwijsprofessionals kunnen meedoen. In het 
geval een consortium de winnende inzending heeft ingediend, dan wordt de prijs uitgereikt aan de 
onderzoeker die het consortium vertegenwoordigt.   
 
 
 

                                                           
1 Waar we spreken van product bedoelen we ook activiteit. We denken bij producten en activiteiten bijvoorbeeld aan: publicaties, 
websites, trainingen, lesmateriaal, workshops, apps, rapporten, handreikingen, checklists, e-learning modules, video’s en toetsen. 
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Criteria 
Het product en/of het onderzoek is maximaal 12 maanden oud. Gemeten wordt vanaf de sluitingsdatum voor 
indiening, 18 juni 2018. 
 
Het onderzoek en het daarop gebaseerde product worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, 
relevantie voor het onderwijs, bereik en kwaliteit en duurzaamheid van het product. 
 
Wetenschappelijke kwaliteit 
Het onderzoek waarop het product is gebaseerd, voldoet aan de gangbare kwaliteitscriteria voor 
wetenschappelijk onderzoek. Het bouwt voort op theoretische kaders en de actuele stand van de wetenschap. 
Het is valide en betrouwbaar uitgevoerd en is aan een heldere kwaliteitstoets onderworpen. 
 
Relevantie voor het onderwijs 
Het onderzoek en het product zijn relevant voor de vragen en problemen waarmee onderwijsprofessionals (op 
alle niveaus) zich in de praktijk geconfronteerd zien. Het product speelt in op actuele vraagstukken, is 
toegesneden op behoeften van scholen en is eenvoudig in gebruik. De doelgroep is betrokken bij de 
ontwikkeling van het onderzoek en het product. Het onderzoek en het product dragen bij aan de vernieuwing 
en verbetering van het onderwijs. De effecten zijn wetenschappelijk aantoonbaar.  
 
Bereik 
Het product dat op het onderzoek is gebaseerd, is gemaakt voor een brede doelgroep en heeft een groot 
bereik. Als de doelgroep door de aard van het onderzoek beperkt is, wordt toch een groot deel van de 
potentiële doelgroep bereikt. Bij pas afgeronde projecten, die vanwege de recente oplevering nog niet breed 
worden gebruikt, is de kans op succesvolle implementatie van het product groot. 
 
Kwaliteit en duurzaamheid van het product 
Het product is van goede kwaliteit en behoudt ook op langere termijn zijn waarde. De doelgroep is betrokken 
bij kwaliteitsbeoordeling en eventuele aanpassingen. Er is voorzien in onderhoud van het product op langere 
termijn. 
 
Jury 
De jury bestaat uit drie leden, die ruime ervaring hebben in de onderwijswetenschappen, de onderwijspraktijk 
en/of het onderwijsbeleid. Alle drie hebben ervaring met de verbinding van onderwijsonderzoek, praktijk en 
beleid. VOR en NRO stellen de jury gezamenlijk samen.  
• Het bureau van het NRO ondersteunt de jury in haar werkzaamheden. Een medewerker van het NRO 

fungeert als secretaris en woont de juryvergaderingen bij als lid zonder stemrecht. 
• De jury is geen verantwoording schuldig aan het NRO en de VOR, maar wordt geacht zich te houden aan 

het reglement. 
• Als de jury unaniem van mening is dat geen van de inzendingen voor de prijs in aanmerking komt, vindt er 

geen toekenning plaats. 
• De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De jury stelt een schriftelijk rapport op waarin de keuze van de 

genomineerden wordt gemotiveerd. Het juryrapport wordt ingebracht bij de prijsuitreiking en 
gepubliceerd via de kanalen van NRO en VOR. 

 
Beoordeling en procedure 
De jury beoordeelt alle inzendingen en nomineert er drie. De genomineerde kandidaten worden begin 
september geïnformeerd. Op dat moment worden hun namen en ingediende projecten bekend gemaakt via de 
kanalen van VOR en NRO. 
 
Van de genomineerde projecten wordt in samenwerking met de kandidaten een kort promotiefilmpje gemaakt. 
De filmpjes worden op de website van het NRO geplaatst en getoond bij het NRO-congres op woensdag 31 
oktober 2018. De jury maakt tijdens het congres de winnaar bekend.  
 
Van de genomineerden wordt verwacht dat zij actief meewerken aan de totstandkoming van het 
promotiefilmpje. In de voorbereiding van de video en de presentatie worden zij ondersteund door het bureau 
van het NRO en een filmmaker. 
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Over de nominaties en de einduitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 
Aanmelden voor de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers 
Kandidaten nomineren zichzelf. Wanneer zij dit doen vanuit een consortium, zijn zij zelf verantwoordelijk voor 
de afstemming binnen het consortium. Per onderzoeksproject is slechts één kandidaatstelling mogelijk. Om 
zich te nomineren, vullen kandidaten een formulier in dat NRO en VOR vanaf medio maart 2018 op hun 
websites aanbieden. Zij kunnen beperkt aanvullend materiaal meesturen. De formulieren en het eventuele 
aanvullende materiaal worden digitaal opgestuurd naar het NRO naar congres@nro.nl onder vermelding van 
“aanmelding NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers 2018”. Het aanmeldformulier en het aanvullende 
materiaal moet uiterlijk 18 juni 2018, 14.00 uur zijn ingediend. 
 
Reglement 
Het NRO en de VOR behouden het recht om het reglement te wijzigen. 


