
Matchmakingbijeenkomst  
Praktijkgericht onderzoek 
Beroepsonderwijs 
3e ronde 

donderdag 12 april 



Matchmakingbijeenkomst 

- Call for proposals online 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aanvragen door consortia:  

samenwerking tussen onderzoekers en praktijkinstellingen 

 



Onderzoeksprogramma  
praktijkgericht onderwijsonderzoek 
beroepsonderwijs 

- Praktijkgerichte  projecten met een looptijd van 
maximaal 36 maanden 

 

- Vier thema’s met daarbinnen specifieke vragen  



Definitie praktijkgericht onderzoek 

De Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) 
financiert praktijkgericht onderwijsonderzoek dat valt onder 
de volgende definitie:  

  

Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarvan de 
vraagstelling voortkomt uit en wordt geformuleerd met de 
onderwijspraktijk en wordt uitgevoerd in en met die praktijk.  

 

Praktijkgericht onderzoek levert kennis, inzichten en/of 
concrete producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de 
onderwijspraktijk (door schoolontwikkeling en 
professionalisering) en aan het vergroten van de 
wetenschappelijke kennisbasis over onderwijs. 

 



Fasering derde ronde praktijkgericht 
onderwijsonderzoek beroepsonderwijs 

Fase 1:  startaanvraag, kleine financiering (maximaal  
  20.000 euro voor 8 startaanvragen) 

 

Fase 2: werkconferenties die leiden tot een uitgewerkt  
  onderzoeksvoorstel (maximaal 450.000 euro voor 
  8 projecten van 36 maanden) 

 

Doel van deze procedure: 

- Vermindering aanvraagdruk 

- Stabielere consortia (intensieve samenwerking 
onderzoek en praktijk) 

- Meer voortbouwen op lopend onderzoek 

- Beter doordachten en haalbare plannen 

 



Richtlijnen voor aanvragers 

De call for proposals bevat alle 

richtlijnen voor aanvragers:  

 

- Wat kan worden aangevraagd (budget en type 
onderzoek) 

- Wie kan aanvragen (samenstelling consortia) 

- Beperking in aantal aanvragen dat men in mag dienen 

- Hoe kan worden aangevraagd (procedure met 
aanvraagformulier, ISAAC) 

- Hoe worden de startaanvragen beoordeeld ?  

- Wie besluit welke startaanvraag een subsidie krijgt? 

- Hoe ziet de procedure van startaanvraag tot 
uitgewerkt onderzoeksvoorstel er uit?  

 



Inhoudelijke beoordelingscriteria 

 

 
 

 

Praktijkrelevantie (30%) 

Wetenschappelijke kwaliteit (30%) 

Plan van aanpak en kwaliteit van 
het consortium (40%)  

 

 

Alle moeten minimaal ‘goed’ zijn 
om voor honorering in aanmerking 
te komen! 

 



Procedure en tijdpad 

5 juni 2018   Deadline intentieverklaring 

6 september 2018  Deadline startaanvraag 

september 2018  Preadviezen   

oktober 2018   Weerwoord 

november 2018  Beoordeling door      
     beoordelingscommissie  

december 2018  Besluitvorming door PPO en   
     bekendmaking uitslag 

--- 

23 januari 2019:  1e werkconferentie 

13 maart 2019:  2e werkconferentie 

april 2019:   Beoordeling uitgewerkte voorstellen 

september 2019:  uiterlijke start 3-jarig project 

september 2022:   uiterlijke afronding project 


