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Woord vooraf 

Dit rapport bevat een weergave van onze verkenning van de kennisinfrastructuur in het Nederlandse 
hoger onderwijs op het gebied van onderwijsinnovaties. Onderwijsinnovaties vinden op grote schaal 
plaats en het wordt van groot belang geacht dat de kennis en ervaring over onderwijsinnovaties worden 
gedeeld. Leren van elkaar en evidence-based innoveren kunnen alleen plaatsvinden als bestaande kennis 
wordt verspreid en gebruikt. Er is echter weinig inzicht in de huidige staat van de kennisinfrastructuur op 
het gebied van onderwijsinnovaties. Met deze verkenning proberen wij dit inzicht te vergroten. 

Wij zijn het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zeer erkentelijk dat het deze verkenning 
mogelijk heeft gemaakt, inclusief de constructieve gesprekken met NRO-medewerkers tijdens de 
verkenning. Daarnaast willen wij op deze plaats alle respondenten die een vragenlijst hebben ingevuld 
bedanken, alsmede de diverse gesprekpartners. De interviews met onderzoekers en beleidsmakers van 
universiteiten en hogescholen en nationale (belangen-)organisaties (VSNU, VH, SURF en NRO) zijn zeer 
informatief en waardevol gebleken. 
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Managementsamenvatting  

Het bevorderen van onderwijsvernieuwingen is een van de prioriteiten voor de ontwikkeling van het 
Nederlandse hoger onderwijs. Gezien het belang van onderwijsvernieuwingen en de onoverzichtelijkheid 
van de ontwikkeling en verspreiding van ervaringen met onderwijsvernieuwingen is het Center for Higher 
Education Policy Studies (CHEPS) door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gevraagd 
een verkenning te maken van de kennisinfrastructuur rond onderwijsinnovaties in het Nederlandse hoger 
onderwijs. Een kennisinfrastructuur richt zich op de vormgeving voor de borging, ontwikkeling en toegang 
van kennis over een bepaald onderwerp. Het gaat om samenwerking tussen actoren, gericht op 
kennisontwikkeling en -overdracht in interactie tussen onderzoek, beleid en praktijk. In het kader van 
deze verkenning hebben wij vier vragen opgesteld, waarvan wij de antwoorden hieronder samenvatten. 
Data is verzameld via een combinatie van onderzoeksmethoden: desk research, digitale vragenlijsten en 
interviews (deels focusgroepgesprekken). 

Welke kennisinfrastructuur bestaat er reeds om de kennis en ervaringen uit onderzoek en 
onderwijsinnovaties met betrekking tot hoger onderwijs te delen? 

In onze verkenning onderscheiden wij kennisbronnen en uitwisselingsplatforms. Kennisbronnen 
omvatten: (1) vakgroepen en lectoraten die zich bezighouden met onderzoek naar onderwijsinnovaties, 
(2) innovatieprojecten die zich richten op ontwikkeling van onderwijsinnovaties, en (3) fondsen die 
onderzoek en ontwikkeling mogelijk maken. In de verkenning zijn 64 kennisbronnen geïdentificeerd, maar 
er mag vanuit worden gegaan dat nog meer groepen – en zeker meer individuen – zich bezighouden met 
onderzoek naar en ontwikkeling van onderwijsinnovaties.  

Uitwisselingsplatforms zijn verenigingen, organisaties, netwerken, databases, portals, conferenties, 
studiereizen, en onderwijskundige diensten. Wij concluderen dat er op dit moment weinig 
Nederlandstalige uitwisselingsplatforms bestaan uitstijgend boven afzonderlijke hogeronderwijs-
instellingen. Wel hebben hogeronderwijsinstellingen – zeker de grotere – onderwijskundige diensten die 
doorgaans een brugfunctie vervullen tussen (onderzoek van) onderwijsinnovaties en onderwijspraktijk. 
Hogeronderwijsinstellingen lijken bovendien steeds meer de groepen die zich bezighouden met 
ontwikkeling, onderzoek, advisering en verspreiding van onderwijsinnovaties samen te brengen in 
overkoepelende structuren. 

Hoe wordt de bestaande kennisinfrastructuur voor het delen van kennis en ervaringen uit onderzoek 
en onderwijsinnovaties met betrekking tot hoger onderwijs momenteel gebruikt? 

Onderzoekers, ontwikkelaars en onderwijskundige diensten gebruiken vooral netwerken, conferenties en 
websites om informatie over onderwijsinnovaties te verspreiden of te vergaren. Dezelfde platforms 
worden door ontwikkelaars gebruikt om feedback over het gebruik van onderwijsinnovaties te verkrijgen.  

Docenten (vooral die in andere instellingen) zijn volgens onderzoekers en ontwikkelaars minder op de 
hoogte van onderwijsinnovaties dan beleidsmakers van de eigen instelling. Dit heeft gevolgen voor het 
gebruik van onderwijsinnovaties. Uitkomsten van (onderzoek naar) innovaties blijven vaak binnen de 
eigen instelling.  
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Welke knelpunten en wensen leven er in het veld ten aanzien van kennisdeling over 
onderwijsinnovaties? 

Op basis van de verzamelende informatie uit de verschillende onderzoeksmethoden zijn zeven knelpunten 
en wensen geïdentificeerd. De deels samenhangende knelpunten en wensen zijn:  

 Nationale samenwerking om versplintering tegen te gaan: samenhang tussen onderwijsinnovatie-
initiatieven (onderzoek, ontwikkeling, verspreiding) is vaak gebrekkig.  

 Meer samenwerking binnen de instelling: interactie tussen docenten onderling, docenten en 
adviseurs, en adviseurs en bestuurders.  

 Tekortschietende middelen: Meer of ruimere subsidiemogelijkheden (en informatie hierover) voor 
het ontwikkelen, uitvoeren en doorgeven van onderwijsinnovaties wordt als wenselijk ervaren. 
Werkdruk (tijdgebrek) is een barrière om onderwijsvernieuwingen te ontwikkelen, onderzoeken, 
door te voeren en kennis hierover te delen.  

 Afbakening en creëren van duidelijkheid: de omvattendheid van het begrip ‘onderwijsinnovatie’ 
komt een gerichte kennisuitwisseling niet ten goede. 

 Rapporteren van praktijkervaringen: het is wenselijk om onderzoeken naar onderwijsinnovaties (op 
een voor geschoolde leken leesbare manier) te vertalen naar de praktijk, inclusief lessen over 
ontwerp- en implementatieprocessen.  

 Institutionalisering van onderwijsinnovaties: voor het beklijven van onderwijsinnovaties is een 
goede balans tussen enerzijds sturing en anderzijds ruimte voor werkvloer-initiatieven wenselijk.  

 Waardering van onderwijsinnovaties: een klimaat waarin ruimte is voor onderwijsvernieuwing en 
waarin onderwijsprestaties worden gewaardeerd, vraagt om een omslag in structuur en cultuur.  

Hoe zou de kennisinfrastructuur voor het delen van kennis en ervaringen uit onderzoek en 
onderwijsinnovaties met betrekking tot hoger onderwijs eruit kunnen zien om de effectiviteit ervan in 
de komende jaren te vergroten? 

Het wegnemen van de knelpunten en gehoor geven aan de wensen vereist een bijdrage van vele 
betrokkenen: het Ministerie van OCW, nationale organisaties (zoals SURF, Vereniging Hogescholen, VSNU 
en NRO) en hogeronderwijsinstellingen zelf. In onze aanbevelingen richten wij ons echter specifiek tot het 
NRO. De vier onderstaande aanbevelingen zijn gerelateerd aan de eerste vijf knelpunten en wensen:  

 Het NRO kan bijdragen aan het verbeteren van de kennisinfrastructuur door een landelijk platform 
op te richten door middel van een website en door het samenbrengen van netwerken, mogelijk 
gebaseerd op diverse thema’s die spelen op het gebied van onderwijsinnovatie. 

 Om de kennisinfrastructuur te verbeteren kan het NRO bezien of het beschikbaar stellen van meer 
subsidiemogelijkheden een optie is en informatieverstrekking over bestaande subsidies uitbreiden. 

 Het duiden van het begrip ‘onderwijsinnovatie’ en bijbehorende thema’s vraagt om sturing. NRO zou 
een landelijke discussie hierover kunnen starten, mede om een landelijke onderzoeks- en 
ontwikkelagenda voor onderwijsinnovatie te creëren.  

 Als subsidieverstrekker kan het NRO – voor zover dit nog niet gebeurt – condities creëren die 
bijdragen aan de vertaling van onderwijsonderzoek naar de praktijk, alsmede naar toegang tot de 
onderzoeksresultaten.  
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1. Inleiding: achtergrond en vraagstelling 

De Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 'De waarde(n) van weten' van de 
Minister van OCW benoemt het bevorderen van onderwijsvernieuwingen als een van de prioriteiten voor 
de ontwikkeling van het Nederlandse hoger onderwijs. Onderwijsvernieuwingen zijn nodig om in te spelen 
op aankomende veranderingen, zoals de verschuiving van aanbodgedreven naar vraaggestuurd 
onderwijs, nieuwe manieren waarop onderwijs wordt aangeboden (digitalisering), de vraag naar 
kleinschalig en intensief onderwijs, en verregaande samenwerkingsverbanden tussen 
hogeronderwijsinstellingen onderling en met andere (bijvoorbeeld private) organisaties. In de 
Strategische Agenda zet het Ministerie van OCW in op drie beleidsinstrumenten om 
onderwijsvernieuwing te stimuleren: 

 Comenius-beurzen voor docenten en onderwijsleiders, 
 Meer middelen voor onderzoek naar het hoger onderwijs, 
 Regelvrije zones ten behoeve van experimenten en onderwijsvernieuwing. 

Niet alleen de Nederlandse overheid wijst via de hogeronderwijsagenda op het belang van 
onderwijsinnovaties om de kwaliteit en toegang tot het hoger onderwijs te verbeteren, ook 
belangenorganisaties zoals de VSNU, VH en SURF onderschrijven het belang van onderwijsinnovaties, 
zoals bijvoorbeeld verwoord in de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie uit 2017 (met de nadruk 
op het benutten van de mogelijkheden die de technologie biedt). Ook op Europees niveau is het niet stil. 
De Europese Commissie acht onderwijsinnovatie van groot belang. Open Education Europe en School 
Education Gateway zijn bijvoorbeeld door de Europese Commissie ondersteunde websites om best 
practices van onderwijsinnovaties te delen en op die manier verder binnen het Europese onderwijs te 
verspreiden. 

Onderwijsinnovaties: terreinen en beleidsinstrumenten 
Wij definiëren voor deze studie het begrip onderwijsvernieuwing of onderwijsinnovatie in ruime zin. Het 
gaat om het verbeteren, repareren of onderhouden van de onderwijspraktijk (zie ook: Walder, 2017). 
Deze verandering kan diverse hoedanigheden aannemen (klein- of grootschalig, evolutionair or radicaal, 
centraal gestuurd of op basis van lokaal initiatief) en zich richten op alle aspecten van onderwijs (van 
organisatorische tot didactische aspecten, gericht op proces of product). Brennan et al. (2014) noemen 
bijvoorbeeld zeven terreinen waarop onderwijsinnovaties kunnen plaatsvinden: 

 Innovaties in wat er wordt onderwezen 
 Innovaties in hoe er wordt onderwezen 
 Innovatie in wie het onderwijs verzorgt 
 Innovatie in wat er wordt geleerd 
 Innovatie in hoe er wordt geleerd 
 Innovatie in wie er leert 
 Innovatie in waarom het wordt onderwezen en geleerd 

Onderwijsvernieuwers zijn bezig om veranderingen tot stand te brengen in een of meer van de gebieden 
die Brennan et al. (2014) onderscheidden. Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is daarbij 
doorgaans het algemene doel. Andere doelen van onderwijsinnovaties kunnen onder andere zijn het 
vergroten van de efficiëntie (verlagen van de kosten) of vergroten van de toegankelijkheid.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2015/07/07/de-waarde-n-van-weten-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek-2015-2025
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/DigitaleSamenleving/Versnellingsagenda%20voor%20onderwijsinnovatie.pdf
https://www.openeducationeuropa.eu/en
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/about.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/about.htm
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Onderwijsvernieuwingen kunnen ontstaan op een ongestructureerde en op een gestructureerde manier. 
De ongestructureerde, ‘wilde’, of ‘spontane’ innovatie ontstaat zonder dat hier expliciet aandacht naar 
uitgaat. De innovatie en de uitkomsten daarvan blijven daardoor vaak tacit. Aan de andere kant vinden 
we innovaties die op een gestructureerde en doelbewuste manier ontstaan. Er ligt een bewust plan aan 
ten grondslag. Binnen bewuste onderwijsinnovaties kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
innovaties op trial and error basis (experimenten) en evidence-based onderwijsinnovaties (innovaties 
gebaseerd op eerder uitgevoerd, betrouwbaar onderzoek).  

Onze verkenning richt zich vooral op dit laatste type, evidence-based onderwijsinnovaties, gedefinieerd 
als een doelgerichte poging om het onderwijs te verbeteren door gebruik te maken van wetenschappelijke 
kennis en inzichten, alsmede door te onderzoeken of de gewenste resultaten behaald worden. Evidence-
based impliceert niet noodzakelijk dat onderwijsinnovaties pas worden ingevoerd nadat onderzoek 
gebaseerd op klassieke experimentele designs is verricht. We bedoelen er allerlei vormen mee: van 
systematische reflectie op eerdere innovaties, zoals meta-evaluaties van onderzoeksliteratuur tot 
benaderingen met parallelle ontwikkeling van innovaties en onderzoek/monitoring ervan, bijvoorbeeld 
‘mode II’ onderzoek (Gibbons e.a., 1994), actie-onderzoek en design-based research. 

Verspreiden van onderwijsinnovaties 
Onderwijsvernieuwingen staan in het brandpunt van de belangstelling, zowel bij beleidsmakers op 
Europees, nationaal en instellingsniveau als bij docenten(teams) en onderwijskundige diensten en hebben 
gevolgen voor deze betrokkenen en studenten. De kennis over en ervaringen met 
onderwijsvernieuwingen moeten idealiter een weg vinden naar de praktijk in brede zin. Dat wil zeggen 
dat onderwijsgevenden en beleidsmakers in het Nederlandse hoger onderwijs op de hoogte moeten zijn 
om vervolgens gebruik te kunnen maken van de nieuwe, wetenschappelijk gefundeerde inzichten over 
onderwijsveranderingen. Kennis over onderwijsinnovaties delen – wat werkt wel en ook wat werkt niet – 
is van groot belang. De indruk bestaat echter dat ontwikkelde onderwijsinnovaties, ook de door 
onderzoek ondersteunde onderwijsinnovaties, op dit moment onvoldoende breed verspreid worden (zie: 
OCW / NRO, 2017). Kortom, de landelijke infrastructuur om de kennis en ervaringen uit 
onderwijsinnovaties en onderwijsonderzoek te delen binnen het hoger onderwijs lijkt niet optimaal te 
zijn. Onderwijsinnovaties – en onderzoek daarnaar – vinden op grote schaal plaats, maar de verspreiding 
en daarmee de benutting van deze kennis lijkt te kunnen worden verbeterd. Dit beeld is tijdens het 
uitvoeren van onze verkenning door veel respondenten bevestigd. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 
wordt hiervan verslag gedaan. 

Een kennisinfrastructuur definiëren wij als de actoren en de middelen (kanalen) voor samenwerking 
tussen actoren, gericht op ontwikkeling, borging, overdracht en toegang tot kennis van een bepaald 
terrein, waarbij er interactie plaatsvindt tussen onderzoek, beleid en praktijk. In onze verkenning betreft 
ze het geheel van betrokkenen (vakgroepen, lectoraten, onderzoekers, ontwikkelaars, onderwijskundige 
centra, docenten en studenten), communicatiekanalen (tijdschriften, conferenties, websites, netwerken, 
enzovoorts) en voorzieningen (ondersteunende organisaties, financieringsmiddelen, enzovoorts) die 
worden gebruikt om (kennis over) onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs te onderzoeken, te 
ontwikkelen en te verspreiden. We gebruiken de neutrale term ‘het geheel’ in plaats van bijvoorbeeld 
‘samenhangend geheel’, ‘netwerk’ of ‘systeem’, omdat de samenhang, de verbindingen, mede onderwerp 
van onderzoek zijn en daarom niet a priori verondersteld moeten worden. 
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Onderzoeksvragen 
Om de verspreiding en benutting van kennis over (door onderzoek ondersteunde) onderwijsinnovaties 
– en de ontwikkeling en het onderzoek hiernaar – te verbeteren, beogen wij op een verkennende wijze 
de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

1. Welke kennisinfrastructuur bestaat er reeds om de kennis en ervaringen uit onderzoek en 
onderwijsinnovaties met betrekking tot hoger onderwijs te delen? 

2. Hoe wordt de bestaande kennisinfrastructuur voor het delen van kennis en ervaringen uit 
onderzoek en onderwijsinnovaties met betrekking tot hoger onderwijs momenteel gebruikt? 

3. Welke knelpunten en wensen leven er in het veld ten aanzien van kennisdeling over 
onderwijsinnovaties? 

4. Hoe zou de kennisinfrastructuur voor het delen van kennis en ervaringen uit onderzoek en 
onderwijsinnovaties met betrekking tot hoger onderwijs eruit kunnen zien om de effectiviteit 
ervan in de komende jaren te vergroten? 

Methodologie 
Ons onderzoek heeft een verkennend karakter. Het richt zich op het in kaart brengen van de 
kennisinfrastructuur op het gebied van onderwijsinnovaties in Nederland. Waar wordt kennis op dit 
gebied ontwikkeld en hoe wordt deze kennis gedeeld en benut? Wij hebben drie verschillende rollen 
onderscheiden in onze verkenning: 1) de rol van onderzoeker (de ‘uitvinder’, ontwikkelaar en tester van 
onderwijsinnovaties), 2) de rol van adviseur of consulent (begeleider, ondersteuner en verspreider van 
onderwijsinnovaties), en 3) de rol van gebruiker (docent, docententeams)1. Wij zijn ons ervan bewust dat 
deze rollen soms samenvallen: een onderzoeker kan bijvoorbeeld optreden als adviseur, of een docent 
kan tegelijkertijd gebruiker en onderzoeker zijn.  

Een antwoord op de onderzoeksvragen is gezocht aan de hand van drie onderzoeksmethoden. Desk 
research is gebruikt om een antwoord te vinden op de eerste onderzoeksvraag. Via Google is gezocht naar 
ontwikkelaars en onderzoekers van onderwijsinnovaties, uitwisselingsplatforms (bijvoorbeeld 
verenigingen en netwerken), databases en portals, conferenties en studiereizen, onderwijskundige 
diensten van instellingen en buitenlandse kennisinfrastructuren, ontwikkelaars, onderzoekers en 
uitwisselingsplatforms. Om informatie te vinden is gebruik gemaakt van boolean operators tussen 
verschillende zoektermen, zoals bijvoorbeeld onderwijsinnovatie, onderwijsvernieuwing in combinatie 
met tijdschrift of nieuwsbrief. 

Een geselecteerd aantal ontwikkelaars en onderzoekers van onderwijsinnovaties en enkele 
onderwijskundige diensten is vervolgens een digitale vragenlijst gestuurd. In totaal zijn 78 vragenlijsten 
verstuurd; 48 naar ontwikkelaars en onderzoekers en 30 naar onderwijskundig diensten. In sommige 
gevallen is gebuikt gemaakt van een algemeen emailadres. Voor beide groepen is de respons 30% (16 
onderzoekers hebben de vragenlijst ingevuld en 10 personen van een onderwijskundige dienst). De 
digitale vragenlijsten bevatten zowel kwantitatieve als kwalitatieve vragen gericht op de activiteiten van 
de organisatie van de respondent, ontwikkelaars en onderzoekers van onderwijsinnovaties, kanalen voor 
het verspreiden van onderwijsinnovaties, gebruikers van onderwijsinnovaties, feedback over het gebruik 

                                                           
1 Hoewel naast docenten ook studenten gezien kunnen worden als gebruikers en soms als ontwikkelaars (in co-creatie) van 
onderwijsinnovaties, zijn zij in deze verkenning buiten beschouwing gelaten. 
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van onderwijsinnovaties, knelpunten en wensen ten aanzien van onderwijsinnovaties, en de meerwaarde 
van wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsinnovaties. De vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage I.  

De respons op de digitale vragenlijst is laag. Zeker daar waar de respondenten sommige vragen niet 
hebben beantwoord. Wij pretenderen dan ook niet dat wij op basis van de uitkomsten van de vragenlijst 
een representatief beeld kunnen schetsen. Niettemin kan op basis van de gegeven antwoorden in 
combinatie met de interviews en deskresearch een inzichtelijk beeld worden gegeven. 

Naast desk research en een digitale vragenlijst zijn interviews afgenomen. Enerzijds zijn er interviews 
afgenomen met één persoon (face-to-face of per telefoon), anderzijds zijn er drie gesprekken in 
focusgroepen geweest. Voor deze interviews is een semigestructureerd interviewprotocol opgesteld (zie 
bijlage III). Specifiek met betrekking tot de knelpunten en wensen van ontwikkelaars, onderzoekers, 
verspreiders en gebruikers van onderwijsinnovaties zijn in totaal tien semigestructureerde interviews 
gehouden (zeven individuele interviews en drie focusgroepen). De focusgroepen bestonden uit vier tot 
vijf personen. De geïnterviewden zijn werkzaam bij een (overkoepelde) organisatie of een eenheid in een 
hogeronderwijsinstelling die actief is op het gebied van onderwijsinnovaties (voor een overzicht zie bijlage 
II).  

Leeswijzer 
De vier onderzoeksvragen worden in de volgende vier hoofdstukken besproken. Hoofdstuk 2 gaat in op 
de huidige kennisinfrastructuur, hoofdstuk 3 op het gebruik van de kennisinfrastructuur en hoofdstuk 4 
op de knelpunten en wensen met betrekking tot de kennisinfrastructuur. Het laatste hoofdstuk biedt een 
discussie van mogelijke ontwikkelingen in de kennisinfrastructuur en geeft aanbevelingen.  
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2. De bestaande kennisinfrastructuur 

Dit hoofdstuk gaat in op de bestaande kennisinfrastructuur om de kennis en ervaringen uit onderzoek 
naar onderwijsinnovaties te delen. De kennisinfrastructuur die door ons via desk research en door 
respondenten van digitale vragenlijst en interviews is geïdentificeerd, bestaat uit: 

 Kennisbronnen waar onderwijsinnovaties worden ontwikkeld, onderzocht en gefinancierd. 
 Publicaties in online dan wel gedrukte academische en professionele vakbladen, tijdschriften, 

boeken en nieuwsbrieven die gebruikt kunnen worden om onderwijsinnovaties te delen. 
 Verenigingen, andere organisaties en (formele en informele) netwerken waarbinnen 

onderwijsinnovaties gedeeld kunnen worden. 
 Databases en portals die toegang geven tot data en onderzoeksuitkomsten over 

onderwijsinnovaties. 
 Conferenties en studiereizen die gebruikt kunnen worden om kennis over onderwijsinnovaties te 

vergaren en te verspreiden. 
 Onderwijskundige diensten van instellingen die een rol kunnen spelen in de verspreiding van 

onderwijsinnovaties (binnen en buiten de eigen instelling).  
 Buitenlandse kennisinfrastructuren, ontwikkelaars, onderzoekers en uitwisselingsplatforms. 

 
Kennisbronnen 
Een kennisbron verwijst naar onderzoekers, vakgroepen, onderzoekscentra, waar onderwijsinnovaties 
worden ontwikkeld of onderzocht en naar bronnen die gebruikt worden voor de financiering hiervan. Er 
zijn via desk research, de digitale vragenlijst en interviews 64 kennisbronnen geïdentificeerd, waarvan 16 
vakgroepen (universiteiten), 29 lectoraten (hogescholen) en één sectoroverstijgende groep 
(TechYourFuture), die betrokken zijn bij onderzoek naar onderwijsinnovaties. De gevonden vakgroepen 
en lectoraten zijn visueel weergegeven in figuur 2.1. Naast de vakgroepen en lectoraten zijn er zes 
onderwijsinnovatieprojecten gevonden. Deze projecten zijn gericht op het ontwikkelen van 
onderwijsinnovaties. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn het ICT & Onderwijs (ICTO) programma 
van de Universiteit Leiden en Educate-it van de Universiteit Utrecht (zie tekstkader hieronder). De 
onderzoekers en ontwikkelaars besteden opvallend veel aandacht aan digitale onderwijsinnovaties in het 
hoger onderwijs.  

Het universiteitsbrede programma Educate-it van de Universiteit Utrecht ondersteunt docenten en 
studenten om hun onderwijs aan te passen aan huidige en toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs. 
Onder andere door het organiseren van workshops, summer- & wintercourses waarin docenten uit 
verschillende faculteiten bij elkaar komen en een kleine communities vormen. Hierdoor maken ze ook 
kennis met en raken geïnspireerd door good practices van andere docenten. Na het volgen van een 
summer- of wintercourse hebben de docenten een herontwerp van hun onderwijsinnovatie en ook 
afspraken over hoe zij een cursus gaan opzetten en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. 

In het overzicht van kennisbronnen zijn eveneens zes nationale en drie instellingsfondsen opgenomen. De 
instellingsfondsen geven docenten aan die universiteiten en hogescholen de kans om een 
onderwijsinnovatie verder uit te werken. Hiernaast kunnen de fondsen een blijk van erkenning geven voor 
de prestaties van docenten. Een voorbeeld is de Brinksma Innovation Grant van de Universiteit Twente 
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(zie tekstkader hieronder). Noemenswaardig zijn ook de onderwijsinnovatiesubsidie van de Gemeente 
Leiden en de opleiding ‘Begeleiden van innovatie in het onderwijs’ van de Hogeschool Leiden.  

De Brinksma Innovation Grant geeft een docent financiering en ondersteuning om een innovatief 
didactisch concept te ontwerpen en/of te testen. De financiering bestaat voornamelijk uit compensatie 
voor 0.2 fte van de aanstelling van de docent en wordt toegekend voor een periode van één jaar. Hiernaast 
kan de docent gebruik maken van de ondersteuning van een deskundige van de UT’s Centre of Expertise 
in Learning and Teaching.  

De vakgroepen en lectoraten die de digitale vragenlijst hebben ingevuld houden zich onder andere bezig 
met onderzoek, ontwikkeling, advisering en begeleiding van onderwijsinnovaties op de onderstaande 
gebieden:  

 Didactiek, zoals active learning, toetsing, feedback, samenwerkend leren, leergedrag, teamleren, 
innovatief werkgedrag docenten, instructie, assessment, activerende didactiek, gepersonaliseerd 
onderwijs, flexibilisering, flexibel deeltijdonderwijs, international classroom, learning 
communities, design based education, curriculumontwerp, en honoursonderwijs. 

 Digitalisering, zoals digitaal toetsen, studentportal, e-learning, blended learning, effectieve inzet 
van technologie in het onderwijs, virtual en augmented reality middelen (VR/AR), online 
onderwijs, adaptief onderwijs, integratie van digitale middelen ter ondersteuning van actieve 
leeractiviteiten, en learning analytics. 

 Vaardigheden en kennis, zoals wiskunde, programmeren, logica, communicatievaardigheden, 
statistiek, en techniekonderwijs. 

 Docentprofessionalisering, zoals professioneel leren van docenten binnen de context van STEM 
in het voortgezet en hoger onderwijs, digitaal leermateriaal ter ondersteuning van 
onderwijsinnovatie, observatie-instrumenten voor docenten, en professionaliseren van 
(aanstaande) leraren PO/VO. 

 Effecten op studenten, zoals studiesucces, studieprestaties, en reductie van uitval. 
 Studentbegeleiding, zoals (studie)loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling, professionele 

identiteit in de techniek/technologie, en studiekeuzecheck. 
 Employability, zoals afstemmen en verbeteren van de aansluiting tussen hoger onderwijs en 

arbeidsmarkt, zowel vanuit het onderwijsperspectief of leven lang leren als vanuit HRM en 
diversiteit, waaronder vrouwen in de techniek.  

 Samenwerken, zoals samenwerking met andere instellingen, samenwerking in de 
onderwijsontwerppraktijk, en kunsteducatie in het po, vo en hbo.  

 Organisatorische innovaties, zoals innovatie van diensten en organisatie van hogescholen, en 
schoolontwikkeling op het terrein van wetenschap & technologie. 
 

Excellentieonderwijs kan eveneens gezien worden als een onderwijsinnovatie en is een kennisbron van 
waaruit onderwijsinnovaties ontwikkeld kunnen worden. Omdat het onderscheid tussen innovatie en 
ontwikkelaar niet bij alle instellingen helder is2, hebben wij excellentieonderwijs en de organisaties 
(bijvoorbeeld een honoursacademy) die dit type onderwijs organiseren niet meegenomen als aparte 
kennisbron voor onderwijsinnovaties. 

                                                           
2 Zie ook het door NRO gesubsidieerde HORES onderzoek naar effecten van excellentieonderwijs 
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Figuur 2.1: Overzicht van vakgroepen en lectoraten die zich bezighouden met onderzoek en/of ontwikkeling van 
onderwijsinnovaties 

Op basis van het bovenstaande stellen wij vast dat in Nederland op grote schaal aandacht is voor 
onderwijsinnovaties. Op minimaal 46 plaatsen wordt binnen lectoraten en vakgroepen gestructureerd 
gewerkt aan onderwijsinnovaties. De in onze inleiding verwoorde aandacht voor onderwijsinnovaties 
wordt hiermee bevestigd. Daarnaast komt uit de vragenlijst en uit de interviews naar voren dat ook 
docenten worden gestimuleerd initiatief nemen hun onderwijs te vernieuwen, en dit in sommige gevallen 
ook doen (‘spontane’ onderwijsinnovaties). Het aantal kennisbronnen is daarmee feitelijk groter dan de 
46 die in deze subparagraaf worden genoemd en in figuur 2.1 zijn opgenomen; verdere uitwerking is 
daarom nodig. 
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Publicaties 
Onderzoeksuitkomsten met betrekking tot onderwijsinnovaties kunnen gedeeld worden via verschillende 
uitwisselingsplatforms. Onze verkenning laat zien dat dit gebeurt in 24 Nederlandse publicatieplatforms, 
te weten negen nieuwsbrieven, acht tijdschriften, drie websites, twee disciplinaire tijdschriften, en twee 
boekenreeksen, alle gericht op onderwijsinnovaties. Vijf tijdschriften vermelden expliciet dat ze 
ingezonden bijdragen evalueren op basis van peer review, in bijna alle gevallen (deels) gedaan door de 
redactie zelf.  

De respondenten van de digitale vragenlijsten en de geïnterviewden geven aan een groot deel van de 
publicatieplatforms daadwerkelijk te gebruiken om kennis te delen dan wel te verkrijgen. Daarnaast 
noemen de respondenten buitenlandse (Engelstalige) publicatieplatforms, waarvan er veel bestaan. Deze 
zijn echter in onze verkenning buiten beschouwing gebleven. 

Verenigingen, organisaties en netwerken 
Er zijn in Nederland in ieder geval 56 verenigingen, organisaties en netwerken die zich op enige wijze 
bezighouden met onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs. In dit overzicht zijn ook drie commerciële 
partijen opgenomen die zich via advisering of organisatie van congressen, cursussen en opleidingen 
richten op onderwijsinnovaties. Een voorbeeld hiervan is het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. 
Verder zijn er vele formele en informele netwerken voor de uitwisseling van kennis, vaak gekoppeld aan 
een specifieke instelling (bijvoorbeeld Community of Learning & Innovation van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam), vaak gericht op specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld managers, onderwijskundigen, 
docenten juridisch hoger onderwijs), of gericht op specifieke thema’s (bijvoorbeeld digitaal toetsen in het 
landelijke Platform Leren van Toetsen en in een special interest group van SURF). 

Databases en portals 
Databases en portals worden gebruikt voor het bundelen van eigen of elders verzamelende 
onderzoeksgegevens en uitkomsten. Wij hebben in Nederland tien van dergelijke databases en portals 
gevonden. De databases en portals gaan niet specifiek in op onderwijsinnovaties, maar bundelen voor 
een deel wel onderzoek naar onderwijsinnovaties. Voorbeelden hiervan zijn de database van de Nationale 
Studenten Enquête (NSE) en het Platform Studiesucces. 

Conferenties 
Uitkomsten van onderzoeken naar onderwijsinnovaties en ontwikkelingen op dit gebied worden ook 
gedeeld in conferenties. Wij hebben elf veelal jaarlijks terugkerende Nederlandstalige conferenties 
geïdentificeerd. De meeste conferenties hebben niet een specifiek thema, met uitzondering van de SURF 
Onderwijsdagen die gericht zijn op onderwijs en ICT. Er zijn daarnaast conferenties voor specifieke 
disciplines, zoals het Jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs.  

Onderwijskundige diensten 
Vrijwel alle grotere, publiek bekostigde hogeronderwijsinstellingen hebben een eigen onderwijskundige 
dienst. Wij hebben er 40 gevonden. Docentprofessionalisering is een van de onderwerpen die veel 
aandacht krijgt binnen de onderwijskundige diensten. De onderwijskundige diensten van universiteiten 
verzorgen vaak trainingen die gerelateerd zijn aan de Basis en de Senior Kwalificaties Onderwijs (BKO, 
SKO) en leiderschapsleergangen voor universitaire docenten. De onderwijskundige diensten van 
hogescholen verzorgen vaak vergelijkbaar aanbod voor hogeschooldocenten (Basiskwalificatie 
Didactische Bekwaamheid (BDB), Basiskwalificatie Examinering (BKE) of Seniorkwalificatie Examinering 



Een verkenning van de kennisinfrastructuur onderwijsinnovaties in het Nederlandse hoger onderwijs 
 

15 
 

(SKE)). Hogescholen zonder eigen onderwijskundige dienst maken veelal gebruik van de diensten van 
andere hogescholen voor de trainingen van docenten. De onderwijskundige diensten van hogescholen 
onderhouden vaak nauwe banden met lectoraten. Informatie over diensten van onderwijskundige 
afdelingen is bij sommige instellingen (bijvoorbeeld Inholland) alleen beschikbaar via het intranet. 

Een aantal onderwijskundige diensten doet naast docentprofessionalisering zelf ook aan onderzoek naar 
of ontwikkeling van onderwijsinnovaties. Daarnaast ondersteunen en adviseren ze bij het invoeren van 
innovaties, zoals Blended Learning, Flipping the Classroom, Online (professional) onderwijs, digitaal 
toetsen, learning analytics, of MOOCs. Onderwijskundige diensten lijken dus een brugfunctie te vormen 
tussen ontwikkelaars en onderzoekers en gebruikers (docenten en studenten), terwijl sommige diensten 
actief zijn op beide gebieden (d.w.z. ontwikkeling en onderzoek en begeleiden en uitvoeren van 
onderwijsinnovaties).  

Hogeronderwijsinstellingen lijken steeds meer de initiatieven en groepen die zich op het gebied van 
ontwikkeling, onderzoek, advisering en verspreiding van onderwijsinnovaties bewegen samen te brengen. 
Voorbeelden van overkoepelende centra zijn onder andere te vinden in Utrecht (Centre for Academic 
Teaching), Maastricht (EDLAB), en Delft (Teaching Academy). De respondenten geven aan dat dergelijke 
overkoepelende instituten onder andere nodig zijn om de onderwijsontwikkelingen (zoals learning 
analytics, student support, first year experience) te kunnen verbinden aan de onderwijsvisie en de 
structuur van de instelling.  

Buitenlandse kennisinfrastructuren 
De inventarisatie van buitenlandse initiatieven geeft een overzicht van 58 (onderdelen van) 
kennisinfrastructuren. Hieronder vallen vijf nationale kennisinfrastructuurinitiatieven die algemeen van 
aard zijn en van waaruit onderwijsinnovaties worden gefinancierd (Australië), docenten worden 
ondersteund (Verenigd Koninkrijk), informatie wordt verzameld en verspreid (Hongarije, Duitsland), 
bijvoorbeeld ten behoeve van managers, docenten en studenten (Ierland). Naast deze algemene 
initiatieven zijn er in het buitenland veel verenigingen en netwerken die zich richten op specifieke 
disciplines (bijvoorbeeld Engineering Education)3 of op een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld 
internationalisering). Ook internationaal gezien is er veel aandacht voor onderwijsinnovaties, maar men 
lijkt verschillende terminologieën hiervoor te gebruiken (bijvoorbeeld teaching excellence, pedagogical 
innovation, innovative teaching practices, high-impact practices).  

Hoewel de vragen aan de respondenten in de vragenlijst en interviews zich richtten op Nederlandse 
kanalen om onderwijsinnovaties te delen, vermeldde een aantal van hen dat ze ook internationaal actief 
zijn. Bijvoorbeeld door onderzoeksresultaten te delen in internationale tijdschriften en tijdens 
internationale conferenties.  

Overzicht van de kennisinfrastructuur 
Het overzicht van de kennisinfrastructuur rondom onderwijsinnovaties is opgenomen in een separate 
annex bij dit rapport. Het overzicht gaat aan de hand van de bovenstaande uiteenzetting in op:  

 Cluster, de generieke indeling van de bronnen / platforms. 
 Naam van bron / platform. 

                                                           
3 Dit komt overigens in Nederland ook voor, denk bijvoorbeeld aan het Centre for Engineering Education van de 4TU Federation. 

https://www.4tu.nl/cee/en/
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 Beschrijving van de bronnen / platforms, vaak direct gekopieerd van de op de website gevonden 
omschrijving. 

 Focus, specialisatie of expertise van bronnen / platforms, een samenvatting van de omschrijving. 
 Links naar de websites van de bronnen / platforms (bij voorkeur een ‘over ons’ pagina). 
 Voorbeelden van een activiteit van bronnen / platforms, soms ook gebruikt voor een opmerking 

en/of om aan te geven of de bron/platform genoemd is door respondenten. 
 Contactgegevens van bij voorkeur een leidinggevende, initiatiefnemer, of hoofdonderzoeker 

(enkel opgenomen voor kennisbronnen en onderwijskundige diensten). 
 

Conclusie over de bestaande kennisinfrastructuur 
We concluderen dat er relatief veel kennisbronnen zijn (zoals vakgroepen en lectoraten), maar relatief 
weinig Nederlandstalige (niet-instellingsgebonden) platforms waarop informatie over 
onderwijsinnovaties gedeeld kunnen worden. Er lijken ook weinig frequente conferenties te zijn die 
specifiek ingaan op onderwijsinnovaties. Een uitzondering is de jaarlijkse ‘SURF Onderwijsdagen’ over 
onderwijs en ICT. Verder lijken de onderzoekers en ontwikkelaars veel aandacht te hebben voor 
onderwijsinnovaties gerelateerd aan digitalisering, hoewel zeker ook aandacht wordt gegeven aan andere 
aspecten, zoals didactiek, docentprofessionalisering en effecten van onderwijsinnovaties op studenten.  

Onderwijskundige diensten vervullen doorgaans een brugfunctie in het vertalen van onderzochte en 
ontwikkelde onderwijsinnovaties naar de onderwijspraktijk. Veel onderwijskundige diensten zijn zowel 
betrokken bij het onderzoek en ontwikkeling van onderwijsinnovaties als advisering en uitvoering hiervan 
binnen de eigen instelling. 

In onze verkenning is het lastig gebleken om via desk research uitwisselingsplatforms te identificeren die 
specifiek ingaan op onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs. Veel platforms lijken vooral gericht op 
primair en voortgezet onderwijs. Een deel van het hoger onderwijs (bijvoorbeeld pabo’s, maar ook 
sommige vakgroepen en lectoraten) richt zich expliciet op deze sectoren.  

Desk research en de interviews laten zien dat er netwerken tussen instellingen bestaan. Zeker uit de 
bestaande formele en informele netwerken is op te maken dat deskundigen van Nederlandse 
hogeronderwijsinstellingen op allerlei fronten met elkaar samenwerken op het gebied van 
onderwijsinnovaties. Dit is bijvoorbeeld af te zien aan de verschillende LinkedIn groepen, zoals ‘Verbinden 
van onderwijs en onderzoek in hoger onderwijs’, ‘Didactiek in het Hoger Onderwijs’ en ‘Netwerk 
Onderwijsinnovatie’ en kennisdeling door hogescholen op het gebied van het flexibiliseringsexperiment.  

Een belangrijke vraag is hoe de gegenereerde kennis over onderwijsinnovaties, als gevolg van de vele 
activiteiten die op dit gebied in Nederland worden ondernomen, in de praktijk gebruikt worden. Het 
volgende hoofdstuk gaat nader in op het gebruik van onderwijsinnovaties.  
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3. Het gebruik van de kennisinfrastructuur 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de bestaande kennisinfrastructuur voor het delen van kennis en ervaringen 
uit onderzoek en onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs momenteel wordt gebruikt. Inzichten 
hierover zijn voornamelijk gebaseerd op de uitkomsten van de digitale vragenlijsten die is verspreid onder 
onderzoekers en ontwikkelaars van onderwijsinnovaties en mensen werkzaam bij onderwijskundige 
diensten. 

Gebruik van kanalen om inzichten in onderwijsinnovaties te verspreiden 
De onderzoekers en ontwikkelaars van onderwijsinnovaties gebruiken verschillende kanalen om inzichten 
in onderwijsinnovaties te verspreiden (zie separate annex en hoofdstuk 2). Veel genoemd worden 
conferenties, zoals SURF onderwijsdagen, Onderwijs Research Dagen en de CVI-conferentie. Ook 
netwerken, zoals Connect Onderwijskunde, SURF's special interest groups, en E-Merge (Netwerk voor ICT 
in het hoger onderwijs) worden genoemd. Websites van lectoraten en vakgroepen worden ook veel 
vermeld. Sommige respondenten zeggen eveneens gebruik te maken van sociale media (Twitter, 
Facebook en LinkedIn) om hun ervaringen te delen.  

Als we vervolgens kijken waar de onderwijskundige diensten informatie over ontwikkelde en onderzochte 
onderwijsinnovaties die van waarde zijn hun praktijk vandaan halen, treffen wij een sterk overeenkomend 
beeld aan: grotendeels dezelfde publicaties, conferenties, netwerken, nieuwsbrieven en website worden 
genoemd. In termen van gebruik halen de onderwijskundige diensten de meeste informatie uit 
netwerken, websites en conferenties (zie figuur 3.1). De gebruikte kanalen (bijvoorbeeld de SURF's special 
interest groups) komen voor een groot deel overeen met die van de onderzoekers.  

 

Figuur 3.1: Gebruikte kanalen voor verkrijgen informatie over onderwijsinnovaties door onderwijskundige diensten (n=10) 
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Gebruik van inzichten door verschillende doelgroepen 
Verschillende doelgroepen kunnen gebruik maken van de ontwikkelde en onderzochte 
onderwijsinnovaties. Wij onderscheiden: docenten en onderwijsonderzoeker, van de eigen 
hogeronderwijsinstelling en van andere hogeronderwijsinstellingen, en beleidsmakers van de eigen 
hogeronderwijsinstelling, van andere hogeronderwijsinstellingen en op nationaal of internationaal 
niveau.  

De onderzoekers en ontwikkelaars van onderwijsinnovaties is gevraagd in welke mate de verschillende 
doelgroepen volgens de onderzoekers en ontwikkelaars op de hoogte zijn van de resultaten van hun 
onderzoek (n=13). Naar het oordeel van de onderzoekers en ontwikkelaars zijn beleidsmakers en 
onderwijsonderzoekers van de eigen instelling goed tot zeer goed op de hoogte. Ook goed op de hoogte, 
maar in mindere mate, zijn volgens hen docenten van de eigen instelling en onderwijsonderzoekers van 
andere instellingen. Het minst op de hoogte van de resultaten van onderzoek op het gebied van 
onderwijsinnovaties zijn volgens de respondenten docenten van andere instellingen, beleidsmakers op 
nationaal of internationaal niveau en beleidsmakers van andere instellingen (zie figuur 3.2). Deze uitkomst 
suggereert dat men vooral kennis heeft van het onderzoek dat binnen de eigen instelling plaatsvindt. 

 

Figuur 3.2: Visie op de mate waarin diverse doelgroepen op de hoogte zijn van de resultaten van het werk van onderzoekers en 
ontwikkelaars van onderwijsinnovaties (n=13) 
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De onderzoekers en ontwikkelaars van onderwijsinnovaties is ook gevraagd in hoeverre de doelgroepen 
volgens hun daadwerkelijk gebruik maken van de resultaten van hun werk (zie figuur 3.3). Ten aanzien 
van het gebruik van onderzoeksresultaten of ontwikkelde initiatieven op het gebied van 
onderwijsinnovaties treedt – logischerwijs – een vergelijkbaar patroon op. Ook hier zijn het de 
beleidsmakers, docenten en onderwijsonderzoekers van de eigen instelling die volgens de respondenten 
resultaten van onderzoek naar of ontwikkelingen op het gebied van onderwijsinnovaties gebruiken. 
Onderwijsonderzoekers, beleidsmakers en docenten van andere instellingen lijken aanzienlijk minder 
gebruik te maken van onderzoek naar of ontwikkelingen op het gebied onderwijsinnovaties die elders zijn 
verkregen of ontwikkeld, hoewel een deel wel op de hoogte zijn van de resultaten. Dit laatste gaat ook op 
voor beleidsmakers op nationaal of internationaal niveau.  

 

Figuur 3.3: Visie op mate waarin diverse doelgroepen gebruik maken van de resultaten van het werk van onderzoekers en 
ontwikkelaars van onderwijsinnovaties (n=13) 
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krijgen: via verwijzingen in academische of professionele publicaties, in nationale of instellings-
documenten, of binnen netwerken, tijdens conferenties of in een informele setting. De onderzoekers en 
ontwikkelaars van onderwijsinnovaties die onze vragenlijst hebben ingevuld geven te kennen dat zij 
feedback over het gebruik van hun werk voornamelijk krijgen via netwerken van docenten, onderzoekers 
en beleidsmakers in netwerken, in informele settings en tijdens conferenties (zie figuur 3.4). Verwijzingen 
in academische en professionele publicaties alsmede in beleidsstukken van instellingen spelen ook een 
rol – hoewel een kleinere – in het verkrijgen van feedback over gebruik. In nationale beleidsstukken 
vinden onderzoekers en ontwikkelaars weinig terug van hun werk. 

 

Figuur 3.4: Op welke manieren onderzoekers en ontwikkelaars van onderwijsinnovaties feedback krijgen over het gebruik van hun 
werk (n=13) 

Delen van informatie over ontwikkelde en onderzochte onderwijsinnovaties 
De onderwijskundigen, werkzaam bij een onderwijskundige dienst, is gevraagd hoe vaak zij informatie 
over ontwikkelde en onderzochte onderwijsinnovaties delen met diverse doelgroepen (zie figuur 3.5). Dit 
doen ze het vaakst met docenten van hun eigen en andere hogeronderwijsinstellingen. Daarnaast wordt 
kennis gedeeld met onderwijsonderzoekers van de eigen en andere hogeronderwijsinstellingen. Met 
beleidsmakers wordt minder vaak informatie gedeeld. Het lijkt er dus op dat de bevraagde 
onderwijskundigen meer in contact staan met docenten en onderwijsonderzoekers dan met 
beleidsmakers. Dit beeld wordt geschetst op basis van de antwoorden van een beperkt aantal 
onderwijskundigen.  
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Figuur 3.5: Hoe vaak onderwijskundige diensten informatie over ontwikkelde en onderzochte onderwijsinnovaties delen met 
verschillende doelgroepen (n=5) 

De verspreiding van de informatie door de onderwijskundigen gaat via de kanalen die eerder zijn 
aangegeven: via netwerken, nieuwsbrieven, seminars, intranet en websites, en via trainingen en 
docentprofessionaliseringstrajecten (bijvoorbeeld voor BKO / SKO / BDB / BKE). Omdat de doelgroepen 
van de eigen instelling redelijk goed geïnformeerd lijken te zijn, lijkt het er op dat informatie ook veel 
intern gedeeld wordt. Door respondenten zijn de volgende initiatieven in deze context genoemd: interne 
nieuwsbrieven, interne seminars, onderwijsdagen van instellingen, docentlunches, lunchseminars, docent 
bijeenkomsten, onderwijsparades, Teach Meets (zie hieronder), Academic Teaching Labs, Extension 
School, Innovation Rooms, Teaching and Learning Lab, 24 uurs bijeenkomst voor onderwijsdirecteuren, 
en summer en wintercourses. Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat de opkomst bij dit soort 
interne initiatieven wel vaak bestaat uit de usual suspects; niet iedere docent – ook niet elke opleiding, 
faculteit, school of academie – is even veranderingsgezind. Toch is het volgens de respondenten juist voor 
de welwillende docenten belangrijk dat er een goede kennisinfrastructuur rond onderwijsinnovaties is.  

EDLAB van Maastricht University organiseert Teach Meets, waarin docenten uit alle faculteiten eens per 
vier maanden / half jaar uitgenodigd worden om te praten over een bepaald thema. De opkomst is altijd 
zo’n 50-60 personen, en vaak andere gezichten. Dus er worden veel verschillende medewerkers mee 
bereikt. Op Teach Meets komen ook veel jonge promovendi af. Net als soms ook mensen uit 
bestuursfuncties. Volgens een respondent geeft dit aan dat onderwijsinnovatie leeft binnen de instelling 
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en dat er behoefte is aan een actieve onderwijsgemeenschap binnen de instelling. Dit heeft ook een 
positieve uitwerking op het gevoel van waardering voor onderwijs/onderwijzers.  

Conclusie over het gebruik en delen van onderwijsinnovaties 
Onderzoekers, ontwikkelaars en onderwijskundige diensten gebruiken vooral netwerken, conferenties en 
websites voor de verspreiding en opdoen van informatie over onderwijsinnovaties. Dezelfde platforms 
worden gebruikt voor het verkrijgen van feedback over het gebruik van onderwijsinnovaties.  

Docenten zijn volgens onderzoekers en ontwikkelaars minder op de hoogte van onderwijsinnovaties dan 
beleidsmakers van de eigen instelling. Dit geldt in het bijzonder voor docenten van andere instellingen. 
Dit heeft gevolgen voor het gebruik van onderwijsinnovaties. Vooral beleidsmakers en docenten van de 
instellingen van de onderzoekers en ontwikkelaars maken gebruik van de uitkomsten. Innovaties lijken 
echter in mindere mate terecht te komen bij andere instellingen. Op dit vlak zou de kennisinfrastructuur 
verbeterd kunnen worden. 

Het lijkt erop dat de bevraagde onderwijskundige diensten meer in contact staan met docenten en 
onderwijsonderzoekers dan met beleidsmakers. Verspreiding van de onderwijsinnovaties naar 
beleidsmakers lijkt dus vooral via onderzoekers en ontwikkelaars van onderwijsinnovaties te gaan. 
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4. Knelpunten en wensen met betrekking tot de kennisinfrastructuur 

Na de verkenning van de bestaande kennisinfrastructuur en het gebruik hiervan richt onze studie zich 
verder op de knelpunten en wensen ten aanzien van de ontwikkeling en onderzoek van 
onderwijsinnovaties en de verspreiding daarvan over verschillende doelgroepen. Welke knelpunten 
signaleren de respondenten van de vragenlijsten en de geïnterviewden? Op welke wijze kan in hun ogen 
de kennisinfrastructuur rond onderwijsinnovaties verbeterd worden? In dit hoofdstuk presenteren wij 
een overzicht van de gepercipieerde knelpunten en gewenste verbeteringen zoals die te berde zijn 
gebracht door onderzoekers, medewerkers van onderwijskundige diensten en lectoraten, en personen 
die werkzaam zijn bij nationale organisaties. Wij kennen daarbij geen gewicht (prioritering) toe aan bij de 
geuite knelpunten en wensen; het is een inventarisatie van ideeën en opvattingen van de verschillende 
respondenten van deze verkenning. Hoewel het accent ligt op knelpunten in en wensen over de 
kennisinfrastructuur, nemen wij ook voor een deel opvattingen mee over het ontwikkelen en uitvoeren 
van onderwijsinnovaties.  

Het overzicht organiseert de knelpunten en wensen in de volgende paragrafen naar: nationale 
samenwerking om versplintering tegen te gaan, meer samenwerking binnen de instelling, 
tekortschietende middelen, afbakening en creëren van duidelijkheid, rapporteren van praktijkervaringen, 
institutionalisering van onderwijsinnovaties, en waardering van onderwijsinnovaties. De onderwerpen 
zijn afkomstig uit het onderzoek (desk research, vragenlijsten en interviews), deels door ons samengevat 
en scherper geformuleerd.  

Nationale samenwerking om versplintering tegen te gaan 
Onderwijsinnovaties vinden op grote schaal plaats. De samenhang tussen deze initiatieven is echter vaak 
afwezig, waardoor de ontwikkeling en het onderzoek naar onderwijsinnovaties is versnipperd. Een 
mogelijk hulpmiddel daartegen is het ontwikkelen van portals of platforms. Voorbeelden zijn de reeds 
bestaande portals over studiesucces en onderwijs in bèta en technologie (TechYourFuture), alsmede 
tijdschriften zoals ‘Onderzoek van Onderwijs’. Het idee is geopperd om verschillende initiatieven – of in 
ieder geval informatie hierover (zie annex) – onder te brengen op één website. Een dergelijke portal zou 
zich kunnen richten op verschillende doelgroepen (beleidsmakers, adviseurs, docenten). Het ontwerpen 
van zo’n portal zou in nauwe samenspraak met het veld moeten plaatsvinden, maar het is onduidelijk wie 
de verantwoordelijkheid op zich zou moeten nemen om dit te realiseren en te onderhouden. Sommige 
respondenten geven wat dat betreft de voorkeur aan centrale aansturing ten opzichte van organisatie 
door een groep instellingen.  

Het opzetten en institutionaliseren van netwerken om kennis te delen is een andere mogelijkheid. Er is al 
wel sprake van uitwisseling van kennis – door wederzijdse bezoeken in de betrokken instellingen en 
organiseren van themadagen – maar op dit punt kan meer gebeuren. Er zijn twee modaliteiten genoemd. 
Ten eerste een variant waarbij bepaalde thema’s of invalshoeken door bepaalde instellingen worden 
uitgedragen. Op deze wijze ontstaan verschillende concentraties van expertise in Nederland (profilering). 
Landelijk zou een overkoepelend netwerk kunnen worden gevormd dat de verschillende centra verbindt. 
Ten tweede een variant waarbij voor een bepaald thema een landelijk netwerk wordt opgezet. Wat de 
tweede variant zijn de special interest groups van SURF genoemd als een goed voorbeeld om in netwerken 
kennis te delen over specifieke thema’s op het gebied van onderwijsvernieuwing. Wat betreft de thema’s 
wordt aangegeven dat de gemeenschappelijke thema’s (bijvoorbeeld motivatie van studenten) veel 
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omvattender zijn dan de disciplinaire specifieke thema’s en issues. Wat echter binnen een discipline een 
interessante innovatie is, kan ook relevant zijn voor andere disciplines. Bijvoorbeeld vernieuwingen in 
communicatietechnieken met cliënten ontwikkeld voor medische programma’s, kan ook interessant zijn 
voor dierengeneeskunde en psychologie. 

Er zijn diverse voorbeelden van samenwerking tussen verschillende instellingen. De 4TU-Federatie met 
haar Centre for Engineering Education is zo’n voorbeeld van samenwerking op het gebied van 
onderwijsinnovatie tussen Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen. Een ander voorbeeld is te vinden bij 
de LDE-alliantie. Leiden, Delft en Erasmus Rotterdam hebben het gezamenlijke Centre for Education and 
Learning en bieden daarin onder andere de leergang Onderwijskundig Leiderschap en het Academic 
Teaching Lab aan. Ook bepaalde Centres of Expertise richten zich op samenwerking op het gebied van 
onderwijsinnovaties. TechYourFuture, een samenwerkingsverband van verschillende 
hogeronderwijsinstellingen, voert bijvoorbeeld samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek uit dat 
bijdraagt aan de kennisontwikkeling van goed innovatief techniekonderwijs. Een ander voorbeeld vindt 
men in de experimenten flexibel hoger onderwijs en leven lang leren. Diverse hogescholen die deelnemen 
aan het experiment ontmoeten elkaar met regelmaat om kennis te delen op het gebied van flexibel hoger 
onderwijs. In een open structuur wisselen onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders, docenten en 
ondersteuners hun ervaringen uit en dit wordt als positief ervaren. 

Onderwijsinnovatieonderzoekers en -ontwikkelaars, adviseurs en ondersteuners, beleidsmakers en 
bestuurders lijken elkaar nog moeilijk te vinden, hoewel hun netwerken wel deels lijken te overlappen (zie 
hoofdstuk 3). Dit belemmert de samenwerking en afstemming. SURF wordt bijvoorbeeld vaak gezien als 
een organisatie die zich richt op de (ondersteuning van) technologische aspecten van onderwijsinnovaties, 
zonder veel aandacht voor onderwijskundige aspecten. Aan de andere kant wordt er op gewezen dat de 
gemeenschap van onderzoekers voor SURF moeilijk te doorgronden is (bijvoorbeeld door vakjargon in 
wetenschappelijke publicaties en presentaties). De verschillende werelden sluiten onvoldoende op elkaar 
aan. Er wordt actief geprobeerd om een driehoek te maken tussen onderwijskundig onderwijs, data-
gericht onderzoek en innovatiepraktijk, maar de werkelijkheid is weerbarstig. Het openbreken van de 
bestaande netwerken om zodoende kennisdeling te vergemakkelijken wordt als wenselijk gezien. 

Om vraag naar en aanbod van onderwijsvernieuwingen goed op elkaar af te stemmen – alsmede om 
inzicht te krijgen in welke thema’s bij welke vakgroepen of lectoraten onderzocht of ontwikkeld worden 
– is het idee geopperd om (bijvoorbeeld) NRO een kenniskaart te laten ontwikkelen. Het betreft een 
beknopt overzicht van kennis op onderwijsinnovatiegebieden (kwalitatief, kwantitatief, beschikbaarheid, 
enzovoort) of verschillende domeinen en hun onderlinge verbondenheid. 

Tot slot is het idee naar voren gebracht om op landelijk niveau aandacht te besteden aan 
docentprofessionalisering. Een platform waar docenten die op instellingsniveau diverse kwalificaties 
hebben gehaald, zich verder kunnen ontwikkelen. Wellicht dat dit langs de lijn van de Comeniusbeurzen 
kan. Het creëren van een Comeniusgemeenschap (alumni) waarbinnen kennis wordt verspreid is hiervoor 
een optie. De gemeenschap zou op die manier ook een interessante gesprekspartner kunnen zijn voor het 
Ministerie van OCW. 

Wellicht enigszins opvallend is dat de rol van de overheid – het Ministerie van OCW – praktisch nergens 
ter sprake is gebracht. Het wordt van belang geacht dat het ministerie onderwijsvernieuwing hoog op de 
agenda houdt, de boodschap van het belang van onderwijsinnovatie blijft uitdragen en subsidieregelingen 
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om onderwijsinnovaties te stimuleren in de lucht houdt, maar onderwijsinnovatie en kenniscirculatie op 
dit gebied wordt vooral gezien als een zaak van het onderwijsveld zelf.  

Meer samenwerking binnen de instellingen 
Er moet, zo brachten sommige respondenten naar voren, op de werkvloer ruimte zijn om te 
experimenteren, juist ook voor onderwijsinnovaties waar nog geen bewijs voor is gevonden. De kennis 
die hierbij wordt opgedaan moet worden gedeeld. Dit kan alleen door samenwerking. De coördinatie van 
diverse onderwijsvernieuwende activiteiten is van groot belang. Mensen, of in ieder geval hun ideeën en 
ervaringen, moeten worden samengebracht. Dit gebeurt in veel gevallen in onvoldoende mate. Er bestaan 
onvoldoende mogelijkheden tot interactie – tussen docenten onderling, docenten en adviseurs, en 
adviseurs en bestuurders – of de bestaande mogelijkheden worden onvoldoende benut. Hiernaast 
hebben ontwikkelaars van onderwijsinnovaties – dus ook docenten – behoefte aan beleidsmogelijkheden 
die ruimte creëren om te mogen experimenteren. 

Op verschillende plaatsen zijn de rollen van onderzoeker en adviseur organisatorisch van elkaar 
gescheiden. In andere gevallen zijn deze rollen geïntegreerd, dat wil zeggen dat binnen een 
onderwijskundige eenheid zowel onderzoek naar onderwijsinnovaties wordt verricht als advies en 
ondersteuning wordt geboden. Het eerste – gescheiden taken – wordt vaak als een belemmering ervaren. 
Kenniscirculatie zou gebaat zijn bij een integratie van de verschillende facetten uit het innovatieproces 
(inclusief de kennisdeling) in een organisatorische eenheid. Voorbeelden van overkoepelde centra, gericht 
om verschillende onderwijsinnovaties initiatieven samen te brengen, zijn onder andere te vinden in 
Utrecht (Centre for Academic Teaching), Maastricht (EDLAB), en Delft (Teaching Academy).  

Onderwijsvernieuwing moet worden gezien als een co-creatie. Het is niet het domein van docent, 
onderzoeker of adviseur alleen. Het werken in teams waar ruimte is om invulling te geven aan de 
verschillende rollen wordt door velen gezien als een noodzaak. Het leidt, in ieder geval lokaal, tot betere 
kennisbenutting en –deling. Een voorbeeld hiervan is te vinden bij Saxion Hogeschool waar gewerkt wordt 
met docentontwikkelteams (onder andere bij Saxion Parttime School, zie uitwerking hieronder). Ook bij 
de Universiteit Utrecht staat een geïntegreerde aanpak voorop, waarin docentprofessionalisering en 
innovatie hand in hand gaan; voor een ieder in de rol van ontwikkelaar van onderwijsinnovaties wordt 
gestuurd op de vier C’s: community (netwerk van ontwikkelaars), career (belang van onderwijs in HR 
procedures), competences (trainingen voor ontwikkelaars) en culture (hoe er over onderwijs wordt 
gesproken en nagedacht). In het proces van co-creatie is idealiter ook een rol weggelegd voor de student. 
De Universiteit Utrecht is bijvoorbeeld projecten gestart om studenten actief te betrekken bij 
onderwijsvernieuwing (bijvoorbeeld het project ‘create your own course’). 

Het meenemen van docenten in de onderwijsvernieuwing van het deeltijdonderwijs is bij Saxion Parttime 
School aangepakt door het opzetten van docentontwikkelteams (DOTs). Dit zijn teams van docenten die 
gezamenlijk modulen ontwikkelen, waarbij ze tijdens het ontwerpproces ondersteund worden door 
onderwijskundig procesbegeleiders en onderwijskundige ICT-experts. Het ontwerpproces is zo ingestoken 
dat een docentontwikkelaar, of een duo, drie producten opleveren in een periode van ongeveer 20 weken. 
Hierbij wordt uitgegaan van Constructive Allignment: het borgen van samenhang tussen toetsing, 
leeruitkomsten en leeractiviteiten. Evaluatief onderzoek van Saxion’s lectoraat Innovatief en Effectief 
Onderwijs heeft uitgewezen dat er indicaties zijn dat deze aanpak een bijdrage levert aan de ontwikkeling 
van onderwijsmateriaal; docenten ervaren dat ze nieuwe inzichten opdoen en daarmee het eigen 
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repertoire vergroten op didactisch gebied en op het gebied van het ontwerpen van onderwijs. Het werken 
in een docentontwikkelteam wordt als stimulerend ervaren 

Tekortschietende middelen 
Door verschillende respondenten en gesprekspartners is gewezen op gebrek aan twee samenhangende 
hulpbronnen: tijd en geld. Het doorvoeren van en informatie verkrijgen over een onderwijsinnovatie van 
enige omvang kost tijd, of het nu gaat om het behalen van een BKO door een individuele docent, het 
ontwerpen van een curriculumverandering voor een studieprogramma, het invoeren van een nieuwe 
toetsvorm of het vernieuwen van een onderwijsmethode in misschien wel de gehele instelling. Veel 
docenten in het wo en hbo ervaren de tijdsinvestering in onderwijsvernieuwing als een extra belasting, 
als een activiteit die naast andere taken moet worden uitgevoerd. Deze andere taken zijn de afgelopen 
jaren vaak ook toegenomen (in omvang of intensiteit) en krijgen vaak een hogere prioriteit (denk 
bijvoorbeeld aan ‘onderzoeksverplichtingen’). Werkdruk van docenten is derhalve een beperkende factor. 
Hoewel enerzijds wordt onderschreven dat het vernieuwen van het onderwijs tot de reguliere 
onderwijstaak behoort, wordt anderzijds onderkend dat dit een zware wissel kan trekken op de docent. 
Vooral docenten die weinig affiniteit hebben met onderwijsinnovaties (bijvoorbeeld omdat zij onderwijs 
geven en onderzoek doen in een hele andere discipline dan onderwijskunde) zijn terughoudend om hun 
schaarse tijd te investeren in onderwijsvernieuwing of in onderzoek daarnaar. Het scheppen van de juiste 
condities is genoemd als een voorname wens om het gebruik van kennis over onderwijsinnovaties te 
verbeteren. Dit laatste komt hieronder terug onder het kopje Waardering. 

Maar tijd is geld. En dat is een ander knelpunt dat door een aantal van de respondenten naar voren is 
gebracht. Meer of ruimere subsidiemogelijkheden voor het ontwikkelen, uitvoeren en doorgeven van 
onderwijsinnovaties wordt als wenselijk ervaren. Het is niet duidelijk geworden of het hier zou moeten 
gaan om ruimere subsidiemogelijkheden op nationaal of instellingsniveau, maar het punt is gemaakt dat 
sommige onderwijsinnovaties achterwege blijven of vertraagd worden door het ontbreken van financiële 
middelen. Sommige instellingen proberen dit te ondervangen door gerichte subsidies beschikbaar te 
stellen voor onderwijsinnovatie (gerichte stimuleringsfondsen voor onderwijsvernieuwing zoals 
bijvoorbeeld in de universiteiten in Maastricht, Twente en Utrecht).  

Daarnaast is er waardering voor de Comeniusbeurzen. Een Comeniusbeurs creëert ruimte om tijd te 
besteden aan onderwijsinnovatie. Bovendien brengt het mensen binnen de instelling bij elkaar – er wordt 
met meerdere mensen gewerkt aan een voorstel en bevordert op die manier samenwerking en 
kennisdeling. Ook als een aanvraag niet wordt gehonoreerd heeft het werk eraan positieve effecten 
binnen de instelling. Een punt van zorg is of de inspanningen worden gecontinueerd op het moment dat 
de subsidie afloopt. De Comeniusbeurzen worden ook genoemd als een bijdrage aan de 
waarderingsstructuur voor onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs en vanwege de mogelijke rol in 
netwerkvorming tussen hogeronderwijsinstellingen, waarbinnen ook innovaties verspreid kunnen 
worden. 

Overigens niet alleen de omvang van de beschikbare subsidies, of het aantal beschikbare subsidies zou 
moeten worden vergroot, ook de informatieverstrekking over de bestaande subsidiemogelijkheden zou 
kunnen worden verbeterd. Diverse respondenten meldden dat niet in onderwijs gespecialiseerde 
docenten gebrekkig op de hoogte waren van subsidiemogelijkheden. De Comeniusbeurzen werden echter 
genoemd als positieve uitzondering. In bijvoorbeeld de Universiteit Maastricht kwam het merendeel van 
de beursaanvragen van andere docenten / onderzoekers dan traditionele onderwijsonderzoekers. Wat 
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precies de nationale of instellingsactoren bij de Comeniusbeurzen goed hebben gedaan dat meestal 
ontbreekt voor wat betreft bekendheid van subsidies voor onderwijsinnovatie, is in ons onderzoek niet 
naar voren gekomen. 

Ten aanzien van subsidies werd verder opgemerkt dat onderzoek het geld volgt. Als dit juist is, kan een op 
te stellen onderwijsvernieuwingsagenda worden gestuurd door middel van subsidies. Het praktijkgericht 
onderzoekprogramma van NRO biedt hiervoor wellicht mogelijkheden met een of meerdere 
programmalijnen die verband houden met bepaalde thema’s op het gebied van onderwijsvernieuwing. 

Afbakening en creëren van duidelijkheid 
In de inleiding van deze verkennende studie is aangegeven dat onderwijsinnovatie een brede term is, 
verbonden aan diverse aspecten binnen het hoger onderwijs. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op 
de onderwijsinhoud, -methode of toetsing, het kan gaan om didactiek of organisatie, of gericht zijn op 
verschillende doelgroepen. Deze omvattendheid brengt het gevaar met zich mee dat een gerichte 
kennisuitwisseling op de tocht komt te staan. Het zou om deze reden goed zijn om het begrip 
‘onderwijsinnovatie’ goed te duiden en het gesprek hierover aan te gaan. De verschillende facetten van 
onderwijsinnovaties vragen wellicht om een andere benaderingswijze als het om kenniscirculatie gaat. In 
ieder geval zal onduidelijkheid leiden tot misverstanden en frustratie en zal van een effectieve 
kennisdeling geen sprake zijn. Tegelijkertijd is er voor gewaarschuwd dat een te enge definitie van 
onderwijsvernieuwing uitsluiting van bepaalde groepen, eenheden of vernieuwingsaspecten riskeert. Een 
zorgvuldige en breed geaccepteerde omschrijving van onderwijsvernieuwing is dus van belang. Een 
onderscheid dat in dit kader gemaakt kan worden is op welk niveau een onderwijsinnovatie effect beoogt 
te hebben: micro-niveau (lesvoorbereiding en uitvoering), het meso-niveau (een opleiding / curriculum), 
of macro-niveau (instelling en daarboven).  

Daarnaast bestaat de wens om op voorhand goed te evalueren of een onderwijsvernieuwing nodig is 
– welk probleem zou het moeten oplossen? Innoveren omwille van het innoveren is zinloos. Dit sluit aan 
bij de wens om een duidelijke, breed gedragen onderwijsvisie te ontwikkelen en uit te dragen, waarbij de 
vraag wordt beantwoord ‘waarom willen wij het onderwijs verbeteren’? 

Rapporteren van praktijkervaringen 
Het ontwikkelen, onderzoeken en uitvoeren van onderwijsinnovaties gebeurt op grote schaal. Het aantal 
onderwijsinnovaties, spontane en gestructureerde, is groot. De ervaringen die met deze 
onderwijsinnovaties worden opgedaan – zowel de goede als de slechte ervaringen – worden echter te 
weinig aan het papier toevertrouwd. Volgens verschillende respondenten is dit een gemiste kans om 
kennis te delen en van elkaar te leren – zowel binnen de eigen instelling als tussen instellingen. Worden 
ervaringen wel gerapporteerd, dan is het materiaal vaak ontoegankelijk voor wie niet ingewijd is in het 
onderwijskundig jargon. Daarnaast zijn lezers (gebruikers) geïnteresseerd in het hoe, naast het wat van 
de resultaten; ze willen informatie over processen, methoden, technieken, tools. De kenniscirculatie zou 
gebaat zijn bij veelvuldiger en toegankelijker beschreven praktijkervaringen.  

Deze toegankelijkheid wordt ook bepleit als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk 
onderzoek is voor niet-ingewijden vaak moeilijk te doorgronden waarmee onderzoeksresultaten moeilijk 
toepasbaar worden. De boodschap wordt wel verzonden maar komt niet aan. Het vertalen van 
wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk verdient daarom meer aandacht. Hier is een rol weggelegd 
voor degenen die een brugfunctie vervullen tussen theorie en praktijk (d.w.z. boundary crossing enerzijds 
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in het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk en anderzijds het aanreiken van de 
inzichten aan docenten). Via deze weg zou eveneens onderwijskundige literatuur toegankelijk kunnen 
worden gemaakt voor (met name bèta-) docenten. Dit gebeurt overigens al deels via diverse 
docentprofessionaliseringstrajecten, zoals BKO, SKO, BDB, BKE, SKE, onderwijskundig leiderschap.  

Institutionalisering van onderwijsinnovaties 
Diverse malen werd geopperd dat het van bovenaf opleggen van onderwijsvernieuwingen, inclusief het 
delen van kennis voortkomend uit deze vernieuwingen, niet werkt. Het initiatief ligt idealiter op de 
werkvloer. De docenten, al dan niet daartoe geïnspireerd door beleidsmakers of adviseurs, moeten een 
positieve attitude hebben ten opzichte van onderwijsvernieuwingen en de bereidheid hebben deze 
positieve grondhouding om te zetten in activiteit. Dit geldt ook voor het delen van kennis. De docent dient 
hierin echter wel te worden gefaciliteerd. Te veel sturing van bovenaf roept weerstand op, maar bottom-
up initiatieven alleen beklijven niet. Een goede balans tussen sturing en werkvloer-initiatieven is wenselijk. 

Een duidelijke onderwijsvisie, bij voorkeur breed gedragen, op onderwijsinnovatie en kennisverspreiding, 
wordt van groot belang geacht. Het schept een kader waarbinnen de hele procesketen rondom 
onderwijsinnovatie zich zou moeten afspelen: van ideevorming en experiment tot de verspreiding van 
kennis binnen de instelling. Belangrijk is dat deze visie past binnen de algehele onderwijsvisie van 
instellingen: als onderwijsinnovaties niet bij de onderwijsvisie aansluiten – dus ook als ze elders zijn 
opgedaan, zonder een vertaling naar de lokale context – is de kans van slagen kleiner. Het uitdragen van 
een uitgesproken visie op onderwijsvernieuwing is een belangrijke taak van instellingsbestuurders4 
alsmede van nationale organisaties, zoals de VSNU, VH en het Ministerie van OCW5 In het verlengde 
hiervan wordt gewezen op de realisatie van een cultuuromslag. Het moet vanzelfsprekend zijn – 
onderdeel van de gangbare praktijk – om onderwijs op gezette tijden te vernieuwen en de kennis hierover 
te verspreiden (zie ook ‘rapporteren van praktijkervaringen’).  

Onderwijsvernieuwingen vragen naast visie om investeringen (in capaciteit en geld). De rol van de 
beleidsmakers (binnen de instelling) is onder meer om deze investeringsruimte te creëren en middelen 
beschikbaar te stellen om onderwijsinnovaties aan te jagen. Een punt van zorg is daarbij de continuïteit 
van de onderwijsvernieuwingen. Hoe zorg je ervoor dat het niet bij een eenmalige exercitie blijft? Een 
breed gedragen onderwijsvisie op onderwijsvernieuwing, een cultuuromslag en ook een betere interne 
kennisdeling van onderwijsinnovaties kunnen een positieve bijdrage leveren aan het institutionaliseren 
van onderwijsvernieuwing, maar de inbedding van onderwijsvernieuwingen blijft een punt van zorg. 

Waardering voor onderwijsinnovaties 
Volgens de respondenten (onderzoekers, ontwikkelaars en onderwijskundige diensten) schuilt de 
meerwaarde van (wetenschappelijk) onderzoek naar onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs voor de 
praktijk vooral in de mogelijkheid die onderzoek biedt tot gerichte bijsturing van onderwijsinnovaties (zie 
figuur 4.1). Hiermee vergroot onderzoek het lerend vermogen om al doende de onderwijsinnovatie te 
verbeteren. Hiernaast draagt (wetenschappelijk) onderzoek bij aan doordachte ontwerpen van 
onderwijsinnovatie. Eveneens van belang zijn het initiërende en stimulerende vermogen van onderzoek 
op de ideevorming over onderwijsinnovaties, alsmede de legitimerende werking van onderzoek, 

                                                           
4 Een voorbeeld daarvan is de TU Delft waar onder aanvoering van een CvB-lid veel aandacht is gegeven aan online education 
5 Ook politieke ontwikkelingen kunnen een aanjager zijn van onderwijsinnovaties, bijvoorbeeld het rapport Vreemde Ogen 
Dwingen had invloed op onderwijsvernieuwingen op het gebied van examineren. 



Een verkenning van de kennisinfrastructuur onderwijsinnovaties in het Nederlandse hoger onderwijs 
 

29 
 

waardoor de kans op succesvolle invoering wordt vergroot. De respondenten van de interviews zeggen 
hierover dat bewijs van effectiviteit van onderwijsinnovaties elders docenten kan overtuigen om 
onderwijsinnovaties te gaan gebruiken. Daarnaast hebben instellingsbestuurders en landelijke 
organisaties behoefte aan dergelijke inzichten.  

 

Figuur 4.1: De meerwaarde van (wetenschappelijk) onderzoek naar onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs voor de praktijk 
(n=20) 

Meermalen werd opgemerkt dat inzet voor onderwijs en verbetering van het onderwijs te weinig wordt 
gewaardeerd. Gebreken worden gezien zowel in structuur als in cultuur.  

Structureel is de kwestie in universiteiten dat medewerkers carrière maken, en in beloningssystemen 
worden afgerekend, op basis van hun onderzoek. Er zijn te weinig harde indicatoren om te laten zien dat 
iemand als docent positief bijdraagt. Dus op het gebied van creatie, evaluatie, innovatie, 
professionalisering en verspreiding (bijvoorbeeld spreken over onderwijsinnovatie op conferenties), is het 
personeelsbeleid onderontwikkeld. 

Het gebruik van studententevredenheid als een van de indicatoren voor de kwaliteit van onderwijs wordt 
genoemd als een belemmerende factor voor het implementeren van onderwijsinnovaties. Volgens 
respondenten maakt deze indicator sommige docenten terughoudend om hun onderwijs te innoveren 
omdat zij vrezen dat verandering ten koste gaat van de tevredenheid van studenten. Vooral als de 
studententevredenheid hoog is, is de gevoelde noodzaak om te innoveren klein(er). Onderwijskwaliteit 
zou echter, volgens deze respondenten, moeten worden uitgedrukt in termen van leeruitkomsten (‘leren 
zou de maat moeten zijn’), in plaats van (uitsluitend) de tevredenheid van studenten. Hier is een rol voor 
beleidsmakers en leidinggevenden weggelegd: zij zouden docenten niet moeten afrekenen of sturen op 
studententevredenheid (zonder het belang hiervan te willen bagatelliseren), maar op leereffecten 
(‘bereiken van gestelde leerdoelen’). Hiermee zou een van de barrières tegen innovatie worden 
weggenomen.  

Daarnaast werd ettelijke keren vermeld dat een positieve onderwijs- en innovatiecultuur binnen 
instellingen ontbreekt. De culturele kant van een op onderwijsinnovatie gerichte hogeronderwijsinstelling 
betreft gedeelde waarden en gedragsroutines. Een cultuur waarin vernieuwing gemeengoed is 
(ondernemingsgezindheid; durf; risicovol gedrag) is gewenst. Waardering van collega-docenten, 
ondersteuners, studenten en vooral ook van bestuurders kan daaraan een positieve bijdrage leveren. Dit 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Wetenschappelijk onderzoek biedt de mogelijkheid tot gerichte
bijsturing (vergroot lerend vermogen om al doende de…

Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan doordachte ontwerpen
van onderwijsinnovatie

Wetenschappelijk onderzoek initieert en stimuleert ideevorming
over onderwijsinnovaties

Wetenschappelijk onderzoek legitimeert een onderwijsinnovatie
en vergroot daarmee de kans op een succesvolle invoering

Wetenschappelijk onderzoek vergroot de zichtbaarheid van
onderwijsinnovaties

Wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsinnovaties heeft geen
meerwaarde voor de praktijk



Een verkenning van de kennisinfrastructuur onderwijsinnovaties in het Nederlandse hoger onderwijs 
 

30 
 

kan bijvoorbeeld tijdens informele docentenbijeenkomsten, of door het (jaarlijks) uitreiken van een 
docentenprijs die onderwijsinnovatie onderstreept. Ook het organiseren van evenementen waar 
onderwijsinnovatie centraal staat vergroot de zichtbaarheid en bekendheid van onderwijsinnovaties en 
kan zo bijdragen tot een grotere waardering van onderwijsinnovaties. Het doel van dergelijke initiatieven 
is om aandacht te vragen voor onderwijsinnovaties en aandacht voor vernieuwing in het onderwijs 
geaccepteerd te krijgen. 
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5. Mogelijke ontwikkeling van de kennisinfrastructuur 

In dit hoofdstuk worden de inzichten die zijn beschreven in de voorgaande hoofdstukken geanalyseerd en 
vertaald naar een antwoord op de vierde onderzoeksvraag: ‘hoe zou de kennisinfrastructuur voor het 
delen van kennis en ervaringen uit onderzoek en onderwijsinnovaties met betrekking tot hoger onderwijs 
eruit kunnen zien om de effectiviteit ervan in de komende jaren te vergroten?’ Op grond van de 
knelpunten en wensen geïnventariseerd in het vorige hoofdstuk formuleren wij aanbevelingen over de 
verdere ontwikkeling van de kennisinfrastructuur met betrekking tot onderwijsinnovaties in het hoger 
onderwijs in Nederland. Het wegnemen van de knelpunten en gehoor geven aan de wensen vereist een 
bijdrage van vele betrokkenen: het Ministerie van OCW, nationale organisaties (zoals SURF, Vereniging 
Hogescholen, VSNU en NRO) en hogeronderwijsinstellingen zelf. In onze aanbevelingen richten wij ons 
echter specifiek tot het NRO. 

De knelpunten en wensen uit het vorige hoofdstuk zijn gebaseerd op de uitkomsten van de vragenlijsten 
en de interviews met diverse betrokkenen. Hieruit komt naar voren dat de kennisinfrastructuur op het 
terrein van onderwijsinnovaties, eerder gedefinieerd als een samenstel van actoren alsmede de kanalen 
voor samenwerking tussen hen, gericht op ontwikkeling, borging, verspreiding en toegang tot 
kennisontwikkeling, waarbij interactie plaatsvindt tussen onderzoek, beleid en praktijk, verbeterd kan 
worden. Hiervoor kunnen verscheidene beleidsinstrumenten worden ingezet. 

Hood (1983) en Hood en Margetts (2007), auteurs van waarschijnlijk de meest gebruikte typologie van 
beleidsinstrumenten, onderscheiden regulering, hulpbronnen, informatie en organisatie (zie ook Van 
Vught & De Boer, 2015). Een mix van deze beleidsinstrumenten is terug te vinden in onze aanbevelingen. 
Het zwaartepunt van de beleidsinstrumentenmix ligt op ‘organisatie’ (sturen door middel van netwerken), 
‘hulpbronnen’ (grotere inzet van de hulpbronnen geld en tijd) en ‘informatie’ (heldere rapportage over 
goed afgebakende thema’s). Ook kan sprake zijn van regulering, zij het vooral door instellingen 
(personeelsbeleid) (zie figuur 5.1). We werken de verschillende aanbevelingen onderstaand verder uit.  

Figuur 5.1: Correspondentie tussen beleidsinstrumenten en aanbevelingen 



Een verkenning van de kennisinfrastructuur onderwijsinnovaties in het Nederlandse hoger onderwijs 
 

32 
 

 

Samenwerken om het onderzoek, de ontwikkeling, en de verspreiding van 
onderwijsinnovaties te verbeteren 
Op veel plekken worden onderwijsinnovaties ontwikkeld en onderzocht. Daarbij profileren diverse 
instellingen zich veelal op eigen thema’s, wat de diepgang van onderzoek en innovatie, alsmede de 
ontwikkeling van expertise ten goede komt. Wat echter nog beter kan, is het delen van deze inzichten 
naar verschillende doelgroepen en afstemming op de thema’s waarmee men zich bezighoudt. De 
respondenten zien op dit gebied verbeteringsmogelijkheden in online en offline samenwerking, zodat 
verschillende doelgroepen (onderwijsinnovatieonderzoekers en -ontwikkelaars, beleidsmakers, adviseurs 
en docenten) elkaar kunnen vinden.  

Er is geopperd om een website op te zetten waar alle facetten van de kennisinfrastructuur aan bod komen. 
Dus wie waar zich mee bezig houden (bijvoorbeeld aan de hand van een kenniskaart), een overzicht van 
geïnitieerde en onderzochte onderwijsinnovaties (bijvoorbeeld aan de hand van een innovation map, 
zie voorbeeld van de 4TU), subsidiemogelijkheden (landelijk en van instellingen), en welke evenementen 
plaats (gaan) vinden. Het Ierse National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher 
Education is een interessant voorbeeld waar op landelijk niveau aandacht wordt geschonken aan deze 
facetten van de kennisinfrastructuur. Interessant is tevens dat dit platform inzicht geeft in 
(gemeenschappelijke) thema’s van onderwijsinnovatie. Uiteraard is het van belang dat de verschillende 
doelgroepen een dergelijk platform weten te vinden en er gebruik van gaan maken. Het interactief maken 
van de website (bijvoorbeeld via een blog en gepersonaliseerde berichtgeving) en deze te verbinden aan 
bestaande online fora (bijvoorbeeld LinkedIn netwerken) zouden hiervoor opties zijn. Daarnaast is er een 
mogelijkheid om op zo’n website vragen uit de praktijk te verbinden aan onderzoekers en experts (naar 
het voorbeeld van kenniscarrousels en NRO’s Kennisrotonde).  

De respondenten benadrukken dat ook fysiek samenkomen in netwerken of communities belangrijk is 
voor het verbeteren van de kennisdeling: persoonlijke ontmoetingen, duurzame relaties en onderling 
kennis delen in vertrouwen, wat mogelijk leidt tot (peer-to-peer) samenwerking bij innoveren lijken hierbij 
kernconcepten. Verbeteringsmogelijkheden schuilen in het samenbrengen van bestaande netwerken en 
communities, eventueel ook weer naar overkoepelende thema’s, bijvoorbeeld zoals de special interest 
groups van SURF.  

Het online en offline samenbrengen van informatie over de kennisinfrastructuur zou ervoor kunnen 
zorgen dat onderzoeks- en ontwikkelagenda’s van onderwijsinnovaties beter op elkaar afgestemd raken, 
terwijl tegelijkertijd inzichten in onderwijsinnovaties beter gedeeld kunnen worden met de verschillende 
doelgroepen. Aanbevelingen aan het NRO zijn daarom de kennisinfrastructuur te verbeteren door een 
landelijk platform op te richten in de vorm van een website en door het samenbrengen van netwerken, 
gebaseerd op actuele, soms permanente maar soms ook wisselende thema’s rondom onderwijsinnovatie.  
 
Middelen om het onderzoek, de ontwikkeling en de verspreiding van onderwijsinnovaties 
te verbeteren 
Respondenten hebben aangegeven dat de kennisinfrastructuur baat zou hebben bij ruimere 
subsidiemogelijkheden voor het ontwikkelen, uitvoeren en doorgeven van onderwijsinnovaties. Het gaat 
hier niet alleen om meer, maar ook om informatie over bestaande subsidiemogelijkheden. Mogelijk kan 

https://www.4tu.nl/cee/en/research-innovation/#/
https://www.teachingandlearning.ie/
https://www.teachingandlearning.ie/
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een landelijk platform bijdragen aan het oplossen van dit knelpunt. Enerzijds door het geven van 
informatie, anderzijds door onderwijsvernieuwing te sturen in de richting van thema’s die nog niet 
voldoende aandacht krijgen.  

Een aanbeveling aan het NRO om de kennisinfrastructuur te verbeteren is om aan de ene kant te bezien 
of het beschikbaar stellen van meer subsidiemogelijkheden mogelijk is en aan de andere kant om 
informatieverschaffing over bestaande subsidiemogelijkheden uit te breiden.  

Afbakening en creëren van duidelijkheid om het onderzoek, de ontwikkeling en de 
verspreiding van onderwijsinnovaties te verbeteren 
Er bestaat behoefte aan het goed duiden van het begrip ‘onderwijsinnovatie’ en aan het gesprek hierover. 
Respondenten missen een zorgvuldige en breed geaccepteerde omschrijving van onderwijsinnovatie, 
waaraan verschillende thema’s gekoppeld kunnen worden; het gaat niet alleen om digitalisering. Oog 
hebben voor het onderscheid tussen onderwijsinnovaties op micro-niveau (lesvoorbereiding en 
uitvoering), meso-niveau (een opleiding / curriculum), en macro-niveau (instelling en daarboven) kan 
hierbij helpen. Verder wordt benadrukt dat het innoveren om het innoveren geen toegevoegde waarde 
heeft: kennisontwikkeling en verspreiding van innovaties werkt het best als de innovatie gebaseerd is op 
gevoelde noodzaak (een praktijkgericht probleem). Om duidelijkheid te creëren onder de verschillende 
doelgroepen is het raadzaam om aan outreach te doen op bestaande platforms, zoals via het jaarcongres 
van de Vereniging Hogescholen.  

Het NRO kan mogelijk bijdragen aan het duiden van het begrip ‘onderwijsinnovatie’ en de thema’s die 
daaraan gekoppeld kunnen worden door sturing te geven door subsidiemogelijkheden, zodat een 
landelijke onderzoeks- en ontwikkelagenda voor onderwijsinnovatie ontstaat. Intensifiëren van de 
outreach op bestaande platforms is eveneens aan te bevelen.  

Rapporteren van praktijkervaringen om het onderzoek, de ontwikkeling en de 
verspreiding van onderwijsinnovaties te verbeteren 
De kennisdeling van onderwijsinnovaties kan worden verbeterd. Oftewel een betere vertaling van 
wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk, waarbij er niet alleen aandacht is voor de resultaten, maar 
ook voor het aan de lokale context aangepast ontwerpen en implementeren van onderwijsinnovaties. Dit 
gaat zeker ook op voor de onderwijsinnovaties op macro-niveau (instellingsbrede onderwijsinnovaties). 
De toegankelijkheid van deze inzichten verdient bovenal ook aandacht in de zin van begrijpelijkheid voor 
niet-onderwijsonderzoekers (vermijden van jargon en dergelijke), alsmede toegang tot de inzichten. Wat 
betreft het eerste punt noemen respondenten het belang van inzicht in good practices op het gebied van 
‘boundary crossing’: hoe de actoren die een brugfunctie hebben (veelal de onderwijskundige diensten) 
wetenschappelijke inzichten vertalen naar de praktijk en begrijpelijk en toepasbaar maken voor docenten. 
Mogelijk kan aandacht voor dergelijke thema’s in docentprofessionalisering – voor zover dat nog niet 
gebeurt – een rol spelen. Toegang tot onderzoeks- en ontwikkeluitkomsten kan worden verbeterd door 
publicaties geclusterd beschikbaar en toegankelijk te maken op een landelijk platform (mede in 
combinatie met open access). 

Als subsidieverstrekker kan het NRO – voor zo verder dit nog niet gebeurt – condities creëren die 
bijdragen aan de vertaling van onderwijsonderzoek naar de praktijk, alsmede naar toegang tot de 
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onderzoeksresultaten. Onderzoek laten doen naar hoe de boundary crossing tot stand komt, behoort ook 
tot de mogelijkheden.  

Institutionalisering van onderwijsinnovaties om het onderzoek, de ontwikkeling en de 
verspreiding van onderwijsinnovaties te verbeteren 
Een belangrijke functie van een kennisinfrastructuur rond onderwijsinnovaties is ervoor te zorgen dat 
bottom-up initiatieven door docenten en ontwikkelaars niet alleen mogelijk worden gemaakt maar ook 
beklijven. Een goede balans tussen sturing en werkvloer-initiatieven is daarom wenselijk. Aspecten die 
hiervoor van belang worden geacht, zijn de aandacht die op landelijk en instellingsniveau gegeven wordt 
aan onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing, en daarnaast vooral lokaal: het realiseren van een 
cultuuromslag, het uitdragen van een uitgesproken visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing, 
samenwerking binnen en tussen instellingen, en ruimte geven aan aanjagers van onderwijsinnovaties (in 
de zin van leiderschap en scholarship of teaching and learning). De Comeniusbeurzen worden genoemd 
als bij uitstek een instrument in deze richting. Ze zorgen immers voor landelijke aandacht voor 
onderwijskwaliteit, dragen daarmee mogelijk bij aan een cultuuromslag, vragen om een onderwijsvisie, 
en geven ruimte aan docenten en onderzoekers om – in de context van continue professionele 
ontwikkeling – samen te werken aan onderwijsinnovaties. Het laatste punt stelt docenten en 
onderzoekers ook in staat om onderzoeksgelden voor onderwijsinnovaties te verwerven en publicaties 
hierover in gerespecteerde tijdschriften als prestaties op te nemen in hun curricula vitae. 

Waardering van onderwijsinnovaties om het onderzoek, de ontwikkeling en de 
verspreiding van onderwijsinnovaties te verbeteren 
Er wordt ruimte waargenomen om de waardering voor onderwijsinnovaties te verbeteren in de cultuur 
en in de structuur van hogeronderwijsinstellingen. Er is behoefte aan een cultuur waarin vernieuwing 
gemeengoed is (ondernemingsgezindheid en durf) en ook wordt gewaardeerd. Waarderingssystemen van 
instellingen lijken zich hier nog in beperkte mate op te richten; binnen universiteiten wordt nog vaak 
voornamelijk gekeken naar onderzoeksprestaties. Dit vraagt enerzijds om een cultuurverandering, maar 
anderzijds ook om veranderingen in personeelsbeleid en cao’s. Het grote belang dat vaak gehecht wordt 
aan studententevredenheid als indicator draagt hier negatief aan bij. Er is dan ook behoefte aan andere 
indicatoren om onderwijsprestaties en de impact hiervan inzichtelijk te maken; immers draait het erom 
hoe de leeruitkomsten van studenten verbeterd kunnen worden. Daarnaast zouden incentive-structuren 
in instellingen meer mogelijkheden moeten bieden voor het publiceren in onderwijskundige en 
professionele (bijvoorbeeld vakdidactische) tijdschriften of voor het presenteren van 
onderzoeksuitkomsten rondom onderwijsinnovaties op nationale en internationale conferenties. 
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Bijlage I: Digitale vragenlijsten 

 Vragen voor vertegenwoordigers van kennisbronnen 
1. Voor welk lectoraat, vakgroep, stafbureau, pedagogisch expertisecentrum of ander 

organisatieonderdeel beantwoordt u deze vragenlijst?  
2. Werkt uw groep lectoraat, vakgroep, stafbureau, pedagogisch expertisecentrum of ander 

organisatieonderdeel) aan onderwijsinnovaties? 
a. Ja / Nee 

3. Op welke wijze(n) werkt uw groep lectoraat, vakgroep, stafbureau, pedagogisch expertisecentrum 
of ander organisatieonderdeel) aan onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

a. Onderzoek naar onderwijsinnovaties, en wel op het gebied van (bijv. ICT in onderwijs): 
b. Ontwikkelen in de zin van experimenteren, ontwerpen, vormgeven van 

onderwijsinnovaties) van onderwijsinnovaties, en wel op het gebied van (bijv. ICT in 
onderwijs): 

c. Advisering en begeleiding van onderwijsinnovaties, en wel op het gebied van: 
d. Anders, namelijk: 

4. Welke (Nederlandse) kanalen gebruikt uw groep om nieuwe ontwikkelingen of 
onderzoeksuitkomsten over onderwijsinnovaties te verspreiden? 

a. Boekenreeksen, namelijk … 
b. Conferenties, namelijk … 
c. Netwerken, namelijk … 
d. Nieuwsbrieven, namelijk … 
e. Organisaties / stichtingen / verenigingen / bedrijven, namelijk … 
f. Tijdschriften (professioneel en academisch), namelijk … 
g. Websites / portals / databases / social media, namelijk … 
h. Anders, namelijk … 

5. In hoeverre zijn volgens u de onderstaande doelgroepen op de hoogte van de resultaten van uw 
werk gericht op onderwijsinnovaties? (niet / nauwelijks / regelmatig / goed / zeer goed / weet 
niet / n.v.t.): 

a. Beleidsmakers van uw eigen hogeronderwijsinstelling (d.w.z. stafdiensten, decanen, 
opleidingsdirecteuren, etc.) 

b. Beleidsmakers van andere hogeronderwijsinstellingen 
c. Beleidsmakers op nationaal of internationaal niveau  
d. Docenten van uw eigen hogeronderwijsinstelling 
e. Docenten van andere hogeronderwijsinstellingen 
f. Onderwijsonderzoekers van uw eigen hogeronderwijsinstelling 
g. Onderwijsonderzoekers van andere hogeronderwijsinstellingen 

6. In hoeverre maken volgens u de onderstaande doelgroepen gebruik van de resultaten van uw 
werk onderzoek naar onderwijsinnovaties, ontwikkelen van onderwijsinnovaties, en werk gericht 
op het adviseren en begeleiden van onderwijsinnovaties? (niet / nauwelijks / regelmatig / veel / 
zeer veel / weet niet / n.v.t.).  

a. Beleidsmakers van uw eigen hogeronderwijsinstelling (d.w.z. stafdiensten, decanen, 
opleidingsdirecteuren, etc.) 

b. Beleidsmakers van andere hogeronderwijsinstellingen 
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c. Beleidsmakers op nationaal of internationaal niveau  
d. Docenten van uw eigen hogeronderwijsinstelling 
e. Docenten van andere hogeronderwijsinstellingen 
f. Onderwijsonderzoekers van uw eigen hogeronderwijsinstelling 
g. Onderwijsonderzoekers van andere hogeronderwijsinstellingen 

7. Op welke manieren krijgt u de meeste of belangrijkste feedback over het gebruik van uw werk 
onderzoek naar onderwijsinnovaties, ontwikkelen van onderwijsinnovaties, en werk gericht op 
het adviseren en begeleiden van onderwijsinnovaties gericht op onderwijsinnovaties?  

a. Citaties / vermeldingen in onderzoekspublicaties (academisch) 
b. Citaties / vermeldingen in andere publicaties (professioneel) 
c. Citaties / vermeldingen in beleidsstukken van de instelling 
d. Citaties / vermeldingen in nationale beleidsstukken  
e. Feedback van docenten / onderzoekers / beleidsmakers in netwerken 
f. Feedback van docenten / onderzoekers / beleidsmakers tijdens conferenties 
g. Feedback van docenten / onderzoekers / beleidsmakers in informele settings 
h. Overig, namelijk…  

8. Deze vraag gaat over de behoeften en wensen die leven onder alle onderzoekers, docenten en 
beleidsmakers in Nederland. Hoe kan volgens u in Nederland kennisdeling over 
onderzoek(suitkomsten) over onderwijsinnovaties worden verbeterd voor de onderstaande 
doelgroepen? (bijv. via een landelijk platform voor onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs, 
meer conferenties, vaktijdschriften, sociale media, etc.): 

a. Beleidsmakers: 
b. Docenten: 
c. Onderzoekers:  
d. De samenleving in het algemeen: 
e. Overig: 

9. Heeft u zelf voor het ontwikkelen of het onderzoeken van onderwijsinnovaties nog behoeften, 
wensen of suggesties voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur? 

10. Tot slot, wat is volgens u de meerwaarde van (wetenschappelijk) onderzoek naar 
onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs voor de praktijk het onderwijs gegeven door 
hogescholen en universiteiten?  

a. Wetenschappelijk onderzoek biedt de mogelijkheid tot gerichte bijsturing (vergroot 
lerend vermogen om al doende de onderwijsinnovatie te verbeteren) 

b. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan doordachte ontwerpen van 
onderwijsinnovatie 

c. Wetenschappelijk onderzoek initieert en stimuleert ideevorming over 
onderwijsinnovaties 

d. Wetenschappelijk onderzoek legitimeert een onderwijsinnovatie en vergroot daarmee de 
kans op een succesvolle invoering  

e. Wetenschappelijk onderzoek vergroot de zichtbaarheid van onderwijsinnovaties 
f. Wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsinnovaties heeft geen meerwaarde voor de 

praktijk  
g. Anders, namelijk: 
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 Vragen voor vertegenwoordigers van uitwisselingsplatforms 
1. [Ter identificatie] Voor welk organisatieonderdeel, dienst, centrum, of afdeling bent u werkzaam? 
2. Wat is uw functie? 
3. Welke Nederlandse vakgroepen, lectoraten, innovatieprojecten (of andere bronnen) 

onderzoeken of ontwikkelen onderwijsinnovaties die voor uw praktijk relevant zijn? (Ook 
vakgroepen, lectoraten, projecten, etc van uw eigen instelling mogen hier genoemd worden) 
[meerdere antwoorden mogelijk] 

a. Innovatieprojecten, namelijk:… 
b. Lectoraten, namelijk:… 
c. Pedagogische/didactische centra, namelijk: … 
d. Vakgroepen, namelijk:… 
e. Wij ontwikkelen voor ons relevante onderwijsinnovaties voornamelijk zelf, eventuele 

toelichting:… 
f. Anders, namelijk:…  

4.  Hoe vaak haalt u voor uw praktijk belangrijke informatie over ontwikkelde en onderzochte 
onderwijsinnovaties uit de volgende kanalen? (niet / nauwelijks / regelmatig / veel / zeer veel / 
weet niet) 

a. Boekenreeksen 
b. Conferenties 
c. Netwerken 
d. Nieuwsbrieven: 
e. Organisaties / stichtingen / verenigingen / bedrijven 
f. Tijdschriften (professioneel en academisch 
g. Websites / portals  / databases / social media 

5. Welke kanalen gebruikt u om informatie over ontwikkelde en onderzochte onderwijsinnovaties 
te verkrijgen? (Hier zijn wij opzoek naar concrete voorbeelden van kanalen, zoals het tijdschrift 
OnderwijsInnovatie van de Open Universiteit.)  

a. Boekenreeksen, namelijk … 
b. Conferenties, namelijk … 
c. Netwerken, namelijk … 
d. Nieuwsbrieven, namelijk … 
e. Organisaties / stichtingen / verenigingen / bedrijven, namelijk … 
f. Tijdschriften (professioneel en academisch), namelijk … 
g. Websites / portals  / databases / social media, namelijk … 
h. Anders, namelijk … 

6. Hoe vaak delen u en uw collega’s informatie over ontwikkelde en onderzochte 
onderwijsinnovaties met verschillende doelgroepen? (niet / nauwelijks / regelmatig / veel / zeer 
veel / weet niet)  

a. Beleidsmakers van uw eigen hogeronderwijsinstelling (d.w.z. stafdiensten, decanen, 
opleidingsdirecteuren, etc.) 

b. Beleidsmakers van andere hogeronderwijsinstellingen 
c. Beleidsmakers op nationaal of internationaal niveau  
d. Docenten van uw eigen hogeronderwijsinstelling 
e. Docenten van andere hogeronderwijsinstellingen 
f. Onderwijsonderzoekers van uw eigen hogeronderwijsinstelling 
g. Onderwijsonderzoekers van andere hogeronderwijsinstellingen 
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7. Op welke manieren delen u en uw collega’s informatie over ontwikkelde en onderzochte 
onderwijsinnovaties? 

a. Via formele netwerken 
b. Via informele netwerken 
c. Via interne nieuwsbrieven 
d. Via intranet / website 
e. Via seminars 
f. Via sociale media 
g. Via trainingen / docentprofessionaliseringstrajecten (bijv. voor BKO / SKO / BDB / BKE) 
h. Anders, namelijk… 

8. Deze vraag gaat over de behoeften en wensen die leven onder allen die betrokken zijn bij de 
praktijk van onderwijsinnovaties in Nederland. Hoe kunnen volgens u de onderstaande 
categorieën hun kennis van (onderzoeksresultaten over) onderwijsinnovaties beter dan nu 
delen met degenen die ze moeten of willen invoeren dan wel verspreiden? (bijv. via een 
landelijk platform voor onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs, meer conferenties, 
vaktijdschriften, sociale media, etc.): 

a. Beleidsmakers: 
b. Docenten: 
c. Onderzoekers: 
d. Pedagogische/didactische centra: 
e. Overig: 

9. Heeft u zelf voor het ontwikkelen of het onderzoeken van onderwijsinnovaties nog behoeften, 
wensen of suggesties voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur? 

10. Tot slot, wat is volgens u de meerwaarde van (wetenschappelijk) onderzoek naar 
onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs voor de praktijk (innovaties in het onderwijs gegeven 
door hogescholen en universiteiten?  

a. Wetenschappelijk onderzoek biedt de mogelijkheid tot gerichte bijsturing (vergroot 
lerend vermogen om al doende de onderwijsinnovatie te verbeteren) 

b. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan doordachte ontwerpen van 
onderwijsinnovatie 

c. Wetenschappelijk onderzoek initieert en stimuleert ideevorming over 
onderwijsinnovaties 

d. Wetenschappelijk onderzoek legitimeert een onderwijsinnovatie en vergroot daarmee de 
kans op een succesvolle invoering  

e. Wetenschappelijk onderzoek vergroot de zichtbaarheid van onderwijsinnovaties 
f. Wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsinnovaties heeft geen meerwaarde voor de 

praktijk  
g. Anders, namelijk: 
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Bijlage II: Overzicht geïnterviewde organisaties 

Organisatie Vorm 
VSNU Interview 
VH Interview 
SURF Interview 
NRO  Interview 
Radboud Universiteit / Expertisenetwerk Hoger 
Onderwijs (EHON) / OvO   

Interview 

Maastricht University Interview 
Technische Universiteit Delft / Leiden-Delft-Erasmus 
Center for Education and Learning 

Interview 

Hogeschool Saxion Focusgroep 
Universiteit Twente Focusgroep 
Universiteit Utrecht Focusgroep 
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Bijlage III: Vragenlijsten voor interviews en focusgroepen 

Vragen sector overkoepelende organisaties 

 Onderzoek naar en ontwikkeling van onderwijsinnovaties 
o Wie zijn in Nederland de voornaamste ontwikkelaars en onderzoekers van 

onderwijsinnovaties in het hoger onderwijs? (profiel van de ontwikkelaars; vakgroepen, 
lectoraten, onderzoekers, onderzoeksprojecten, ontwikkelprojecten)? 
 Gebeurt dit vooral op instellingsniveau? Zo ja, door wie?  
 Gebeurt dit ook op nationaal niveau? Zo ja, door wie?   
 Kunt u enkele specifieke good practices benoemen? D.w.z. ontwikkelaars / 

onderzoekers wier werk een grote impact heeft (gebruik, aanzien, etc.) 
o Welke behoeften en wensen hebben ontwikkelaars en onderzoekers van 

onderwijsinnovaties met betrekking tot de kennisinfrastructuur? Bijvoorbeeld: 
 Financiering 
 Ondersteuning ontwikkeling (bijv. door SURF) 
 Ondersteuning verspreiding  

 Verspreiden van onderwijsinnovaties 
o Wie zijn in Nederland de voornaamste verspreiders van onderwijsinnovaties in het hoger 

onderwijs?  
 Gebeurt dit vooral op instellingsniveau? Zo ja, door wie? Profiel van de 

verspreiders (onderwijskundige diensten, etc.) 
 Gebeurt dit ook op nationaal niveau? Zo ja, door wie?  Profiel van de verspreiders 

(tijdschriften, etc.)? 
 Kunt u enkele specifieke good practices benoemen? 

o Welke behoeften en wensen hebben verspreiders van onderwijsinnovaties met 
betrekking tot de kennisinfrastructuur? Bijvoorbeeld: 
 Financiering 
 Een overkoepelende platform (bijv. door SURF) 
 Ondersteuning verspreiding  

 Gebruik van onderwijsinnovaties 
o Wat kan er worden gedaan om het gebruik van onderwijsinnovaties te vergroten? 

Specifiek voor: 
 Onderwijsgevenden, beleidsmakers, etc. 

o Welke behoeften en wensen hebben gebruikers van onderwijsinnovaties met betrekking 
tot de kennisinfrastructuur? Bijvoorbeeld: 
 Financiering 
 Een overkoepelende platform (bijv. door SURF) 
 Ondersteuning bij gebruikt 

o Kunt u good practices noemen ten aanzien van het gebruik van onderzochte / 
ontwikkelde onderwijsinnovaties? 

 Verdere opmerkingen? 
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Vragen hogeronderwijsinstellingen 
Onderzoekers en ontwikkelaars binnen uw instelling 

 Welke personen of groepen binnen uw instelling houden zich bezig met ONDERZOEK van 
onderwijsinnovaties? [Eventueel vermelden gevonden personen en groepen in desk research]  

 Welke behoeften en wensen leven er volgens u onder deze ONDERZOEKERS van uw instelling 
m.b.t. de kennisinfrastructuur op het gebied van onderwijsinnovaties? Wat verwachten zij van 
een kennisinfrastructuur op dit gebied?  

 Welke knelpunten in de kennisinfrastructuur worden volgens u door ONDERZOEKERS ervaren?  
 Welke verbeterpunten moeten volgens u vanuit de optiek van de ONDERZOEKERS in de 

kennisinfrastructuur worden doorgevoerd? 
Adviseurs binnen uw instelling 

 Welke behoeften en wensen hebben volgens u de ADVISEURS (ondersteuners/consultants) van 
onderwijsinnovaties van uw instelling m.b.t. de kennisinfrastructuur van onderwijsinnovaties?  

 Welke knelpunten signaleren zij volgens u in de kennisinfrastructuur? 
 Welke verbeterpunten moeten volgens u vanuit de optiek van de ADVISEUR in de 

kennisinfrastructuur worden doorgevoerd? 
Docenten binnen uw instelling 

 Welke behoeften en wensen hebben volgens u de DOCENTEN van onderwijsinnovaties binnen uw 
instelling met betrekking tot de kennisinfrastructuur van onderwijsinnovaties?  

 Welke knelpunten signaleren zij volgens u in de kennisinfrastructuur? 
 Welke verbeterpunten moeten volgens u vanuit de optiek van de DOCENT in de 

kennisinfrastructuur worden doorgevoerd? (zodat het gebruik van evidence-based 
onderwijsinnovaties wordt vergroot)?  

Tot slot 

 Welke good practices kunt u noemen t.a.v. het gebruik van evidence-based onderwijsinnovaties? 
 Verdere opmerkingen? 
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