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Inleiding

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) streeft 
ernaar om de resultaten van het door het NRO gefinancierde 
onderzoek maximaal ten goede te laten komen aan de onder-
wijspraktijk, het onderwijsbeleid en de wetenschap zelf. In deze 
handleiding staat op een rij welke bijdrage het NRO van onder-
zoekers verwacht op het gebied van kennisbenutting en welke 
ondersteuning het NRO hierbij biedt. 

Deze algemene handleiding is bedoeld voor uitvoerders van 
door het NRO gefinancierd onderzoek. Een van de voorwaar-
den voor financiering is dat de onderzoekers zorgdragen voor 
een brede en/of gerichte toepassing van de resultaten en pro-
ducten die voortvloeien uit het onderzoek (zie hoofdstuk 1 in 
deze handleiding). Voorheen bestonden voor fundamenteel, 
beleidsgericht, praktijkgericht en overkoepelend onderzoek 
afzonderlijke handleidingen. Om praktische redenen zijn deze 
samengevoegd. De oude, afzonderlijke handleidingen zijn hier-
mee komen te vervallen.

Dat geldt ook voor de aparte Handleiding kennisbenutting 
praktijkgericht onderzoek beroepsonderwijs, die het NRO had 
uitgegeven samen met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs 
(ecbo). Ecbo is in opdracht van het NRO verantwoordelijk voor 
de kennisverspreiding van onderzoek naar het (middelbaar) 
beroepsonderwijs. 

In hoofdstuk 1 van deze handleiding wordt besproken wat 
het NRO verstaat onder kennisbenutting, en waarom het dat 
belangrijk vindt. Daarbij wordt ook kort ingegaan op verschil-
lende middelen voor kennisbenutting die de onderzoekers en 
het NRO ter beschikking staan.

Wat het NRO in zijn algemeenheid van onderzoekers verwacht 
ten aanzien van kennisbenutting wordt beschreven in   hoofdstuk 
2. Deze acties zijn gekoppeld aan de achtereenvolgende fasen 
binnen het onderzoek.

Het geeft veel voldoening als onderzoek niet op de plank blijft 
liggen, maar daadwerkelijk wordt benut in de praktijk. Hoe 
bereik je dit? Kennisbenutting is op veel verschillende manieren 
te realiseren. Verspreid door deze handleiding vindt u voorbeel-
den van projecten die daarvan een goede indruk geven.  
Ze onderstrepen tegelijk het belang van een bewuste afweging 
over het verbinden van onderzoek met praktijk en/of beleid.

In hoofdstuk 3 staan verwijzingen naar andere publicaties en 
instrumenten van het NRO en ecbo over kennisbenutting.  
Tot slot staan contactgegevens vermeld. •
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Het NRO coördineert en financiert onderzoek naar onder-
wijs. Daarnaast stimuleert het NRO de wisselwerking tussen 
 onderwijspraktijk, -beleid en -onderzoek, met als doel kennis-
benutting.

Kennisbenutting is een complexer proces dan de term wellicht 
doet vermoeden. Het NRO verstaat onder kennisbenutting1 het 
gebruik van opbrengsten van onderzoek door (betrokkenen uit) 
de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid, met het doel onder-
wijs te verbeteren en vernieuwen. De kennis uit onderzoek is niet 
automatisch ook kennis voor mensen uit de praktijk of het beleid; 
voor hen zijn de onderzoeksresultaten in eerste instantie ‘slechts’ 
informatie. Het wordt pas kennis op het moment dat zij deze 
resultaten verbinden met hun eigen handelings-, ervarings- en 
omgevingskennis. Van kennisbenutting kan uiteraard ook sprake 
zijn tussen wetenschappers onderling.

1 Er circuleren vele termen om de verbinding tussen onderzoek en praktijk te duiden: 
valorisatie, disseminatie, kenniscocreatie, kenniscirculatie. Het NRO heeft gekozen 
voor de term kennisbenutting, zoals deze ook wordt gebruikt door NWO.  
Ecbo spreekt doorgaans van kennisverspreiding.

Het belang van kennisbenutting is evident: toepassing van 
kennis uit onderzoek betekent dat handelingen in de praktijk 
of beleidsbeslissingen wetenschappelijk onderbouwd zijn. 
Desondanks is het gebruik van wetenschappelijke kennis in het 
onderwijs niet vanzelfsprekend. Wetenschappers hebben niet 
altijd voldoende zicht op de praktische toepasbaarheid van hun 
bevindingen. Onderwijsprofessionals op hun beurt hebben dik-
wijls onvoldoende toegang tot wetenschappelijke kennis, of het 
ontbreekt hen bijvoorbeeld aan tijd om deze tot zich te nemen.

Het NRO hecht aan de verspreiding van onderzoeksresultaten 
in wetenschappelijke publicaties. Maar daarnaast wil het vooral 
bevorderen dat deze resultaten zoveel mogelijk ten goede 
komen aan de onderwijspraktijk en het -beleid. Dat kan op 
 verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 – door samenwerking in een onderzoeksproject van onderzoekers  
en mensen uit de praktijk en/of het beleid (in zogenoemde 
 consortia);

 – door onderzoeksresultaten te verspreiden, door middel van 
publicaties in vaktijdschriften, maar ook door het versturen van 

1 Kennisbenutting:
 belang en middelen 

>
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Om de onderzoeksresultaten verder te 
verspreiden gaven Ernst en haar team 
naast genoemde trainingen verschillende 
presentaties op onderwijscongressen. 
Voorts maakten ze een instructievideo en 
kreeg het project aandacht via Leraar24. 
Voor hun inspanningen kregen Ernst c.s. 
de NRO-verbindingsprijs voor leraren 
2016, voor het toepassen van onderzoek 
op school. Om het bereik van de methode 
verder te vergroten is met succes een 
beroep gedaan op de NRO-subsidierege-
ling Kennisbenutting Plus (zie hoofdstuk 
3 in deze handleiding). •
Zie:  » samenvatting van het project in de 
NRO-projectendatabase  » nieuwsbericht  
bij het winnen van de NRO-verbindings-
prijs  » video op YouTube  » artikel Leraar24  
» bericht in NRO-projectenbank na toeken-
ning van subsidie Kennisbenutting Plus

collega’s de META-methode: Metacogni-
tieve Expliciete Training om leerlingen 
te Activeren. Doel is om leerlingen meer 
zelfsturing bij te brengen, aansluitend bij 
actuele onderwijsontwikkelingen rond 
21ste-eeuwse vaardigheden. In de META-
aanpak komen zogeheten metacognitieve 
vaardigheden, zoals oriënteren, contro-
leren, reguleren en monitoren aan bod. 
In het project zijn ‘META-kaarten’ ontwik-
keld, die de leerlingen hierbij helpen.

Daarnaast werden leraren getraind om 
de META-methode goed te kunnen uit-
voeren en begeleiden. Toepassing van 
de methode leidde tot betere cijfers voor 
wiskunde, met name voor leerlingen met 
een score ‘in het tweede kwart’ van de klas 
(net onder het gemiddelde).

Metacognitie  
in de wiskundeles

Een goed voorbeeld van leerkrachten die 
gebruikmaken van wetenschappelijke 
inzichten in hun lessen, is een project 
over metacognitie in de wiskundeles. 
Wiskundedocent Rodica Ernst (Udens 
College) zag haar leerlingen soms worste-
len met de vele informatie bij complexe 
vraagstukken. Ze bedacht dat het handig 
zou zijn om de stappen in het oplossen 
van een probleem expliciet te maken, 
en greep daarbij terug op de Improve-
instructiemethode, zoals ontwikkeld door 
de Israëlische wetenschappers Mevarech 
en Kramarski.

Op basis van deze wetenschappelijke 
inzichten ontwikkelden Ernst en enkele 

persberichten, nieuwsbrieven, via sociale media, websites en/of 
opname in (digitale) databestanden;

 – door potentiële (eind-)gebruikers te laten kennismaken met de 
resultaten van onderzoek in workshops, op congrespresentaties, 
of via andere bijeenkomsten;

 – door de verspreiding van producten die voortvloeien uit het 
onderzoek. Te denken valt aan lesmateriaal, handleidingen, 
checklists en dergelijke, maar ook aan de opname van onder-
zoeksresultaten in een leerlijn of in een lesmethode.

Voor een deel nemen het NRO en voor het (middelbaar) 
beroepsonderwijs ecbo deze taken op zich. Dat is vooral in 
 voorwaardenscheppende zin. Maar uiteindelijk zijn het de 
onderzoekers (en de gebruikers) van de onderzoeksresultaten 
die ervoor kunnen zorgen dat kennis daadwerkelijk wordt 
benut. Over de rol van onderzoekers en onderzoeksconsortia 
hierbij gaat het volgende hoofdstuk. •
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https://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/?projectid=405-17-831-uitdragen-en-verbeteren-meta-methode


Belangrijk uitgangspunt voor het NRO is dat kennisbenutting 
verweven is met alle fasen van het onderzoek. Uitvoerders van 
door het NRO gefinancierd onderzoek hebben daarom op ver-
schillende momenten tijdens hun onderzoek contact met het 
regieorgaan, om uit te wisselen hoe zij de benutting van kennis 
die voortvloeit uit hun onderzoek (kunnen) bevorderen.

In algemene zin wordt van onderzoekers verwacht dat zij zich 
inzetten om de resultaten van hun onderzoek zo breed en/of 
gericht mogelijk te verspreiden; zoveel mogelijk betrokkenen, 
met name ook uit de onderwijspraktijk, moeten kennis kunnen 
nemen van de resultaten en deze kunnen gebruiken.

Verder wordt onderzoekers gevraagd het NRO op de hoogte te 
houden van publicaties, presentaties en andere producten die 
voortkomen uit hun onderzoek. Dat doen zij vooral door deze 
producten te uploaden in ISAAC, het elektronische aanvraag- en 
registratiesysteem van NWO. Ook verslagen van bijeenkomsten 
van onderzoekers met het NRO (als deze zijn opgesteld door 

de onderzoeker) en door het NRO verlangde rapportages dienen 
door de onderzoekers in ISAAC te worden geregistreerd.

Voorafgaand aan en gedurende de looptijd van het onderzoek 
stimuleert het NRO onderzoekers op verschillende momenten om 
aandacht te hebben voor kennisbenutting, achtereenvolgens:

1. bij de onderzoeksaanvraag nemen de onderzoekers een paragraaf 
op in hun onderzoeksvoorstel, waarin zij proberen aan te geven 
hoe de resultaten van hun onderzoek ten goede kunnen komen 
aan de onderwijspraktijk en/of het -beleid. Dit zijn voornemens, 
die gedurende het onderzoek kunnen worden aangepast;

2. bij aanvang van het onderzoekstraject stelt het NRO vast of een 
start- en/of voortgangsgesprek zal plaatsvinden. Wanneer beslo-
ten wordt tot het houden van een startgesprek, dan maakt de 
betrokken NRO-beleidsmedewerker hiervan een kort verslag.  
Bij beleidsgericht onderzoek vindt in de regel altijd een start-
gesprek plaats.

2 Wat verwacht het  
 NRO van onderzoekers?

>
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gesprekstechnieken om onderzoek door 
de leerlingen te stimuleren.

Om de inzichten uit de review zo breed 
mogelijk te verspreiden hebben de onder-
zoekers, naast het eindrapport en enkele 
wetenschappelijke publicaties, ook een 
toegankelijke publieksbrochure  geschre-
ven. Verder hielden ze verschillende pre-
sentaties voor leraren en lerarenopleiders. 
Daar kregen ze veel positieve reacties  
van leraren, die de tips zeer bruikbaar 
 vonden. Voorts is een artikel op  
leraar24.nl geplaatst, met enkele 
 instructieve video’s. •
Zie:  » samenvatting van het project in 
de NRO-projectendatabase  » publieks-
brochure Beter leren door onderzoek  
» artikel Leraar24

In de review bestudeerden en analyseer-
den de VU-wetenschappers maar liefst 
186 artikelen over onderzoekend leren, 
zowel in het primair als in het voortgezet 
onderwijs. Het merendeel van deze stu-
dies (ruim 100) kwam uit de Verenigde 
Staten, een aanzienlijk deel (bijna 50) was 
Europees.

De overzichtsstudie leverde tal van tips en 
voorbeelden op voor leraren die aan de 
slag willen met onderzoekend leren. De 
aanbevelingen hebben met name betrek-
king op de aard en mate van sturing die 
de leraar kan geven, op de begeleiding 
van het samenwerken tussen leerlingen, 
en op het toepassen van verschillende 

De rol van de leraar bij 
onderzoekend leren 

Het kan voor leraren (en anderen uit de 
onderwijspraktijk) erg behulpzaam zijn 
als wetenschappers onderzoek op een 
bepaald gebied systematisch verzamelen 
en op een heldere manier de belangrijkste 
conclusies uiteenzetten. Onderwijsweten-
schappers van de Vrije Universiteit deden 
dat voor onderzoekend leren; in 2013-
2014 voerden zij voor het NRO een zoge-
noemde reviewstudie uit, in het bijzonder 
naar de rol van de leraar daarbij.

>

3. halverwege het traject worden door het NRO bij sommige 
programma’s voortgangsverslagen opgevraagd. Tevens kan op 
initiatief van het NRO een (telefonisch) overleg worden gehou-
den over de voortgang van het onderzoek. Kennisbenuttings-
activiteiten kunnen zowel in de verslagen als in het overleg ter 
sprake komen. In geval van een voortgangsgesprek maken de 
uitvoerders van het onderzoek hiervan een kort verslag, op basis 
van een door het NRO aangeleverd format;

4. in de slotfase van het project, doorgaans drie maanden voor de 
geplande einddatum, vraagt het NRO van de uitvoerders om 
een zogeheten plan van aanpak kennisbenutting. Ook hiervoor 
bestaat een vast format.

In het plan staat vermeld:
 – welke kennisbenuttingsactiviteiten tot dusver hebben plaats-
gevonden (incl. doelgroep, uitvoerder(s), tijdstip en kosten);

 – welke kennisbenuttingsactiviteiten nog staan gepland;
 –  een toegankelijke (voorlopige) samenvatting van (de uitkom-
sten van) het onderzoek. Deze samenvatting wordt gebruikt 
voor opname in de NRO-projectendatabase, en voor eventuele 
persberichten, nieuwsbrieven e.d. De samenvatting bevat zo 
mogelijk adviezen voor de praktijk en/of het beleid en een link 
naar ontwikkelde producten.
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https://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/?projectid=411-12-209-de-rol-van-de-docent-bij-onderzoekend-leren-door-leerlingen-in-de-klas-reviewstudie
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/12/Beter-leren-door-onderzoek_VanOers-obv-review.pdf
https://www.leraar24.nl/beter-leren-door-onderzoek/
https://www.nro.nl/nro-projecten-vinden/


op leraar24.nl, werd met succes aandacht 
gevraagd voor Fit & Vaardig. Het NRO 
hielp hierbij, wat onder meer resulteerde 
in items voor RTL Nieuws, het Jeugdjour-
naal en het Algemeen Dagblad. Eind 2017 
kreeg Marijke Mullender-Wijnsma de 
NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers, 
voor het vertalen van haar onderzoek 
naar de onderwijspraktijk.•
Zie:  » website Fit & Vaardig op school   
» samenvatting van het project in de NRO-
projectendatabase » nieuwsbericht bij het 
winnen van de NRO-verbindingsprijs  
» artikel Leraar24. 

Vaardig konden zich ook beter concentre-
ren op de taken in de les erna. Bovendien 
hadden zij na één jaar deelname minder 
kans op overgewicht.

Na afloop van het onderzoek is het 
 programma doorontwikkeld. Zo is er een 
online, interactieve Fit & Vaardig-app 
gebouwd, die beschikbaar is voor alle 
basisscholen. Via de app worden tiental-
len spellings- en rekenoefeningen aan-
geboden. Om de resultaten verder uit te 
dragen werd een website ontworpen en 
een brochure geschreven. In nieuwsbe-
richten en andere publicaties, onder meer 

Fit & Vaardig op school 

Onderzoekers van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG) en 
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ont-
wikkelden het programma Fit & Vaardig, 
waarbij de taal- en rekenlessen worden 
gekoppeld aan bewegingsoefeningen.

Onderwijskundige Marijke Mullender-
Wijnsma deed promotieonderzoek aan 
de RUG naar de effecten van Fit & Vaardig. 
In dat onderzoek toonde ze aan dat kin-
deren die aan het programma meededen 
een leerwinst van vier maanden boekten 
bij spelling en rekenen ten opzichte van 
kinderen die het programma niet volg-
den. De kinderen die deelnamen aan Fit & 

 Het NRO beoordeelt dit plan van aanpak kennisbenutting, 
denkt mee en vult het aan als het nog andere mogelijkheden 
voor kennisbenutting ziet. Eventueel vindt hier (telefonisch) 
overleg over plaats. Het plan van aanpak kennisbenutting staat 
los van de administratieve eindrapportage die de uitvoerders 
na afloop van het project voor het NRO opstellen. Bij sommige 
programma’s is het kennisbenuttingsplan geïntegreerd in het 
eindverslag.

5. Kennisbenuttingsactiviteiten die plaatsvinden aan het eind van 
het project of na de formele afronding ervan, worden door de 
uitvoerders aangemeld in het elektronisch aanvraag- en regis-
tratiesysteem ISAAC. Van uitvoerders wordt verwacht dat ze tot 
enkele maanden na de formele afronding van hun onderzoeks-
project inzetbaar zijn voor kennisbenuttingsactiviteiten.

Nota bene: de besproken activiteiten staan genoemd in meer 
algemene zin; hiervan kan worden afgeweken. De tekst van de call 
for proposals in kwestie en van de toekenningsbrieven is te allen 
tijde leidend. >
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https://www.fitenvaardigopschool.nl/
https://www.nro.nl/al-springend-leer-je-beter-rekenen/
https://www.nro.nl/marijke-mullender-wijnsma-wint-nro-vor-praktijkprijs-2017/
https://www.leraar24.nl/fit-en-vaardig/
https://www.isaac.nwo.nl/nl/


Bijeenkomsten 
Het NRO belegt bijeenkomsten voor onderzoekers en eventuele 
praktijkpartners uit onderzoeksconsortia. Deze bijeenkomsten 
zijn bedoeld voor onderlinge kennismaking en voor het uitwisse-
len van ervaringen, ook op het gebied van kennisbenutting.  
Ze kunnen bijvoorbeeld worden georganiseerd bij de start van 
een onderzoek of onderzoeksprogramma. Bij beleidsgericht 
onderzoek is dan vaak ook een vertegenwoordiger van het minis-
terie van OCW aanwezig. Bij praktijkgericht onderzoek over het 
(middelbaar) beroepsonderwijs sluit altijd een vertegenwoordi-
ger uit het kennisverspreidingsprogramma van ecbo aan.

Ook gedurende het onderzoekstraject vinden soms bijeen-
komsten plaats, bijvoorbeeld rond een thematische call; 
 onderzoekers binnen die call delen dan hun eerste uitkomsten 
en wisselen ervaringen uit.

Bij de afronding van (afzonderlijke) projecten worden dikwijls 
slotbijeenkomsten belegd, waarop de onderzoeksresultaten 
worden gepresenteerd; het initiatief komt in die gevallen veelal 
van de onderzoekers of het consortium zelf. •

Ervaringen van scholen in het werken met 
deze methodiek leidden tot vervolgon-
derzoek naar de professionele leercultuur 
in mbo-teams en onderzoek naar de over-
wegingen bij de rolverdeling in de teams. 
Vanaf 2017 werkt Patricia Brouwer samen 
met collega’s in en buiten ecbo verder 
aan praktijkvraagstukken op het terrein 
van teamsamenwerking in door het NRO 
gefinancierd onderzoek. Resultaten wor-
den online en offline gedeeld binnen en 
buiten de mbo-sector. •
Zie:  » Website ecbo  » Artikelen in 
 vaktijdschriften, waaronder Profiel,  
De Nieuwe Meso  » Artikelen in de Canon 
beroepsonderwijs  » Onderzoeksrapporten 
in de database bvekennis.nl  » Tools voor 
scholen.

In de ecbo-publicatie ‘Samenwerkende 
teams in het mbo: een teamportret’ is de 
samenwerking in mbo-teams overzich-
telijk in kaart gebracht. Een teamportret 
helpt opleidingsmanagers en teams 
om een gedeeld beeld te vormen over 
samenwerking in het team en deze te 
expliciteren. Daarmee is een teamportret 
een hulpmiddel voor teams en oplei-
dingsmanagers om beter zicht te krijgen 
op de sterke punten en mogelijke ontwik-
kelpunten binnen een team.

Voor opleidingsteams is op basis van deze 
mbo-studie naar teamsamenwerking een 
teamportretmethodiek ontwikkeld. Deze 
methodiek kunnen teams gebruiken om 
inzicht te krijgen in hun ontwikkeling. 
Aanvullend daarop zijn ondersteunende 
tools ontworpen. 

Samenwerking in 
 opleidingsteams

In het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) is de kwaliteit van het onderwijs bij 
uitstek een teamverantwoordelijkheid. 
Maar wat vraagt dat precies van de onder-
wijsteams in het mbo?
Onderwijskundige Patricia Brouwer 
promoveerde in 2011 op onderzoek naar 
samenwerking in teams. Hierop is voort-
gebouwd in het praktijkgerichte onder-
zoek- en kennisverspreidingsprogramma 
van het Expertisecentrum Beroepsonder-
wijs (ecbo). Uit de resultaten van praktijk-
gericht onderzoek bleek dat voor scholen 
vaak onduidelijk is hoe samenwerking in 
een team werkt. 

De teamportretmethodiek:

  • Lokale probleemanalyse

  • Opstellen teamportret

  • Betekenisgeving resultaten

  • Vervolgactiviteiten formuleren
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Een van de doelen van het NRO is om een steviger verbinding 
tussen onderzoek, praktijk en beleid te bewerkstelligen. 
Om dat te bereiken zijn vele stappen van diverse actoren 
nodig. Het volgen van deze handleiding is een van deze 
stappen. Hieronder vindt u enkele andere instrumenten 
van het NRO om de onderlinge banden te verstevigen.

Op de NRO-website vindt u een overzicht van de activiteiten 
die het NRO uitvoert om kennisbenutting te bevorderen. Ook 
ecbo biedt een dergelijk overzicht van activiteiten en producten 
op zijn website. Het NRO en ecbo staan open voor reacties en 
 ervaringen.

In 2017 heeft het NRO de zogeheten wegwijzer onderwijsonder-
zoek gepubliceerd. In de wegwijzer zijn de belangrijkste kanalen 
samengebracht die het NRO biedt om snel en gericht resultaten 
van onderwijsonderzoek te vinden. Hij is bedoeld voor leraren 
en andere betrokkenen bij het onderwijs.

Onderzoekers die in de eindfase zitten van een door het NRO 
gefinancierd project, of die dit net hebben afgerond, staat de 
regeling Kennisbenutting Plus ter beschikking. De subsidie is 
bedoeld om uitkomsten van dit onderzoek (verder) geschikt 
en bruikbaar te maken voor toepassing in de onderwijspraktijk 
of het onderwijsbeleid. Daarnaast heeft de subsidie tot doel 
gebruikers te betrekken bij het benutten van wetenschappelijk 
onderwijsonderzoek. Eindgebruikers dragen om die reden 
 minimaal de helft bij aan de kosten.

Voor meer goede voorbeelden van kennisbenutting, zie de 
NRO-brochure ‘Hier leren we van’. De voorbeelden, bedoeld ter 
illustratie en inspiratie, laten zien op welke wijze onderzoekers, 
onderwijsprofessionals en het NRO samen aan kennisbenutting 
kunnen werken. 
Op de website van ecbo staat een literatuurstudie over kennis-
benutting in het onderwijs, uitgevoerd door onderzoekers van de 
Open Universiteit. •

3 Andere instrumenten 
 voor kennisbenutting 
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https://www.nro.nl/kennis-verspreiden/
https://ecbo.nl/kennisverspreiding/
https://www.nro.nl/wegwijzer/
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https://www.nro.nl/kennisbenutting-plus-van-onderzoek-naar-praktijk/
https://www.nro.nl/kennis-verspreiden/inspirerendevoorbeelden/
https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2017/03/ecbo.17-246-KennisbenuttingInHetOnderwijs.pdf
https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2017/03/ecbo.17-246-KennisbenuttingInHetOnderwijs.pdf


foto: AO
C Raad

Voor algemene vragen over 
door het NRO gesubsidieerd 
onderwijsonderzoek kunt u contact 
opnemen via info@nro.nl. 

Voor vragen over kennisbenutting  
kunt u bij het NRO terecht bij:  

Stef Severt
070 349 44 24
s.severt@nwo.nl 

Hanneke de Weger
070 349 44 65
h.deweger@nwo.nl

Rowan Zuidema 
070 349 43 66
r.zuidema@nwo.nl

4 Contactgegevens
 NRO en ecbo

Voor algemene vragen over kennis-
verspreiding (middelbaar) beroepsonderwijs 
kunt u contact opnemen via info@ecbo.nl.  

Voor vragen over kennisbenutting in het  
beroepsonderwijs kunt u terecht bij het 
Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo):

José van den Berg
06 512 070 93
jose.vandenberg@ecbo.nl

Joost Franssen
06 533 171 27
jfranssen@cinop.nl

Ilona Koning
06 132 196 05
ilona.koning@ecbo.nl 
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Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Postadres:  Postbus 93461
2509 AL Den Haag 
www.nro.nl

Stationsplein 14
5211 AP  ’s-Hertogenbosch
Postadres:  Postbus 1585
5200 BP  ’s-Hertogenbosch
www.ecbo.nl 
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