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Inleiding 
 

 Aanleiding en doelstelling onderzoek 

“Stimulering van onderwijsinnovatie is essentieel op een plek waar onderwijscarrières vaak als 

secundair worden gezien.” Zo beschrijft een universitaire docent het belang van het 

Comeniusprogramma: innovatiebeurzen voor onderwijsprofessionals uit het HBO of WO. Het doel van 

het programma is om een impuls te geven aan onderwijsvernieuwing en –verbetering in het hoger 

onderwijs en docenten de mogelijkheid te geven om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. 

Het Comeniusprogramma biedt beurzen aan Teaching Fellows (50.000 euro), Senior Fellows (100.000 

euro) en Leadership Fellows (500.000 euro). De Fellows worden onderling onderscheiden op basis van 

hun onderwijservaring en de reikwijdte van hun impact op het onderwijs. De Comeniusbeurzen 

worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  De aanvraag- 

en beoordelingsprocedure van het Comeniusprogramma wordt uitgevoerd door het Nationaal 

Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De doelstelling van het NRO is het coördineren en 

financieren van onderwijsonderzoek en het bevorderen van de verbinding tussen wetenschappelijk 

onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Zo wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de 

vernieuwing en verbetering van het onderwijs.  

  Toekenning van een Comeniusbeurs biedt Fellows de kans om zich gedurende de looptijd van 

het project te richten op de verbetering van hun onderwijs en zich daarnaast verder te ontwikkelen als 

onderwijsprofessional. Zo hoopt het ministerie van OCW een bijdrage te kunnen leveren aan meer 

gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten. Ook worden 

Comenius Fellows lid van het ComeniusNetwerk, waar de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen (KNAW) gastvrouw van is. Binnen dit netwerk van onderwijsvernieuwers worden 

kennis en ervaring met elkaar uitgewisseld en wordt er in  kleine groepen (tracé’s) gewerkt aan 

projecten ter verbetering van het hoger onderwijs. Het netwerk stelt zich op als gesprekspartner voor 

onderwijsprofessionals, beleidsmedewerkers, politici en burgers over actuele thema’s en docentschap 

in het hoger onderwijs.  

 In 2021 wordt het Comeniusprogramma als geheel geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie wordt 

nagegaan of de doelstellingen van het Comeniusprogramma zijn behaald en of de huidige procedures 

van het Comeniusprogramma goed aansluiten op de doelstellingen. Eén van die doelstellingen is om 

een bijdrage te leveren aan de (onderwijs)carrière van Comenius Fellows. Op dit moment is er slechts 

anekdotisch bewijs dat het behalen van de beurs een positieve impact heeft op de (onderwijs)carrière, 

maar over de gehele breedte van het programma is nog niet duidelijk of deze doelstelling wordt 

behaald. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen op welke manieren het 

Comeniusprogramma een bijdrage levert aan carrièreontwikkelingen van de laureaten. Het onderzoek 

dient daarmee als voorbereiding op de evaluatie van het Comeniusprogramma. Er was beperkte tijd 

beschikbaar om dit onderzoek te volbrengen, waardoor er verder niet wordt ingegaan op de inhoud 

van de Comeniusprojecten en in welke mate deze succesvolle innovaties zijn gebleken.   

 Dit onderzoek spitst zich verder toe op de carrièreontwikkelingen van Teaching Fellows. De 

beurzen in deze trede zijn bedoeld voor onderwijsprofessionals met nog weinig ervaring in 

onderwijsontwikkeling en –innovatie en die veelal nog aan het begin van de onderwijscarrière staan, 

waardoor het NRO verwacht dat de impact van de Comeniusbeurs voor deze groep het meest zichtbaar 

zal zijn. Daarnaast ontvangen de Teaching Fellows de kleinste beurs, van 50.000 euro. Het is belangrijk 

om te weten of het uitvoeren van deze innovatieprojecten, ondanks de geringe grootte van het 

beursgeld, een relevante bijdrage kan leveren aan carrièreontwikkelingen van de hoofdaanvrager. Het 
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NRO hanteert op dit moment een uitgebreide selectieprocedure om de kwaliteit van de projecten te 

kunnen garanderen, wat mede wordt gedaan om de gewenste opbrengsten voor de kwaliteit van het 

onderwijs en de carrière van de Teaching Fellows te behalen. 

In dit onderzoek interpreteer ik carrièreontwikkelingen als ‘professionele groei’. Dit betekent 

dat niet enkel meetbare of formele ontwikkelingen worden meegenomen, maar ook aspecten die 

bijvoorbeeld betrekking hebben op de persoonlijke ontwikkeling en samenwerkingsrelaties. Ik 

verwacht dat de mate van impact van het Comeniusprogramma sterk afhangt van andere 

carrièreontwikkelingen en de verschillende instellingskenmerken van de universiteit of hogeschool 

waar de Fellow werkzaam is. In dit onderzoek richt ik mij daarom ook op het in kaart brengen van de 

mogelijkheden binnen een hoger onderwijsinstelling op het gebied van onderwijscarrières. Daarnaast 

zal ik in kaart brengen welke aspecten van het Comeniusprogramma belangrijk zijn voor de bijdrage 

die het Comeniusprogramma kan leveren aan de (onderwijs)carrière van Teaching Fellows. Op basis 

hiervan zal ik een aantal praktische aanbevelingen doen voor de manieren waarop het NRO mogelijk 

haar beleid kan aanpassen om de impact van het Comeniusprogramma te vergroten. Tot slot geef ik 

een aantal suggesties voor de evaluatie van het Comeniusprogramma in 2021.  

 

Het Comeniusprogramma 

Toen het Comeniusprogramma in 2017 werd opgestart door het ministerie van OCW was er 500.000 

euro voor de beurzen gereserveerd, waarvan tien Teaching Fellow beurzen van 50.000 euro werden 

verdeeld. De helft van deze beurzen werd toegekend aan aanvragers van hogescholen en de andere 

helft aan aanvragers van de universiteit. De toegekende projecten in dat jaar sloten aan bij het thema 

‘Gelijke kansen in het hoger onderwijs’. In 2018 zijn niet alleen de hoeveelheid thema’s toegenomen, 

waar er sindsdien elk jaar vier van zijn, maar ook het beschikbare budget werd verhoogd naar 6 miljoen 

euro in totaal door het vrijkomen van middelen uit het Studievoorschot. Daardoor konden de Senior- 

en Leadership treden worden toegevoegd. Deze verschillende treden representeren niet enkel een 

ander bedrag, maar ook een andere doelstelling.  De Teaching Fellow beurzen zijn bedoeld voor een 

innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel, de Senior beurzen voor het curriculum van een 

hele opleiding of faculteit en Leadership beurzen voor meerdere faculteit of de hele instelling. Ook de 

looptijd is verschillend; een Teaching Fellow project heeft een looptijd van maximaal 18 maanden, 

tegenover een looptijd van maximaal 30 maanden voor de Senior Fellows en maximaal 42 maanden 

voor de Leadership Fellows. 

  Met de groei van het totale beursgeld en de invoering van de drie treden, groeiden ook de 

totale hoeveelheid aanvragen (zie Tabel 1). Sinds 2018 zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd 

in de grootte en verdeling van het totale beursgeld, zoals het verhogen van de Leadership beurzen van 

250.000 euro naar 500.000 euro. In Tabel 1 is te zien dat het aantal aanvragen voor Senior- en 

Leadership Fellow beurzen sinds 2018 in kleine mate is gedaald, terwijl het aantal aanvragen voor 

Teaching Fellow beurzen blijft stijgen over de jaren heen. Dit verschil heeft wellicht te maken met het 

verschil in eisen die gesteld worden aan de onderwijservaring van de hoofdaanvrager. Zo dient de 

Teaching Fellow ten minste 2 jaar onderwijservaring te hebben in het hoger onderwijs, terwijl een 

Senior Fellow en een Leadership Fellow respectievelijk minimaal vijf jaar en zeven jaar 

onderwijservaring dienen te hebben en daarbij ervaring moeten hebben met onderwijsontwikkeling 

en (onderwijskundig) leiderschap. Dit verschil, in combinatie met het verschil in doelstelling tussen de 

treden, maakt de Teaching Fellow beurs de meest toegankelijke beurs, ook - of juist - voor docenten 

met nog weinig onderwijservaring. Een Comenius Fellow kan in een jaar enkel voor één van de drie 

treden een aanvraag indienen. Als een Fellow eenmaal een beurs in een bepaalde trede gehonoreerd 
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heeft gekregen, kan de aanvrager in volgende jaren niet nogmaals een aanvraag doen in dezelfde of 

een lagere trede. Wél is het mogelijk om te ‘klimmen’ binnen het Comeniusprogramma, door na het 

afronden van het Comeniusproject een aanvraag te doen in een hogere trede.  

 

Tabel 1.  

Weergave van de totale hoeveelheid intentieverklaringen tot aanvraag (IV) ten opzichte van de totale 

hoeveelheid beurzen, uitgesplitst per beurstrede en jaartal.  

   

  Om een Comeniusbeurs gehonoreerd te krijgen, moet een aanvrager door een vastgestelde 

procedure heen. Voor de Teaching Fellows begint deze procedure met het indienen van een 

intentieverklaring, waarna vervolgens een vooraanmelding wordt ingediend. Op basis van deze 

vooraanmelding krijg de aanvrager een (niet bindend) positief of negatief advies voor het uitwerken 

van een volledige aanvraag.  Als de aanvrager besluit een volledige aanvraag in te dienen, dan wordt 

deze door de beoordelingscommissie beoordeeld op basis van 4 criteria. Op dit moment, voor de ronde 

van 2020, gaat het om de volgende criteria: (1) Het innovatieve karakter van het project, (2) Verwachte 

opbrengst van het project, (3) Kwaliteit van het projectplan en (4) De onderwijservaring van de 

aanvrager. Met name dit laatste criterium is interessant voor het huidige onderzoek. In dit criterium 

wordt niet enkel meegenomen of de positie en onderwijservaring van de aanvrager passend is voor 

het Comeniusproject, maar ook de inhoud van het professional statement. Hierin beschrijft de 

aanvrager zijn/haar visie op onderwijs en dient de aanvrager te reflecteren op de bijdrage die het 

ontvangen van de Comeniusbeurs en lidmaatschap van het ComeniusNetwerk kunnen leveren aan 

zijn/haar onderwijscarrière. Deze reflectie is bedoeld om aanvragers bewust te maken van de impact 

die de beurs kan hebben op carrièreontwikkelingen en laat de aanvrager nadenken over de 

mogelijkheden binnen zijn/haar eigen carrière na het uitvoeren van het Comeniusproject.     

 

Onderwijscarrières gekoppeld aan het Comeniusprogramma  

De verschillende treden van het Comeniusprogramma zijn mede bedoeld om groei binnen 

onderwijscarrières mogelijk én zichtbaar te maken. Daarom zijn de verschillende treden (Teaching, 

Senior en Leadership) gekoppeld aan het Career Framework for University Teaching van Ruth Graham, 

visueel weergegeven in Figuur 1. Binnen dit raamwerk worden 4 verschillende niveaus onderscheiden 

binnen de carrière van een onderwijsprofessional in het hoger onderwijs. Niveau 1 beschrijft de 

‘effectieve docent’ met een professionele houding en ervaring in het effectief lesgeven in cursorisch 

onderwijs. De impact van deze docent beperkt zich tot de studenten aan wie hij/zij lesgeeft (Graham, 

2020). Om door te groeien naar niveau 2, de ‘vaardige en collegiale docent’, dient de docent een 

evidence-informed benadering te gebruiken in de ontwikkeling van zijn/haar onderwijs. Daarnaast 

beïnvloedt deze docent niet enkel de studenten, maar ook zijn/haar mede-docenten door het bieden 

Beurstrede 
2017 2018 2019 2020 

IV Beurzen IV Beurzen IV Beurzen IV Beurzen 

Teaching 

Fellows 
93 10 222 46 228 38 249 40 

Senior 

Fellows 
- - 126 22 117 22 98 22 

Leadership 

Fellows 
- - 23 6 16 6 10 4 

https://www.teachingframework.com/
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van mentorschap of door bij te dragen aan een collegiale onderwijsomgeving die samenwerking tussen 

collega’s bevordert (Graham, 2020). Om daarna nog door te groeien naar niveau 3 dient de docent zich 

ofwel te ontwikkelen op het gebied van onderwijsonderzoek of onderwijskundig leiderschap, waarna 

hij/zij ook een unieke bijdrage moet kunnen leveren aan de nationale/globale onderwijspraktijk of het 

onderwijsonderzoek om door te groeien naar niveau 4 van het framework.  

 

 

 
Figuur 1. De koppeling van de treden in het Comeniusprogramma aan het Career Framework for 

University Teaching van Ruth Graham.  

 

  Bij de koppeling van het Comeniusprogramma aan het raamwerk van Ruth Graham zijn de 

Teaching Fellows geplaatst tussen niveau 1, de effectieve docent, en niveau 2, de vaardige en collegiale 

docent. Deze plaatsing tussen de twee niveaus is belangrijk voor het benadrukken van de groei die een 

docent kan doormaken wanneer hij/zij een Comeniusbeurs gehonoreerd krijgt en lid wordt van het 

ComeniusNetwerk. De kenmerken van de ‘vaardige en collegiale docent’ sluiten goed aan bij de 

doelstellingen van de Teaching Fellow beurs, waarin deze een evidence-informed onderwijsinnovatie 

dient door te voeren en hierin leiding geeft aan projectteamleden. Ook wordt als kenmerkende 

professionele activiteit van de ‘vaardige en collegiale docent’ genoemd dat hij/zij deelneemt aan 

evenementen of bijeenkomsten die in het teken staan van leren en/of docentschap in het hoger 

onderwijs. (Graham, 2020). Dit kan gekoppeld worden aan de  activiteiten die Teaching Fellows binnen 

het ComeniusNetwerk uitvoeren. In het huidige onderzoek wordt nagegaan of het binnen hoger 

onderwijs instellingen in Nederland mogelijk is om op basis van de activiteiten binnen het 

Comeniusprogramma formeel door te groeien als onderwijsprofessional zoals beschreven door het 

Career Framework for University Teaching.  
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Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek heb ik de aangeleverde voortgangs- en eindverslagen geanalyseerd van de Teaching 

Fellows uit 2018 en 2019. Daarnaast zal ik bij een selectie van de Teaching Fellows uit 2017 en 2018 

een interview afnemen om een completer beeld te krijgen van de complexe processen die belangrijk 

zijn voor de impact van het Comeniusprogramma op de (onderwijs)carrière van de Teaching Fellows. 

Daarnaast biedt het analyseren van beide databronnen de mogelijkheid om drie lichtingen van 

Teaching Fellows met elkaar te vergelijken. Door de groei die het Comeniusprogramma de afgelopen 

jaren heeft doorgemaakt, vind ik dit een relevante vergelijking om te maken. Daarnaast vind ik het 

relevant om voor de belangrijke instellingsfactoren na te gaan of er een verschil bestaat tussen de 

hogescholen en universiteiten. Deze twee onderwijsinstellingen verschillen wat betreft de 

organisatiestructuur en de rol die onderwijs inneemt. Ik vind het interessant om te onderzoeken of 

deze verschillen ook zichtbaar zijn in de mate en de manier waarop het Comeniusprogramma kan 

bijdragen aan de carrière van Teaching Fellows. Deze overwegingen hebben bijgedragen aan het 

opstellen van de volgende onderzoeksvragen die ik met dit onderzoek wil beantwoorden:  

 

1. Op welke manieren draagt het Comeniusprogramma bij aan de (onderwijs)carrière van 

Teaching Fellows?  

a. Is de bijdrage van het Comeniusprogramma aan de (onderwijs)carrière van Teaching 

Fellows verschillend voor laureaten uit 2017, 2018 en 2019?  

 

2. Welke kenmerken van de onderwijsinstelling bevorderen of hinderen de 

carrièremogelijkheden van Teaching Fellows na het ontvangen van een Comeniusbeurs?  

a. Verschillen hogescholen en universiteiten in welke instellingskenmerken belangrijk 

zijn voor de carrièremogelijkheden van Teaching Fellows?  

 

3. Welke kenmerken van het Comeniusprogramma hebben de grootste impact op de 

carrièreontwikkelingen van Teaching Fellows?  

 

   

Methode 
 

Onderzoekspopulatie 

De Teaching Fellows in dit onderzoek hebben de Comeniusbeurs gehonoreerd gekregen in 2017, 2018 

of 2019. Het verschilt per jaargroep welke databronnen gebruikt zijn. Tabel 2 geeft een overzicht van 

de verschillende type databronnen die per jaargroep beschikbaar zijn en wat de kenmerken zijn 

(geslacht, onderwijssector) van elke jaargroep. In Tabel 2 is te zien dat enkel de Teaching Fellows uit 

2017 en 2018 zijn geïnterviewd. De Teaching Fellows uit 2019 zijn niet geïnterviewd, omdat hun project 

op het moment van dit onderzoek nog niet is afgerond. Verondersteld mag worden dat zij nog niet 

voldoende inzicht hebben in de mogelijke impact van het ontvangen van een Comeniusbeurs, 

waardoor mijn verwachting was dat het interviewen van deze lichting weinig waardevolle informatie 

zou opleveren. Tijdsgebrek speelde hierbij ook een rol, omdat het onderzoek binnen een vastgestelde 

stageperiode van vier maanden afgerond moest zijn.  

Van de groepen uit 2017 en 2018 zijn acht Teaching Fellows uit elke jaargroep geïnterviewd. 

Alle Teaching Fellows uit 2017 heb ik uitgenodigd voor een interview, waarvan acht positief 

reageerden. Van de lichting uit 2018 heb ik dertien Teaching Fellows uitgenodigd, waarvan acht 
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positief reageerden. Ik had niet genoeg tijd om alle 46 Teaching Fellows uit 2018 voor dit onderzoek 

te interviewen. Daarnaast is van de lichting uit 2018 ook data beschikbaar van de voortgangs- en 

eindverslagen, terwijl de lichting uit 2017 nog geen voortgangs- en eindverslagen hoefde aan te 

leveren. Bij het selecteren van Teaching Fellows uit 2018 is enkel rekening gehouden met een gelijke 

HBO/WO verdeling, Man/Vrouw verdeling en verdeling over de onderwijsinstellingen. Dit is gedaan 

om een groep te interviewen die zo goed mogelijk representatief is voor de totale lichting. Tot slot is 

het belangrijk om te vermelden dat het verschil tussen het totale aantal beurzen en het totale aantal 

geanalyseerde voortgangs- en eindverslagen is ontstaan, doordat bij een aantal Teaching Fellows door 

(persoonlijke) omstandigheden het project is verlengd en/of de deadline van het schrijven van het 

verslag niet is gehaald.  

 

Tabel 2.  

Overzicht van de verschillende databronnen met een weergave van de kenmerken van de Teaching 

Fellows uit elke databron, uitgesplitst per jaar van honorering van de Comeniusbeurs.  

 

Procedure: voortgangs- en eindverslagen 

Dataverzameling. Sinds het honoreringsjaar 2018 dient elke Teaching Fellow een voortgangs- en 

eindverslag te leveren aan het NRO. Het voortgangsverslag dient ongeveer zes maanden na start van 

het project geschreven te worden. Het eindverslag dient ongeveer achttien maanden na start van het 

project geschreven te worden, wanneer het project afgerond is. De opzet van de voortgangs- en 

eindverslagen is vergelijkbaar: in beide rapportages wordt gevraagd naar het verloop van het project, 

een beschrijving van de activiteiten rondom kennisdeling en ‘overige’ punten. Onder de overige 

punten valt ook het uitvragen van verdere effecten/gevolgen van het Comeniusprogramma voor de 

Teaching Fellow. De antwoorden op deze vragen heb ik gebruikt als data voor dit onderzoek. In de 

voortgangs- en eindverslagen van 2018 gaat het om de volgende vraag:  

 

“Heeft het verkrijgen van het Comenius fellowship voor u meer gevolgen gehad dan het kunnen 

uitvoeren van het project? (bijvoorbeeld volgende stappen in uw carrière, uitzicht op financiering uit 

andere bronnen, etc.)”.  

 

Deze vraag is aangepast en uitgebreid voor de voortgangs- en eindverslagen van de lichting uit 2019 

om de Teaching Fellows te stimuleren om de impact van het Comeniusprogramma breder te 

interpreteren dan enkel de volgende stappen in de carrière. De vraag in de verslagen voor de lichting 

uit 2019 is als volgt geformuleerd:  

 

Jaartal 

honorering:   

Interviews Voortgangsverslagen Eindverslagen 

Tot. Geslacht Sector Tot. Geslacht Sector Tot. Geslacht Sector 

2017 

10 beurzen 
8 

Man: 1 

Vrouw: 7   

HBO: 4 

WO: 4 
- - - - - - 

2018 

46 beurzen 
8 

Man: 5 

Vrouw: 3 

HBO: 4 

WO: 4 
46 

Man: 25 

Vrouw: 21 

HBO: 23 

WO: 23 
38 

Man: 21 

Vrouw:17 

HBO: 19  

WO: 19 

2019 

38 beurzen 
- - - 35  

Man: 10  

Vrouw: 25 

HBO: 18  

WO: 17 
- - - 
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“Heeft het verkrijgen van het Comenius fellowship voor u effect gehad op uw (onderwijs)carrière, in 

de vorm van bijvoorbeeld erkenning van collega’s, meer uren voor uw onderwijs, uitzicht op 

financiering uit andere bronnen, etc.?”  

  

Data-analyse. De antwoorden op bovenstaande vragen heb ik voor de analyse opgehaald uit 

ISAAC. Dit is het online systeem van het NRO waarin alle informatie over lopende aanvragen en 

projecten wordt aangeleverd, zo ook de voortgangs- en eindverslagen van de Teaching Fellows. De 

antwoorden zijn gekopieerd naar Excel, waar ik de antwoorden in verschillende categorieën heb 

ondergebracht. Ik heb ten eerste de antwoorden van de lichting uit 2018 gecategoriseerd en 

vervolgens de antwoorden  van de lichting uit 2019. Ik heb beide categorisaties continue aangepast 

zodat de definitieve categorisatie hetzelfde zou zijn voor beide lichtingen. Om deze categorisaties te 

maken heb ik ten eerste het antwoord ingedeeld bij de ‘positieve gevolgen’, het ‘uitblijven van 

gevolgen’ of de ‘negatieve gevolgen’. Bij enkele antwoorden kwam het voor dat meerdere positieve 

gevolgen werden beschreven. In dat geval werd het antwoord opgesplitst, zodat ik elk type gevolg 

apart kon categoriseren. Ik ging vervolgens voor elk antwoord de kern bepalen, zodat ik kon kijken 

welke antwoorden een gemeenschappelijke inhoud hadden. Op basis van deze gemeenschappelijke 

inhoud kon ik een categorie creëren. Van elke categorie hield ik bij aan welke criteria een antwoord 

moest voldoen om binnen die categorie te vallen. Deze criteria waren een beschrijving van de 

gemeenschappelijke inhoud en de kernwoorden van de antwoorden, zoals ‘erkenning’, ‘bekendheid’, 

of ‘vaardigheden’. Deze criteria werden continue aangepast op basis van nieuwe antwoorden die ik 

analyseerde (zie Figuur 2 voor een visualisatie van dit proces).  Als ik alle antwoorden in een categorie 

had ingedeeld ging ik kijken of het mogelijk was om een categorie op te delen in subcategorieën. Zo 

bleek bijvoorbeeld dat de categorie ‘Belangstelling voor het project’ kon worden opgedeeld in interne- 

en externe belangstelling. Ik heb pas een subcategorie gecreëerd wanneer de inhoud van twee of meer 

antwoorden dermate verschilde van de andere antwoorden in de categorie.  

 

 
Figuur 2. Een weergave van het proces van het maken van een categorisatie van de antwoorden uit de 

voortgangs- en eindverslagen en de interviews. Categorieën worden continue opgesteld of aangepast 

door het analyseren van nieuwe antwoorden 

 

 Procedure: interviews   

Dataverzameling.  De uitnodiging voor de interviews is verstuurd via e-mail, waarin de aanleiding van 

het onderzoek en de inhoud van het interview kort werden toegelicht (zie Bijlage 1). In de uitnodiging 

heb ik aangegeven dat het mijn voorkeur had om het interview af te nemen op de onderwijsinstelling 

Kern uit 
antwoord 

halen 

Zoeken naar 
gemeenschappelijke 

inhoud 

Opstellen of 
aanpassen van 

categorie
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van de Teaching Fellows. Indien dit voor mij of de Fellows niet mogelijk was, dan werd het interview 

telefonisch afgenomen. Van de zestien interviews heb ik er uiteindelijk elf afgenomen op de 

onderwijsinstellingen van de Teaching Fellows en heb ik de overige vijf telefonisch afgenomen. De 

interviews duurde gemiddeld 40 minuten, exclusief het uitleggen van de relevantie en inhoud van het 

interview. De vorm van het interview was semigestructureerd. Dit betekent dat een vaste set vragen 

die de leidraad vormde voor het interview (zie Bijlage 2 voor deze vragen), maar dat ik als onderzoeker 

naar eigen inschatting bepaalde in welke volgorde ik de vragen stelde.  Hetzelfde geldt voor het 

doorvragen op antwoorden die de Teaching Fellow gaf tijdens het interview. Ik heb voornamelijk 

doorgevraagd ter verduidelijking of ter uitbreiding van een interessant/relevant thema. Doordat ik de 

mate van doorvragen bepaalde tijdens het interview zelf, heeft mijn eigen interesse en interpretatie 

van de antwoorden een rol gespeeld in het bepalen van de richting van het interview.  

In elk interview kwamen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod: (1) De intenties 

voor het aanvragen van een Comeniusbeurs. Deze vragen sloten niet direct aan op één van de 

onderzoeksvragen in dit onderzoek, maar gaven wel de Teaching Fellow de gelegenheid om aan het 

begin van het interview wat te vertellen over hun inhoudelijke motivatie. Daarnaast schetst het een 

beeld met welke intentie de Teaching Fellows het Comeniusprogramma ingingen, en of deze intentie 

ook carrièregericht was. (2) De carrièreontwikkelingen van de Teaching Fellows na het ontvangen van 

de Comeniusbeurs. Hierbij wilde ik voornamelijk in kaart brengen hoe de verschillende ontwikkelingen 

elkaar beïnvloeden. (3) De instellingsfactoren die de Fellows als hinderend of bevorderend hebben 

ervaren voor hun carrièreontwikkelingen. (4) De kenmerken van het Comeniusprogramma die een 

positieve of negatieve invloed hadden op de impact van het programma op de carrièreontwikkelingen. 

(5) Aanbevelingen voor vergroten van de impact van het Comeniusprogramma, op basis van eerder 

genoemde hinderende instellingsfactoren en kenmerken van het Comeniusprogramma.  

    Data-analyse. Elk interview heb ik handmatig getranscribeerd. Vervolgens heb ik elk transcript 

apart geanalyseerd op basis van de bovenstaande onderwerpen. Voor elk onderwerp heb ik de kern 

van de antwoorden in steekwoorden opgeschreven in Excel. Toen eenmaal elk interview in Excel had 

verwerkt, kon ik beginnen met het categoriseren van de antwoorden. Voor elk onderwerp heb ik een 

aparte categorisatie gemaakt. Dit heb ik ten eerste gedaan voor de Teaching Fellows uit 2017 en 

vervolgens voor de Teaching Fellows uit 2018. Wederom geldt dat uiteindelijk dezelfde categorieën 

zijn gebruikt voor beide lichtingen, zodat deze onderling vergeleken konden worden. Deze categorieën 

zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke inhoud van de antwoorden. De criteria van deze categorieën 

werden continue aangepast zodat ik uiteindelijk alle antwoorden in een categorie kon plaatsen. Een 

visualisatie van dit proces is te zien in Figuur 2. Bij de categorisatie van de carrièreontwikkelingen werd 

niet enkel gelet op een overeenkomst in het type ontwikkelingen, maar ook in hoe deze ontwikkelingen 

elkaar opvolgen en beïnvloeden. 

  

 

Resultaten 
 
In deze resultatensectie zal ik ten eerste de resultaten uit de voortgangs- en eindverslagen bespreken, 

om vervolgens de resultaten uit de interviews te bespreken. De resultaten uit de voortgangs- en 

eindverslagen geven een beeld van de verschillende type gevolgen voor de carrière die zijn ontstaan 

na het ontvangen van de Comeniusbeurs. In de resultaten uit de interviews worden deze gevolgen 

weergegeven als ontwikkelingen die elkaar beïnvloeden. Daarnaast geven de interviews informatie 

over de instellingsfactoren en kenmerken van het Comeniusprogramma die belangrijk zijn voor het 
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(uitblijven van) de verschillende carrièreontwikkelingen. De resultaten uit de interviews geven 

daarmee een completeter beeld van de complexiteit rondom carrièreontwikkelingen in het hoger 

onderwijs dan de resultaten uit de voortgangs- en eindverslagen.  

  Bij elk deel van de resultaten wordt beschreven hoeveel van de Fellows een bepaald antwoord 

hebben gegeven. Deze aantallen zijn gesplitst op jaar van honorering (2017, 2018, 2019) en sector 

(HBO, WO). Tijdens de data-analyse heb ik ook het geslacht (man, vrouw) genoteerd bij de 

antwoorden, maar ik heb ervoor gekozen om deze vergelijking uiteindelijk niet meer te maken. Dit in 

verband met de scheefheid van de man/vrouw verdeling in de lichting uit 2017 (één man tegenover 

zeven vrouwen). Voor de lichting uit 2018 heb ik tijdens de selectie van participanten wel rekening 

gehouden met de man/vrouw verdeling, maar tijdens de data-analyse kon ik weinig verschillen 

opmerken tussen de mannen en vrouwen, waardoor ik heb besloten om deze analyse niet verder uit 

te werken.  

  Tot slot is het belangrijk om bij het lezen van de resultaten te onthouden dat de Fellows zowel 

in de verslagen als tijdens de interviews meerdere type antwoorden hebben gegeven op elk onderwerp 

(carrièreontwikkelingen, instellingsfactoren, etc.). Het totale aantal antwoorden op een onderwerp is 

daarom niet gelijk aan de totale hoeveelheid Fellows. Het feit dat de Fellows een bepaald type 

antwoord hebben gegeven, betekent dus niet dat dit het enige antwoord is dat zij hebben gegeven op 

dat onderwerp. Zo kunnen Fellows bijvoorbeeld zowel hebben benoemd dat ze veel erkenning hebben 

ervaren na honorering van de Comeniusbeurs, maar óók dat ze problemen hebben ervaren met het 

verduurzamen van hun project. Dit geldt echter niet voor alle voortgangs- en eindverslagen: een deel 

van de Fellows gaf op de vraag over verdere (carrière)gevolgen juist een heel kort antwoord, 

bijvoorbeeld door enkel ‘ja’ te antwoorden zonder verdere toelichting. In dat geval kon ik het antwoord 

niet opnemen in een categorie.  

  

Voortgangs- en eindverslagen 

De resultaten uit de verslagen zijn opgesplitst in positieve gevolgen, het uitblijven van gevolgen en 

negatieve gevolgen. Er is maar een klein aantal Fellows die in de voortgangs- en/of eindverslagen 

aangeven geen gevolgen of negatieve gevolgen te hebben ervaren, tegenover een groot aantal Fellows 

die aangeven één of meerdere positieve gevolgen te hebben ervaren. De positieve gevolgen zijn 

daarom weergegeven in een tabel, terwijl de negatieve gevolgen en (de redenen voor) het uitblijven 

van gevolgen enkel in de tekst staan beschreven.  

 

Positieve gevolgen 

Een antwoord werd beschouwd als ‘positief gevolg’ wanneer het antwoord een ontwikkeling beschrijft 

die (indirect) kan bijdragen aan professionele groei van de Fellow. Deze groei kan betrekking hebben 

op allerlei aspecten van de carrière: persoonlijke ontwikkeling, aanzien, werkzaamheden, werkrelaties, 

enz. Deze groei kan ook de groei van het project zelf impliceren, door belangstelling van anderen voor 

uitbreiding van het project of stappen van het projectteam voor duurzame inzet. Deze verschillende 

aspecten zijn onderscheiden in hoofdcategorieën, welke vervolgens weer zijn onderverdeeld in 

subcategorieën (zie Tabel 3). De verschillende (sub)categorieën worden onder de tabel verder 

toegelicht.  
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Tabel 3.  

Categorisatie van de positieve gevolgen uit de voortgangs- en eindverslagen van de lichting uit 2018 
en de voortgangsverslagen van de lichting uit 2019.  

 
  Persoonlijke ontwikkeling. Binnen deze categorie vallen antwoorden die betrekking hebben 

op nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis die de Teaching Fellows hebben verworven door het 

uitvoeren van het Comeniusproject. Deze kennis en vaardigheden kunnen specifiek verworven zijn 

door de inhoudelijke aard van het Comeniusproject. Zo kan iemand kennis en vaardigheden verworven 

hebben op het gebied van design thinking, omdat dit een onderdeel was van zijn/haar 

 

Positieve gevolgen:  

Voortgangsverslagen 

2018 

Eindverslagen  

2018 

Voortgangsverslagen 

2019 

Totaal HBO WO Totaal HBO WO Totaal HBO WO 

Persoonlijke 

ontwikkeling 

Nieuwe inhoudelijke 

kennis en vaardigheden 

door projectonderwerp  

1 1 0 4 1 3 3 2 1 

Nieuwe algemene 

competenties  
2 1 1 4 2 2 5 2 3 

Mogelijkheid tot 

bijscholing 
1 1 0 3 2 1 0 0 0 

Hoger aanzien 

binnen de instelling 

 

Grotere zichtbaarheid / 

bekendheid  
7 3 4 4 1 3 3 1 2 

Erkenning en 

waardering van 

collega’s  

9 6 3 4 1 3 21 8 13 

Gezien als expert  

(profilering)   
1 0 1 6 2 2 2 0 2 

Belangstelling voor 

project(onderwerp) 

Belangstelling binnen 

de instelling 
1 1 0 2 1 1 8 1 7 

Belangstelling buiten de 

instelling 
1 1 0 3 2 1 6 1 5 

Verduurzaming 

project  

Extra financiering voor 

verduurzaming project  
4 1 3 3 3 0 3 1 2 

Stappen gezet voor 

verduurzaming (doel 

nog niet bereikt) 

5 1 4 9 1 8 8 5 3 

Projectresultaten 

gebruikt voor 

onderzoek 

2 1 1 3 0 3 3 2 1 

Impact van 

ComeniusNetwerk 

Nieuwe contacten  

(voor kennisdeling)  
2 1 1 4 3 1 3 0 3 

Uitvoeren en 

organiseren van 

activiteiten in Netwerk 

2 1 1 3 1 2 0 0 0 

Veranderde 

werkzaamheden 

Bijdrage aan verkrijgen  

nieuwe (hogere) functie  
4 1 3 4 3 1 4 2 2 

Meer tijdsbesteding aan 

onderwijsinnovatie- 

en/of ontwikkeling 

4 2 2 4 1 3 5 2 3 

Meer focus onderwijsinnovatie 

 binnen instelling 
4 2 2 4 1 3 0 0 0 
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Comeniusproject. De nieuw verworven inzichten, kennis en vaardigheden kunnen echter ook meer 

algemeen van aard zijn, welke onder de subcategorie ‘nieuwe competenties’ vallen. Zo kan iemand 

meer zelfvertrouwen hebben gekregen door het uitvoeren van het project of nieuwe inspiratie voor 

onderwijsvernieuwing door het samenwerken met het projectteam. Tot slot kunnen ook nieuwe 

kennis, vaardigheden en inzichten verworven worden door het volgen van bijscholing, wat niet 

mogelijk was geweest zonder het ontvangen van de Comeniusbeurs. Dit wordt echter enkel genoemd 

door drie Fellows uit 2018 in het eindverslag. Het verwerven van nieuwe inhoudelijke kennis en 

vaardigheden en de algemene competenties worden wel vaker genoemd in de eindverslagen van de 

lichting uit 2018 en de voortgangsverslagen van de lichting uit 2019 (door acht Fellows van beide 

lichtingen).  

 Hoger aanzien binnen de instelling. Deze categorie heeft betrekking op het aanzien van de 

Teaching Fellows, op basis van de percepties van collega’s en andere (hoger) onderwijsprofessionals 

binnen de instelling. Een hoger aanzien kan zich op verschillende manieren uiten. Zo kan de Teaching 

Fellow meer zichtbaar of bekend worden doordat hij/zij de Comeniusbeurs heeft binnengehaald. Dit 

kan bijvoorbeeld betekenen dat de Teaching Fellow een breder netwerk heeft opgebouwd binnen de 

instelling of dat hij/zij vaker wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten over onderwijsvernieuwing. Vooral 

de Teaching Fellows uit 2018 noemen in het voortgangsverslag dat ze bekender of zichtbaarder zijn 

geworden. Daarnaast kunnen Teaching Fellows een hoger aanzien verwerven door expliciet meer 

erkend of gewaardeerd te worden door directe collega’s (dit kunnen ook leidinggevenden zijn). Veel 

Fellows noemen hierbij specifiek dat ze nu erkend worden voor hun onderwijsprestaties, wat eerder 

niet het geval was. Deze subcategorie wordt het vaakst genoemd van alle subcategorieën, met name 

in de voortgangsverslagen door de lichting uit 2019 (door 21 Fellows). Tot slot kan het aanzien 

veranderen doordat iemand sterker als expert wordt gezien door profilering op het onderwerp van het 

Comeniusproject. Hierbij is het belangrijk dat deze expertise meer zichtbaar wordt voor anderen, wat 

anders is dan dat de Fellow zelf vindt dat hij/zij expertise heeft ontwikkeld op het projectonderwerp 

(zoals beschreven bij persoonlijke ontwikkeling). Ondanks dat dit verschillende subcategorieën zijn, 

bestaat er wel een duidelijke samenhang: als een Fellow zichzelf ontwikkelt op het projectonderwerp, 

dan is de kans groter dat dit ook gezien wordt door anderen, wat de sociale status positief beïnvloedt.  

  Belangstelling voor project(onderwerp). Antwoorden vallen in deze categorie als mensen 

buiten het projectteam belangstelling tonen in het project of in het bredere onderwerp waar het 

project over gaat, zoals ‘inclusief onderwijs’ of ‘digitale onderwijsmiddelen’. Deze belangstelling kan 

betekenen dat er wordt gevraagd om een presentatie van de resultaten, of dat er enkel interesse wordt 

getoond in de opzet van het project.  Deze categorie wordt verder onderverdeeld in belangstelling van 

collega’s binnen de instelling, of belangstelling van externen. Deze externen zijn voornamelijk 

docenten/onderzoekers van andere hoger onderwijsinstellingen. Vooral de Teaching Fellows uit 2019 

noemden in hun voortgangsverslag dat er interne en externe belangstelling werd getoond in hun 

project. Dit geldt voornamelijk voor Teaching Fellows uit het WO, door wie dit aanzienlijk vaker werd 

genoemd (twaalf Fellows uit het WO tegenover twee fellows uit het HBO). 

  Verduurzaming project. Deze categorie heeft betrekking op de ontwikkelingen rondom de 

uitbreiding en/of structurele inbedding van het Comeniusproject, wat wordt samengevat als de 

verduurzaming. Dit kan verschillende vormen hebben: continuïteit van het Comeniusproject, de 

opstart van een vervolgproject, bredere inzet van het project (bijv. bij andere opleidingen) of de 

projectresultaten gebruiken voor een onderzoeksproject. Bij deze laatstgenoemde kan het gaan om 

het schrijven van een wetenschappelijk artikel, maar ook om het  ingaan van een nieuw 

promotietraject door de Fellow. Deze ontwikkelingen worden samengevat in de subcategorie 
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‘projectresultaten gebruikt voor onderzoek’, die maar  twee tot drie keer wordt genoemd binnen beide 

lichtingen. In de eindverslagen van de lichting uit 2018 wordt dit enkel genoemd door Fellows uit het 

WO. De verduurzaming van het project vond vaker plaats in de vorm van een vervolgproject of 

continuering van het project. Hierbij heb ik onderscheid gemaakt tussen Teaching Fellows die al extra 

financiering hebben gekregen voor verduurzaming en Teaching Fellows die (met hun projectteam) 

enkel nog maar stappen hebben gezet voor verduurzaming, maar dit nog niet is gelukt. De extra 

financiering komt veelal van de opleiding/faculteit waar de Fellow werkzaam is of vanuit een nieuwe 

beurs die is aangevraagd voor vervolg van het project. De stappen die gezet worden om verduurzaming 

te bereiken, hebben veelal betrekking op nieuwe beursaanvragen die recentelijk gedaan zijn of nieuwe 

samenwerkingen die zijn aangegaan om te kijken of het project breder ingezet kan worden. Relatief 

veel Teaching Fellows noemen dat zij bezig zijn met het bewerkstelligen van duurzame inzet, zowel 

van de lichting uit 2018 (negen in het eindverslag) als uit 2019 (acht in  het voortgangsverslag). 

 Impact van ComeniusNetwerk. Antwoorden uit deze categorie gaan over de positieve 

gevolgen die het lidmaatschap van het ComeniusNetwerk teweeg heeft gebracht. Elke Teaching Fellow 

wordt lid van het ComeniusNetwerk na honorering van de Comeniusbeurs, maar het verschilt per 

Teaching Fellow wat hiervan de opbrengsten zijn voor hun carrière. Hierbij heb ik onderscheid gemaakt 

tussen nieuwe contacten die de Fellows hebben gemaakt door hun lidmaatschap en hun activiteiten 

binnen het Netwerk. Deze activiteiten hebben vooral betrekking op het werk dat de Fellows verrichten 

in de themawerkgroepen (de tracé’s). Enkel een aantal Teaching Fellows uit 2018 noemt deze 

activiteiten in hun voortgangs- en of eindverslag. Het maken van nieuwe contacten binnen het 

Netwerk wordt ook genoemd door een aantal Fellows uit 2019, maar dan enkel door Fellows die 

werkzaam zijn in het WO.  

 Veranderde werkzaamheden. Antwoorden in deze categorie gaan over een verandering in 

werkzaamheden van de Teaching Fellow na het ontvangen van de Comeniusbeurs. Deze verandering 

kan betekenen dat iemand binnen zijn/haar huidige functie meer taken is gaan oppakken die 

betrekking hebben op onderwijsontwikkeling en/of innovatie. Daarbij kan het gaan om incidentele 

taken, zoals het werken aan een nieuw onderwijsproject, maar ook structurele taken, zoals een 

uitbreiding van de hoeveelheid onderwijsuren binnen de aanstelling. Het kan ook betekenen dat 

iemand is doorgegroeid naar een andere – hogere – functie en dat het Comeniusprogramma hier 

(direct of indirect) aan heeft bijgedragen. Deze nieuwe functie kan betrekking hebben op onderwijs, 

zoals het coördineren van een onderwijsinstituut, maar kan ook groei op de academische ladder 

betekenen (bijv. van UD naar UHD). Een verandering in werkzaamheden wordt binnen beide lichtingen 

even vaak genoemd.  

 Meer focus op onderwijsinnovatie binnen de instelling. Deze laatste categorie onderscheidt 

zich van de voorgaande categorieën, doordat deze gaat over het effect van het Comeniusprogramma 

tot nu toe heeft gehad op de onderwijsinstelling waar de Fellow werkzaam is. Antwoorden die binnen 

deze categorie vallen, beschrijven dat het ontvangen van de Comeniusbeurs ervoor heeft gezorgd dat 

er meer aandacht is voor onderwijsinnovatie binnen de instelling en/of dat er meer bewustzijn is voor 

de mogelijkheid om een beurs voor onderwijsinnovatie aan te vragen. Ondanks dat dit geen directe 

gevolgen heeft voor ontwikkelingen in de carrière van de Fellow, kan dit wel bijdragen aan het indirect 

vergroten van de impact van de Comeniusbeurs, doordat onderwijsinnovatie belangrijker wordt 

gevonden. Opvallend is echter dat deze verandering binnen de instelling wel wordt genoemd door een 

aantal Teaching Fellows uit 2018 (in het voortgangs- en eindverslag), maar niet door de Teaching 

Fellows uit 2019. In de eindverslagen van Fellows uit 2018 wordt het door drie Fellows genoemd die 

werkzaam zijn in het WO en door één Fellow die werkzaam is in het HBO.   
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Uitblijven van gevolgen  

Naast de positieve gevolgen die de Teaching Fellows in hun voortgangs- en eindverslag beschreven, 

noemde ook een deel van de Fellows dat ze (nog) geen gevolgen van de beurs voor de eigen 

(onderwijs)carrière hebben ervaren na het ontvangen van de Comeniusbeurs (2018: elf in de 

voortgangsverslagen, tien in de eindverslagen. 2019: vijf in de voortgangsverslagen). Ongeveer de helft 

van deze Fellows noemde hiervoor geen specifieke reden. Uit de antwoorden bleek wel dat de meeste 

van hen beschreven dat ze geen ‘directe’ gevolgen hebben ervaren voor hun carrière en en/of 

financieringsmogelijkheden. Hieruit maak ik op dat zij enkel aan ‘meetbare’ gevolgen hebben gedacht, 

wat een smallere interpretatie is van gevolgen dan ik in dit onderzoek hanteer. Dit antwoord werd 

vaker genoemd door de lichting uit 2018 (drie keer in de voortgangsverslagen, vijf keer in de 

eindverslagen), dan door de lichting uit 2019 (twee keer in de voortgangsverslagen). Er is hierbij geen 

duidelijk verschil tussen Fellows uit  HBO en WO.  

  Ook waren er enkele Teaching Fellows die wel een reden opgaven voor het uitblijven van 

gevolgen. Zo noemden van elke lichting één of twee Fellows dat het nog te vroeg is om dit te 

beoordelen. Andere Fellows noemden bepaalde hinderende instellingsfactoren als reden voor het 

uitblijven van carrièregevolgen (twee of drie Fellows van beide lichtingen). Zoals te weinig erkenning 

voor onderwijsprestaties of dat er geen financiering beschikbaar is vanuit de instelling om een vervolg 

te geven aan het innovatieproject. Twee Teaching Fellows uit 2019 gaven als reden op dat een 

Teaching Fellow beurs te kleinschalig is om daadwerkelijk impact te maken op hun carrière. 

Onderzoeksbeurzen en de Senior Fellow beurs zijn groter en worden daarom gezien als meer 

impactvol. 

  Tot slot waren er nog enkele Teaching Fellows (één of twee van elke lichting) voor wie er dit 

moment nog geen carrièregevolgen merkbaar zijn, maar dat ze dit wel verwachten en/of hopen voor 

de toekomst. Zo wordt verwacht dat het lidmaatschap van het ComeniusNetwerk de carrière in de 

toekomst positief kan beïnvloeden en wordt gehoopt dat in de toekomst het binnenhalen van de 

Comeniusbeurs gezien wordt als  een prestatie die bijdraagt aan verhoging van zijn/haar aanzien of 

positie binnen de instelling.  

  

Negatieve gevolgen  

Door enkele Teaching Fellows uit 2018 en 2019 werden ook negatieve gevolgen beschreven die ze 

hebben ervaren na het ontvangen van de Comeniusbeurs (enkel in de voortgangsverslagen). In totaal 

noemden drie Fellows dat ze vinden dat de uitvoering van het Comeniusproject te veel tijd en energie 

in beslag nam, waardoor er te weinig tijd over is voor andere werkzaamheden. Redenen die hiervoor 

werden genoemd zijn dat de uitvoering van het project volledig bovenop de lopende werkzaamheden 

kwam, welke niet minder werden, of dat het veel moeite kostte om een bestaand curriculum aan te 

passen en hierin andere docenten te enthousiasmeren. Eén andere Fellow ervoer voornamelijk 

moeilijkheden rondom het ontvangen van het budget, omdat het onduidelijk was waar de uren en het 

budget voor het Comeniusproject vandaan moesten komen, omdat deze Fellow werkzaam is bij twee 

universiteiten. Tot slot was er nog één Fellow die specifiek noemde dat het ontvangen van de 

Comeniusbeurs groei binnen de academische carrière heeft vertraagd, omdat een focus op onderwijs 

hier niet aan bijdraagt en tijd voor onderzoek wegneemt, wat belangrijker wordt gevonden voor 

academische carrièregroei.  
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Interviews  

De resultaten uit de interviews worden in dit onderdeel per onderwerp beschreven. Een  deel van deze 

resultaten wordt weergegeven in tabellen of figuren. De tekst die hierbij staat dient als toelichting op 

of als uitbreiding van de informatie in de tabellen en figuren.   

 

Redenen voor een Comeniusaanvraag 

Dit onderwerp sluit niet direct aan op één van de onderzoeksvragen, maar geeft wel interessante 

achtergrondinformatie voor de overige onderwerpen (zie Tabel 4.1 en 4.2). In Tabel 4.1 geef ik een 

overzicht van de voornaamste redenen van de Fellows voor het aanvragen van de Comeniusbeurs. Na 

het bespreken van de voornaamste redenen werd als vervolgvraag gesteld of de Fellows zich ook 

bewust waren van de mogelijke impact die de beurs zou kunnen hebben op hun carrière als zij deze 

gehonoreerd zouden krijgen. De antwoorden op deze vraag zijn weergegeven in Tabel 4.2. Hierbij is 

het belangrijk om in gedachten te houden dat het gaat om het bewustzijn van de mogelijke impact van 

de beurs, niet of dit de voornaamste reden was om de beurs aan te vragen.  

 

 

Tabel 4.1  

Een overzicht van de genoemde voornaamste redenen voor het aanvragen van de Comeniusbeurs en 

het bewustzijn van de Teaching Fellows (N = 16) over de mogelijk impact van de Comeniusbeurs op 

carrièreontwikkelingen.  

 

Redenen voor Comeniusaanvraag: 
Teaching Fellows  

2017 

Teaching Fellows 

 2018 

HBO WO HBO WO 

Inhoudelijke gedreven voor 

uitvoeren projectidee 3 3 3 1 

Uitvoering innovatie niet mogelijk 

zonder beurs 2 3 3 1 

Mogelijkheid tot meer tijd voor 

onderwijsontwikkeling en -innovatie 1 2 1 1 

Interesse in het werken op 

projectbasis 2 0 1 2 

Belang van impact maken op de 

onderwijspraktijk: valorisatie 1 1 1 1 
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Tabel 4.2 

Een overzicht van het aantal Teaching Fellows (N = 16) dat zich bewust was van de mogelijk impact 

van de Comeniusbeurs op carrièreontwikkelingen.  

Bewust van bijdrage van beurs aan 

carrièreontwikkelingen? 

Teaching Fellows  

2017 

Teaching Fellows  

2018 

HBO WO HBO WO 

Bewust van mogelijke (indirecte) 

bijdrage van beurs aan carrière 1 1 3 3 

Niet bewust van mogelijke bijdrage 

van beurs aan carrière 3 3 1 1 

 

 

 In Tabel 4.2 is te zien dat de twee lichtingen van elkaar verschillen wat betreft het aantal 

Fellows die zich bewust was van de mogelijke impact van de Comeniusbeurs op hun eigen carrière. Zes 

van de acht Fellows uit 2017 waren hier niet bewust mee bezig en noemden hiervoor als redenen dat 

ze enkel inhoudelijk gemotiveerd waren voor de beurs of dat ze de beurs zagen als een teamproject 

en daardoor niet nadachten over de persoonlijke gevolgen. Van de Fellows uit 2018 waren zes van de 

acht Fellows zich wél bewust van de mogelijke – indirecte – bijdrage die de Comeniusbeurs zou kunnen 

leveren aan hun eigen carrière. Deze Fellows noemden verschillende manieren waarop zij van tevoren 

dachten dat de beurs volgens impact zou kunnen op hun (onderwijs)carrière: de beurs kan helpen in 

het meetbaar maken van onderwijsprestaties, de projectresultaten kunnen gebruikt worden voor het 

schrijven van een artikel dat gepubliceerd kan worden, het lidmaatschap van het Netwerk kan 

bevorderend werken voor de carrière, het binnenhalen van ‘gelden’ wordt gezien als prestigieus en de 

zichtbaarheid kan worden vergroot door profilering op het projectonderwerp. Tot slot noemde één 

Fellow uit 2018 die zich niet bewust was van de mogelijke impact van de Comeniusbeurs op de 

carrièremogelijkheden dat dit kwam omdat hij al een dermate hoge positie binnen de organisatie bezit 

dat het binnenhalen van de Comeniusbeurs niet belangrijk genoeg is voor doorgroei.  

 

Carrièreontwikkelingen  

In dit onderdeel beschrijf ik hoe verschillende carrièreontwikkelingen na het ontvangen van de beurs 

in gang zijn gezet en hoe deze ontwikkelingen elkaar beïnvloedden. Deze ontwikkelingen worden 

hieronder beschreven op volgorde van meest naar minst genoemd. Elke ontwikkeling beschrijf ik eerst 

kort in een aantal steekwoorden, waarbij ook wordt aangegeven hoeveel Fellows van elke lichting  

deze ontwikkelingen hebben genoemd.  Vervolgens wordt in een figuur weergegeven  hoe de 

verschillende ontwikkelingen elkaar opvolgen. De pijlen in de figuren staan ofwel voor het 

‘veroorzaken van’ of voor het ‘bijdragen aan’.  Daarom geven  sommige figuren meer een directe 

oorzaak-gevolg relatie aan, terwijl een ander deel enkel een chronologische beschrijving is de 

verschillende ontwikkelingen. Onder elk figuur wordt nog een aanvulling gegeven op de informatie in 

het figuur zelf. Dit kan gaan om een uitleg van of toelichting op deze informatie, of om een ontwikkeling 

die maar door een deel van de Fellows wordt genoemd. Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat 

in onderstaande beschrijvingen ‘Comeniusproject’ is afgekort tot ‘project’.
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1. Positieve relatie tussen aandacht, aanzien en kennisdeling  

a. Teaching Fellows 2017: HBO: 4, WO: 2 

b. Teaching Fellows 2018: HBO 4, WO: 2 

 

 
Aanvulling: Belangrijke kanttekening die de meeste Fellows plaatsen bij deze procesbeschrijving is dat bekendheid en erkenning niet leidt tot ‘formele’ 

carrièreontwikkelingen, zoals een verandering in de dagelijkse werkzaamheden, terwijl dit veelal wel verwacht wordt door deze Fellows nadat zij merken dat 

hun inzet voor het project gewaardeerd wordt binnen de instelling. Wel noemt een deel van deze Fellows dat deze kennisdeling en vergrote bekendheid heeft 

bijgedragen aan het verkrijgen van extra financiering vanuit de instelling om het project verder uit te breiden.  

 

 

2. Positieve impact op persoonlijke ontwikkeling  

a. Teaching Fellows 2017: HBO: 1, WO: 2 

b. Teaching Fellows 2018: HBO: 1, WO: 3 

 

 
Aanvulling: Voorbeelden van de nieuwe competenties die door de Fellows worden genoemd: beursaanvragen leren schrijven, mensen verbinden 

(leidinggeven) en projectmatig werken.  

 

 

 

Aandacht voor honorering 
project

Bekend als 'expert'
Uitnodiging voor 

kennisdeling 
(intern en extern)

Meer bekendheid / 
erkenning

Nieuwe werkzaamheden en 
samenwerkingen door project 

Nieuwe competenties ontwikkeld
Nieuwe competenties kunnen 
inzetten in andere context dan 

project
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3. Waarde van ComeniusNetwerk 

a. Teaching Fellows 2017: HBO: 2, WO: 3 

b. Teaching Fellows 2018:  HBO: 1, WO: 1 

 

 
Aanvulling: Met ‘eigen’ tijd wordt bedoeld dat men geen uren krijgt voor het bijwonen en organiseren van de bijeenkomsten van het ComeniusNetwerk.  

 

 

4. Niet mogelijk om formeel door te groeien na (succesvol) uitvoeren Comeniusproject 

a. Teaching Fellows 2017: HBO: 1, WO: 2 

b. Teaching Fellows 2018: HBO: 0, WO: 2 

 

 
Aanvulling: de voornaamste redenen die deze Fellows te horen kregen vanuit de leidinggevende over waarom doorgroei niet mogelijk is: bezuinigingen op 

personele kosten, geen onderwijscarrières mogelijk, onderwijsbeurzen niet opgenomen in promotiecriteria.  

 

 

5. Groeiende bekendheid door toename in hoeveelheid Comenius Fellows 

a. Teaching Fellows 2017: HBO: 2, WO: 0 

b. Teaching Fellows 2018: HBO: 2, WO: 1 

Lid van Comenius-Netwerk

Bijwonen en/of 
organiseren van 

bijeenkomsten van het 
Netwerk

Activiteit in Netwerk geeft 
nieuwe energie

Activiteit kost veel
(eigen) uren 

Uitvoering project maakt 
(onderwijs)ambities 

zichtbaar

Doorgroeimogelijkheden 
besproken met leidinggevende

Uitvoering onderwijsproject 
niet belangrijk genoeg voor 

formele doorgroei
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Aanvulling: een aantal Fellows noemden als aanvulling op deze procesbeschrijving dat ze het belangrijk vinden dat naarmate de hoeveelheid Fellows binnen 

een instelling groeit, dat deze groep onderwijsvernieuwers worden samengebracht voor kennisdeling en als klankbordgroep voor actuele onderwijsthema’s.  

 

 

6. Moeilijkheden rondom verkrijgen en inzetten van projectgelden 

a. Teaching Fellows 2017: HBO: 1, WO: 0  

b. Teaching Fellows 2018: HBO: 1, WO: 3 

 

 
Aanvulling: een aantal van deze Fellows noemden dat 50.000 euro te weinig is om vrijstelling te krijgen van andere – structurele – werkzaamheden binnen de 

instelling.  

 

 

7. Uitvoering Comeniusproject draagt bij aan wetenschappelijke carrière 

a. Teaching Fellows 2017: HBO: 1, WO: 3 

b. Teaching Fellows 2018: HBO: 0, WO: 1 

 

 
Aanvulling: één Fellow uit het HBO beschrijft dat deze ontwikkelingen tot gevolg kunnen hebben dat ze makkelijker de stap van HBO naar WO kan maken.  

Nieuwe Comenius 
Fellows binnen eigen 

instelling

Groeiende bekendheid van 
Comeniusbeurzen

Groeiende bekendheid 
van Comenius Fellows

Verwarring op centraal 
niveau over uitkering 

beursgelden

Fellow zelf 
verantwoordelijk voor 

ontvangen projectgelden

Na ontvangst gelden: 
vrijstelling van andere 

taken niet mogelijk

Project komt bovenop 
bestaande werkzaamheden 

(tijdsgebrek)  

Schrijven van artikel 
over projectresultaten

Profilering op 
praktijkgericht 
onderzoek en 

valorisatie

Sterker onderzoeks-
profiel

Meer kans om door te 
groeien op de 

academische ladder
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8. Lage impact van Comeniusbeurs op carrière van Teaching Fellows in ‘hoge’ positie 

a. Teaching Fellows 2017: - 

b. Teaching Fellows 2018: HBO: 3, WO: 1 

 

 
Aanvulling: ‘hoge’ posities zijn bijvoorbeeld opleidingsmanager en/of (universitair) hoofddocent.   

 

 

9. Nieuwe beursaanvraag door gebrek aan structurele financiering vanuit instelling 

a. Teaching Fellows 2017: HBO: 1, WO: 2 

b. Teaching Fellows 2018: -  

 

 
Aanvulling: één van de Fellows vraagt zich af of het daadwerkelijk het geval is dat extra financiering niet mogelijk is, of dat de instelling (of 

opleiding/faculteit) van mening is dat het project wel ‘leuk’ is maar niet genoeg oplevert voor de instelling, omdat het niet genoeg medewerkers raakt of niet 

tot tijdbesparing leidt.  

 

 

 

In hoge docent- of 
managementfunctie op 
moment van aanvraag

Werkzaamheden binnen 
project zijn niet 'nieuw'

Honorering beurs leidt 
niet tot carrière-
mogelijkheden

Instelling is 
enthousiast over 

project

Geen extra financiering 
mogelijk voor duurzame 

inzet

Nieuwe externe 
beursaanvraag voor 

duurzame inzet
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Instellingsfactoren  

In de beschrijvingen van bovenstaande carrièreontwikkelingen staan al een aantal instellingsfactoren 

verwerkt. In dit onderdeel licht ik de verschillende instellingsfactoren verder toe. Hierbij maak ik 

onderscheid tussen instellingfactoren die voornamelijk in het WO, in het HBO of in beide sectoren 

spelen.    

 

Instellingsfactoren die voornamelijk in het WO een rol spelen:  

 

1. Niet mogelijk om door te groeien binnen de onderwijsinstelling op basis van 

onderwijsprestaties. (HBO: 2, WO: 8). Fellows noemen hiervoor als reden dat er ofwel 

simpelweg geen HR-beleid is rondom onderwijscarrière, of dat dit er wel is, maar dat er niet 

voldoende budget is om dit beleid tot uitvoering te brengen. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor 

het in de praktijk brengen van docentprofielen die zijn opgesteld door de VSNU (UFO profielen: 

universitaire functieordening). Zonder deze formele groei is het volgens hen niet mogelijk is 

om uren te krijgen voor onderwijsontwikkeling en –innovatie. Daarentegen noemen twee 

Fellows dat het bij hun universiteit sinds kort mogelijk is om op basis van onderwijs(kundige) 

prestaties hoogleraar te worden, maar dat deze route enkel is weggelegd voor medewerkers 

die al in een opleidings- of faculteitsbestuur zitten. Eén Fellow uit het HBO omschreef dat je 

als docent binnen zijn onderwijsinstelling wel kan groeien in salarisschaal naarmate je meer 

ervaring krijgt, maar niet in functietitel. Dit is enkel mogelijk als je wilt doorgroeien op het 

gebied van management of onderzoek.  

2. Waardering voor het projectidee komt pas nadat extern geld is binnengehaald (HBO: 0,  

WO: 2). De Fellows die dit benoemden hadden het idee dat een onderwijsinnovatie pas echt 

interessant wordt gevonden door collega’s binnen de instelling als er een beurs voor binnen is 

gehaald. Als dit namelijk niet het geval is, dan wordt minder nagedacht over de mogelijkheden 

van de innovatie, omdat het zonder extra budget niet kan worden uitgevoerd. Wel noemen 

deze Fellows dat het voordeel van een project uitvoeren met extern geld is dat ze veel 

eigenaarschap en vrijheid ervaren in het uitvoeren van het idee in de praktijk. 

 

Factoren die voornamelijk in het HBO een rol spelen:  

 

1. Instelling ‘pronkt’ met project voor eigen belang (HBO: 3, WO: 0). Hiermee wordt bedoeld 

dat de instelling vooral het prestige van het binnenhalen van een beurs interessant vindt. De 

instelling kan daardoor vooral bezig zijn met het profileren op basis van de Comeniusbeurs, 

terwijl de Fellows vinden dat de focus moet liggen op een goede uitvoering (en duurzame 

inzet) van het project en de inzet van het projectteam hierin.  

2. Instelling geeft extra financiering voor duurzame inzet project (HBO: 3, WO: 0). Enkele 

Teaching Fellows uit het HBO hebben extra financiering gekregen voor de structurele 

inbedding of uitbreiding van hun project. Dit hebben zij als heel bevorderlijk ervaren voor de 

impact van de Comeniusbeurs en voor de persoonlijke carrièreontwikkelingen. Hierbij 

plaatsten zij wel de kanttekening dat extra financiering enkel beschikbaar is als het project past 

binnen lopende ontwikkelingen van de instelling. Zij geven aan dat het een taak van de Fellow 

zelf is om aan bestuurders duidelijk te maken dat het relevant is om het project door te zetten 

binnen de instelling. Zij geven aan dat de bekendheid die zij hebben verworven door de 
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honorering van de beurs bijdraagt aan de bereidheid van bestuurders om financieel bij te 

dragen aan het project.  

3. Doorgroei op basis van Comeniusprogramma enkel mogelijk voor onervaren docent  

(HBO: 2, WO: 0) Dit punt werd genoemd door twee Teaching Fellows in het HBO die op het 

moment van aanvragen al in een managementpositie of hoge onderwijspositie zaten. Zij 

vinden de vraag over de impact van de Comeniusbeurs voor hun carrière minder relevant, 

omdat zij denken dat het ontvangen van de beurs enkel gevolgen teweeg kan brengen voor 

beginnende docenten. Zij geven aan al ervaren te zijn met onderwijsontwikkeling- en 

innovatie, waardoor werkzaamheden binnen het Comeniusproject niet leiden tot nieuwe 

mogelijkheden binnen hun carrière. Zij denken echter wel dat beginnende docenten minder 

snel een aanvraag zullen indienen, omdat zij nog weinig ervaring hebben met schrijven van dit 

soort aanvragen en het hen daardoor te veel tijd zou kosten.  

 

Factoren die in beide sectoren een rol spelen: 

 

1. Instelling heeft geen standaardprocedure voor uitkering en inzet beursgeld Comeniusproject 

(HBO: 3, WO: 4). Deze factor heeft betrekking op de ‘verwarring’ die bij de hoger 

onderwijsinstellingen bestaat over de procedure rondom de financiële afhandeling van de 

onderwijsbeurzen. Dit komt mede doordat instellingen minder bekend zijn met het principe 

van beurzen voor onderwijsinnovatie, ten opzichte van onderzoeksbeurzen. Daarnaast 

ontstaat deze verwarring doordat de Comeniusbeurzen worden uitgekeerd als ophoging van 

de rijksbijdrage (eerste geldstroom) terwijl de beurzen in competitie (volgens de tweede 

geldstroom) worden uitgezet. Dit kan tot gevolg hebben dat Fellows problemen ervaren met 

het ontvangen van het projectbudget of met het ´uitkopen´ van de eigen werktijd om aan het 

Comeniusproject te besteden. Daardoor kunnen Fellows het project ervaren als iets dat er 

volledig bovenop komt en het daardoor te druk krijgen met de wekelijkse werkzaamheden. 

Verder noemen enkele Fellows dat de communicatieafdeling van de onderwijsinstelling niet 

bekend is met het Comeniusprogramma, waardoor er wat hen betreft te weinig interne- en 

externe communicatie wordt uitgezet over de honorering van hun project.  

2. Instelling heeft geen structureel budget voor onderwijsinnovatie (HBO: 2, WO: 4). De Fellows 

vinden dit een hinderende instellingsfactor, omdat het zowel het aanvraagproces als de 

uitwerking van het Comeniusproject negatief kan beïnvloeden. Zo kunnen docenten geen uren 

krijgen voor het schrijven van de Comeniusaanvraag, terwijl dit hen wel veel tijd kost. Vooral 

voor meer beginnende docenten kan dit een reden zijn om geen aanvraag in te dienen. De 

Fellows snappen echter wel dat het een risico is voor de instelling om uren te geven voor het 

schrijven van de aanvraag, omdat er een aanzienlijke kans bestaat dat het project niet 

gehonoreerd wordt. Eén Fellow noemde daarom dat het belangrijk is om de instelling te laten 

inzien dat wanneer de beurs niet gehonoreerd wordt, er wel een uitgewerkte projectaanvraag 

ligt die ook met financiering vanuit de instelling doorgang zou kunnen vinden. Als de 

instellingen sterker inzetten op dit beleid, dan zou het aanvraagproces minder als verspilde 

moeite worden gezien. Het is echter de vraag of de instelling hier wel financiële ruimte voor 

zou hebben, omdat er meestal ook geen ruimte is om extra financiering te geven aan een 

succesvol project. Dit is veelal alleen het geval als de toepassing van het project de 

werkzaamheden voor meerdere docenten op termijn lichter kan maken.  
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3. Groeiende stimulering en ondersteuning voor Comeniusaanvragen binnen de instelling 

(HBO: 2, WO: 1). Ondanks dat er meestal geen uren beschikbaar zijn voor het schrijven van 

een Comeniusaanvraag, merken de Fellows wel op dat er groeiende aandacht is voor het 

Comeniusprogramma binnen hun instelling. Zo wijzen instellingen hun medewerkers nu meer 

nadrukkelijk op de mogelijkheid om een Comeniusaanvraag te doen. Ook is er bij sommige 

instellingen een contactpersoon beschikbaar die een medewerker meer informatie kan geven 

over het Comeniusprogramma en over de steun die er beschikbaar is (vanuit het NRO of de 

instelling) voor het schrijven van een goede aanvraag. Dit vinden de Fellows een positieve 

ontwikkeling, omdat de Comeniusbeurzen daardoor meer gaan ‘leven’ binnen de instelling, 

wat kan bijdragen aan de perceptie van prestige van de Comeniusbeurzen.  

 

Persoonlijke factoren  

Tijdens het analyseren van de interviews bleek dat ook een aantal persoonlijke factoren door de 

Fellows als belangrijk werden aangewezen voor hun carrièreontwikkelingen. Deze persoonlijke 

factoren staan beschreven in Tabel 6. In deze tabel is te zien dat de Fellows voornamelijk de 

persoonlijke motivatie en zelfvertrouwen aanwijzen als belangrijk.  Zij stellen dat deze eigenschappen 

essentieel zijn om de positieve gevolgen van Comenius (zoals de bekendheid en erkenning) te 

gebruiken om structurele ontwikkelingen te bewerkstelligen, zoals verduurzaming van het project of 

formele carrièregroei. Daarnaast is te zien dat de mogelijkheid om uitkomsten van het 

Comeniusproject in te zetten voor de eigen onderzoekslijn afhankelijk is van het type onderzoek dat 

de Fellow doet. Een deel van de Fellows is onderwijsonderzoeker, wat de koppeling met het 

Comeniusproject makkelijker maakt dan wanneer de Fellow onderzoek doet binnen een ander 

discipline. 

 

Tabel 6.   

Persoonlijke factoren die belangrijk zijn voor de impact van de Comeniusbeurs op de carrière van de 

Teaching Fellows.  

Persoonlijke factoren 

Teaching Fellows  

2017 

Teaching Fellows 

2018 

HBO WO HBO WO 

Motivatie en zelfvertrouwen om kansen te 

benutten die Comenius biedt  
2 2 4 2 

Onderzoeksgebied: onderwijsonderzoekers 

kunnen onderzoekslijn en Comenius combineren.  
1 3 1 1 

Beschikken over de juiste vaardigheden voor 

hogere functies, bijv. leiderschapskwaliteiten 
1 1 0 0 

Wel of niet de ambitie hebben om door te 

groeien naar een hogere functie  
1 0 2 0 

 

Evaluatie van het Comeniusprogramma met verbeterpunten voor de impact  

In dit onderdeel bespreek ik zowel de verschillende positieve als negatieve aspecten van het 

Comeniusprogramma die door de Fellows werden aangewezen als belangrijk voor de impact op de 

carrièreontwikkelingen. De Teaching Fellows hadden meerdere ideeën om deze negatieve aspecten te 

verbeteren. Deze verbeterideeën staan verwerkt bij de negatieve aspecten waar ze naar verwijzen. De 

positieve en negatieve aspecten staan hieronder in een opsomming beschreven van meest naar minst 
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genoemd. In Figuur 3 staan deze aspecten samengevat voor de verschillende onderdelen van het 

Comeniusprogramma: de aanvraagprocedure en regels rondom de uitvoering van het project, de 

opbrengsten van het project en het lidmaatschap van het ComeniusNetwerk.  

 

  Positieve aspecten Comeniusprogramma volgens de Teaching Fellows:  

 

1. Lidmaatschap ComeniusNetwerk (HBO: 6, WO: 7). Een deel van de Fellows vindt het goed dat 

het Netwerk is ondergebracht bij de KNAW door de prestige die dit met zich meebrengt. 

Binnen het Netwerk waarderen de Fellows vooral de interessante ontmoetingen de ze hebben 

gehad met onderwijsprofessionals van andere opleidingen/instellingen met wie ze 

inspirerende gesprekken hebben gevoerd. Tot slot noemen de Fellows dat ze het goed vinden 

van de organisatie van het Netwerk dat zij de regie bij de leden hebben gelaten. De leden 

ervaren veel eigenaarschap in de bijeenkomsten die door het Netwerk worden georganiseerd 

en bepalen gezamenlijk het standpunt van het Netwerk op actuele onderwijsthema’s.  

2. Het open karakter van het Comeniusprogramma (HBO: 4, WO: 4). Deze Fellows waarderen 

dat zij binnen hun Comeniusproject de ruimte krijgen om te experimenteren met een 

innovatie. Hierbij vinden zij het prettig dat er niet veel administratie hoeft worden afgehandeld 

ter verantwoording van de opbrengsten van het project. Dit is belangrijk, omdat het een blijk 

van vertrouwen geeft en het hen ook veel tijd scheelt. Een aantal Fellows noemt wel als nadeel 

van dit open karakter dat er niet gecontroleerd wordt of het project daadwerkelijk een 

bijdrage heeft geleverd aan de onderwijskwaliteit. Toch denken de Fellows dat deze procedure 

niet veranderd hoeft te worden, omdat er in de aanvraag wel al goed moet worden nagedacht 

over de impact van het project op de onderwijskwaliteit. 

3. Ondersteuning tijdens het aanvraagproces, de uitvoering en kennisdeling van het project 

(HBO: 2, WO: 1). De Fellows noemen een aantal specifieke aspecten die zij ondersteunend 

vinden. Zo worden specifiek de schrijfsessies van het NRO  genoemd als waardevol voor de 

onervaren aanvragers. Het NRO behandelt tijdens deze schrijfsessies gebruikelijke problemen 

bij Comeniusaanvragen en geeft de deelnemers praktische tips om deze problemen te 

voorkomen. Daarnaast waarderen de Fellows dat het NRO in de aanvragen, voortgangs- en 

eindverslagen de focus legt op kennisdeling door hier expliciet naar te vragen. Deze Fellows 

zien kennisdeling ook als heel belangrijk onderdeel van het Comeniusprogramma, omdat de 

beurzen gefinancierd worden met middelen die zijn vrijgekomen door de invoering van het 

Studievoorschot, waardoor het belangrijk is dat zoveel mogelijk studenten profijt hebben van 

succesvolle innovaties. Tot slot vinden de Fellows het een goede ontwikkeling dat een aantal 

instellingen nu een contactpersoon heeft voor het Comeniusprogramma. Dit vergroot de 

zichtbaarheid van de beurzen en versoepelt de processen rondom de inzet van het beursgeld.  

 

Negatieve aspecten van Comeniusprogramma met verbeterideeën van de Teaching Fellows:  

 

1. Onduidelijk wat je als Fellow kan ‘halen’ uit het ComeniusNetwerk (HBO: 3, WO: 1). Voor 

deze Fellows is het onduidelijk wat de toegevoegde waarde is van het ComeniusNetwerk. Zij 

zijn van mening dat het duidelijker moet worden wat je uit het Netwerk kan halen, vooral 

omdat je er wel veel eigen tijd in moet stoppen als je actief wordt. Zij denken deze 

onduidelijkheid ontstaat doordat je als Fellow automatisch lid wordt van het Netwerk, 

waardoor het geen bewuste keuze is. Daardoor denken zij dat veel Fellows op het moment 
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van aanvragen niet nadenken over wat dit Netwerk voor hen kan betekenen, waardoor ze na 

honorering van de beurs hier niet actief achteraan gaan. Het Netwerk zou wat hen betreft 

duidelijker naar haar leden moeten communiceren welke activiteiten zij kunnen verwachten. 

Daarnaast zou het volgens hen helpen deze activiteiten relevant zijn voor alle leden, zoals 

activiteiten over effectief projectmanagement.   

 

2. Comeniusprogramma biedt te weinig mogelijkheden voor projectteamleden (HBO: 1,  

WO: 3). Deze Fellows zijn van mening dat het Comeniusproject een teamprestatie is, terwijl 

de erkenning na honorering vooral naar de hoofdaanvrager gaat. Het project zou volgens twee 

Fellows beter op naam kunnen staan van de opleiding, in plaats van enkel op naam van de 

hoofdaanvrager. Zij snappen echter wel dat de insteek van een ‘persoonsgebonden beurs’ 

goed is voor de prestige van het Comeniusprogramma en de Fellows. Deze Fellows vinden het 

daarom een betere oplossing om de projectteamleden meer te betrekken bij het 

ComeniusNetwerk. Het moet volgens hen mogelijk zijn om je als teamlid bij het Netwerk te 

voegen, zeker wanneer de hoofdaanvrager hiervoor niet gemotiveerd is. 

 
3. Te sterke focus op het aanleveren van wetenschappelijke eindproducten (HBO: 3, WO: 1). 

Deze Fellows vinden het jammer dat zij na het afronden van het project hun 

onderwijsproducten niet konden aanleveren in ISAAC. Deze onderwijsproducten zijn volgens 

hen de belangrijkste opbrengsten van het Comeniusprogramma, niet de wetenschappelijke 

artikelen, die maar door een deel van de Fellows worden geschreven. Zij willen daarom graag 

hun onderwijsproducten, zoals online tools en lesbeschrijvingen, online kunnen delen met 

andere onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs. Zij vinden dat het NRO, het 

ComeniusNetwerk of de onderwijsinstelling dit moet faciliteren.    

 
4. Aanvraagprocedure te zwaar voor onervaren docenten (HBO: 3, WO: 1). Deze Fellows zijn 

van mening dat in de aanvragen te gedetailleerd moet worden beschreven hoe het project 

uitgewerkt gaat worden. Zij vinden dat de precieze uitwerking van de planning en het 

projectteam aspecten zijn die lastig zijn om gedetailleerd op in te gaan. Dit geldt volgens hen 

voornamelijk voor onervaren docenten die nog weinig ervaring hebben met het schrijven van 

aanvragen en het ontwikkelen van onderwijs. Zij vinden het jammer dat deze groep docenten 

nu kan worden afgeschrikt door de zware aanvraagprocedure. Zij denken echter wel dat het 

schrijven van dit soort aanvragen juist heel leerzaam is voor deze groep docenten. Zij denken 

daarom dat het vooral belangrijk is dat zij van hun onderwijsinstelling ondersteuning en uren 

krijgen om de aanvraag te schrijven, zodat zij de tijd kunnen nemen om goed over de details 

van het projectplan na te denken.  

 
5. Beursgeld wordt binnen de eerste geldstroom uitgekeerd (HBO: 1, WO: 2). Deze Fellows 

vinden het onhandig dat het projectgeld wordt uitgekeerd als ophoging van de rijksbijdrage, 

in plaats van binnen de tweede geldstroom. Zij geven aan dat zij, of andere Fellows die zij 

kennen, hierdoor problemen ervoeren met het ontvangen van de projectgelden. Zij moesten 

er zelf actief achteraan gaan om toegang te krijgen tot de gelden. Zij vinden het jammer dat zij 

niet meer eigenaarschap ervaren over het projectgeld, juist omdat zij wel veel eigenaarschap 

ervaren in de uitvoering van het project. Zij zouden daarom liever zien dat de Comeniusbeurs 

ook als een persoonsgebonden beurs wordt uitgekeerd in de tweede geldstroom.  
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6. Looptijd project te kort voor structurele onderwijsvernieuwing (HBO: 2, WO: 1). Deze Fellows 

geven aan dat een maximale looptijd van achttien maanden te kort is om een 

onderwijsvernieuwing door te voeren. Het is volgens hen daarom lastig om de vernieuwing 

door te voeren binnen de reguliere onderwijscyclus. Zij bestempelen dit als hinderlijk voor de 

structurele inbedding van het project. Zij zouden daarom liever zien dat het aan de Fellows 

zelf is hoe zij het geld willen verdelen over de jaren heen. Zij vinden dat de Comeniusprojecten 

onderling sterk verschillen, waardoor zij zich kunnen voorstellen dat voor een deel van de 

projecten achttien maanden wel voldoende tijd is, terwijl dat voor hun project niet het geval 

was.  

 

7. Geluiden ComeniusNetwerk niet kritisch genoeg (HBO: 0, WO: 2).  Deze twee Fellows hadden 

verwacht dat het ComeniusNetwerk zich kritischer zou opstellen over de onderwijspraktijken 

in het hoger onderwijs. Volgens hen keist het Netwerk er te vaak voor om positieve geluiden 

te laten horen, welke de huidige gang van zaken in het hoger onderwijs niet altijd 

weerspiegelen. Bijvoorbeeld over de innovatiemogelijkheden binnen instellingen of werkdruk 

voor docenten. Ze stellen dat het Netwerk moet opletten dat het niet wordt gezien als een 

‘paradepaardje’ dat door OCW kan worden ingezet wanneer het ministerie voorbeelden nodig 

heeft van best practices.  

 
 

 

Figuur 3. Overzicht van de positieve en negatieve aspecten van het Comeniusprogramma die  – volgens 

de geïnterviewde Fellows –  belangrijk zijn voor de impact op de carrièreontwikkelingen. 
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Discussie 
Conclusie 

In dit onderzoek ben ik nagegaan op welke manieren het Comeniusprogramma bijdraagt aan de 

carrière van Teaching Fellows en hoe de hoger onderwijsinstellingen deze carrièreontwikkelingen 

beïnvloeden. In dit onderdeel bespreek ik de belangrijkste bevindingen uit de interviews, voortgangs- 

en eindverslagen. Het blijkt dat het Comeniusprogramma veel verschillende carrièreontwikkelingen in 

gang zet, waarbij de verschillende ontwikkelingen elkaar opvolgen en beïnvloeden. De belangrijkste 

ontwikkelingen bleken de groei in aanzien en bekendheid, welke verder vergroot worden door 

kennisdeling over het project.  Vooral de lichting uit 2019 gaf aan veel erkenning te ervaren na 

honorering van de beurs, wat mogelijk verklaard kan worden door de groeiende bekendheid van het 

Comeniusprogramma. Doorzetten van het Comeniusprogramma, en de toename van het aantal 

Fellows, is daarom belangrijk om de beoogde prestige van deze beurzen te versterken. Dit is ook 

belangrijk voor het vergroten van de bekendheid van het Comeniusprogramma op centraal niveau van 

de instelling. De beurzen blijken op dit organisatieniveau nog relatief onbekend te zijn, wat kan 

bijdragen aan de problemen die een aantal Fellows ervaart met het ontvangen van het projectgeld. 

Deze problemen zijn volgens de Fellows echter voornamelijk te wijten aan de uitkering van het 

projectgeld in de eerste geldstroom, terwijl onderzoeksbeurzen uit de tweede geldstroom komen.   

 Het Comeniusprogramma blijkt niet alleen invloed te hebben op hoe de Fellows gezien worden 

door collega’s, maar ook op hoe zij zichzelf zien. Door het uitvoeren van het Comeniusproject hebben 

de Fellows nieuwe kennis verworven en vaardigheden geleerd, bijvoorbeeld op het gebied van 

leiderschap en creativiteit in hun lesmethoden. Dit zijn competenties die volgens het Career 

Framework for University Teaching van Ruth Graham benodigd zijn om door te groeien naar een 

volgend carrièreniveau. Uit dit onderzoek blijkt echter dat het in de praktijk lastig is om deze 

persoonlijke ontwikkeling om te zetten naar volgende carrièrestappen. Vooral Fellows uit het WO 

geven aan dat het binnen hun instellingen niet mogelijk is om formeel door te groeien op basis van 

onderwijsprestaties. En wanneer dit wel mogelijk is, dan blijkt er vaak geen geld te zijn om deze groei 

daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Verder blijkt het voor deze carrièregroei ook van belang dat 

Teaching Fellows bij het indienen van de aanvraag niet al op een dermate hoge positie zitten waardoor 

het ontvangen van de (relatief kleine) Teaching Fellow beurs geen verdere carrièregroei rechtvaardigt.  

De Fellows zetten zich na de afronding van het project vaak nog wel in voor 

onderwijsinnovatie. Problematisch is echter dat deze inzet veelal uit de ‘eigen’ uren komt, wat zorgt 

voor een hogere werkdruk. Dit geldt ook voor de activiteiten van de Fellows in het ComeniusNetwerk. 

Desondanks zijn de meeste Fellows positief over de bijdrage die het ComeniusNetwerk levert aan hun 

carrière: lidmaatschap van het Netwerk wordt gezien als een waardevolle toevoeging voor hun CV, 

mede doordat het bij de KNAW is ondergebracht. Daarnaast worden ontmoetingen binnen het 

Netwerk als inspirerend omschreven. Een deel van de Fellows is ook actief is binnen de werkgroepen 

(tracé’s) en krijgt hier energie van, maar voor een ander deel is het nog niet nog niet duidelijk wat zij 

kunnen halen uit het Netwerk. Fellows zouden graag willen zien dat teamleden ook lid kunnen worden 

van het Netwerk. Het is echter de vraag of de verdere uitbreiding van het Netwerk afdoet aan de 

prestige die op dit moment aan het lidmaatschap hangt 

Het schrijven van een wetenschappelijk artikel op basis van de projectresultaten blijkt 

belangrijk te zijn om op academisch gebied door te groeien. Het is tot nu toe voornamelijk de Fellows 

uit 2017 gelukt om over het project een artikel te publiceren na afronding van het project. Toch blijkt 

dat de Fellows liever zien dat het NRO meer focus legt op het aanleveren van onderwijsproducten, in 

plaats van wetenschappelijke producten. Deze kennisdeling is belangrijk voor de verduurzaming van 

https://www.teachingframework.com/
https://www.teachingframework.com/
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het project, wat door de Fellows wordt aangewezen als een belangrijk carrièredoel. Dit betekent niet 

dat de Fellows willen dat het opleveren van onderwijsproducten voor kennisdeling wordt verplicht. 

Het blijkt dat de meesten het juist waarderen dat hier geen strenge eisen aan worden gesteld; dat 

scheelt veel tijd voor administratieve verantwoording. Fellows uit het HBO geven aan dat voor de 

aanvraag wél te strenge eisen worden gesteld, wat onervaren docenten kan afschrikken, terwijl dit 

juist de doelgroep is die het Comeniusprogramma met de Teaching Fellow beurzen wil bereiken.  

Het uitblijven van verduurzaming van het project wordt als grootste frustratie genoemd door de 

Teaching Fellows in dit onderzoek. Vooral de lichting uit 2017 vindt verduurzaming van het project 

essentieel na het succesvol afronden van het Comeniusproject. Dit kan verklaard worden doordat blijkt 

dat zij enkel inhoudelijk gemotiveerd waren voor het uitvoeren van het project, waardoor zij wellicht 

meer gericht zijn op de projectontwikkelingen in plaats van de persoonlijke carrièreontwikkelingen. 

Van deze lichting vonden de Fellows uit het HBO het voornamelijk frustrerend dat hun instelling het 

project gebruikte om mee te pronken en zich mee te profileren, terwijl structurele financiering voor 

verduurzaming van het project niet werd aangeboden. De Fellows stellen dat, door de geringe grootte 

van de Teaching Fellow beurs, verduurzaming van het project (bijv. uitbreiding naar andere 

cursussen/opleidingen) lastig is zonder structurele financiering van de instelling. Een deel van de 

Fellows is het echter wel gelukt om deze extra financiering te krijgen. Zij noemen dat hun eigen inzet 

essentieel was om dit voor elkaar te krijgen. Het is volgens hen belangrijk dat Fellows gemotiveerd zijn 

en het zelfvertrouwen hebben om van het momentum (de toename in zichtbaarheid en erkenning) 

gebruik te maken om te lobbyen voor structurele financiering zodat verduurzaming van het project 

bereikt kan worden. 

Een aantal van de Fellows vond het belangrijk om bij de impact van het Comeniusprogramma 

verder te denken dan enkel de impact op de carrièreontwikkelingen van de huidige laureaten. Zij 

stellen dat de Comeniusbeurzen na verloop van tijd  ook een bijdrage kunnen leveren aan de manier 

waarop docentschap en onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs worden gewaardeerd. In de 

voortgangs- en eindverslagen wordt genoemd dat het Comeniusprogramma ervoor kan zorgen dat 

instellingen sterker gefocust zijn op (beurzen voor) onderwijsinnovatie. De hoop is dat daardoor het 

aantal medewerkers die bezig zijn met onderwijsinnovatie toeneemt, wat het een vast punt op de 

beleidsagenda maakt. Wanneer structurele investeringen voor onderwijsinnovatie meer een 

vanzelfsprekendheid worden, dan vergemakkelijkt dit ook de weg voor toekomstige Teaching Fellows 

als zij willen doorgroeien in hun carrière op basis van geleverde onderwijsprestaties. Hierbij is de stip 

op de horizon dat het Comeniusprogramma zichzelf ‘onnodig’ kan maken doordat het innovatie binnen 

het hoger onderwijs heeft aangewakkerd, die vervolgens de onderwijsinstellingen zelf doorzetten. De 

Fellows beamen dat deze doelstelling nu nog ver van de realiteit af ligt. Daarom benadrukken zij dat 

het op dit moment vooral belangrijk is dat het Comeniusprogramma wordt doorgezet; mede door de 

impact van de beurzen op de carrière van de Fellows, maar ook doordat de projecten een directe 

bijdragen leveren aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, wat geldt als het belangrijkste doel 

van onderwijsinnovatie. 

   

Methodologische beperkingen 

Ik zal in dit onderdeel een aantal kenmerken benoemen van de methodologie van dit onderzoek die 

naar mijn mening van invloed zijn geweest op de (analyse van) de resultaten. Ten eerste is het grootste 

deel van de resultaten gebaseerd op de data van een kleine steekproef; de zestien geïnterviewde 

Teaching Fellows uit 2017 en 2018. Daardoor kunnen de bevindingen in dit onderzoek niet direct 

gegeneraliseerd worden naar alle Teaching Fellows van alle jaarlagen. Dit generalisatieprobleem wordt 
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vergroot door het feit dat de helft van de geïnterviewde Fellows in 2017 de beurs gehonoreerd kreeg. 

In dat jaar ging het Comeniusprogramma als pilot van start, waarbij veel minder Teaching Fellow 

beurzen beschikbaar waren en de Senior en Leadership beurzen ook nog niet waren ingevoerd. Dit kan 

effect hebben op het type projecten en aanvragers die in dat jaar honorering ontvingen ten opzichte 

van de aanvragen in de volgende jaren. Ook bij de resultaten van de lichting uit 2018 kan sprake zijn 

van een bias, doordat ik enkel gesproken heb met de Fellows die bereid waren tot het geven van een 

interview. Het is mogelijk dat juist deze Fellows hiertoe bereid waren, omdat zij sterker positief of 

negatief waren over (de impact van) het Comeniusprogramma en daarmee afwijken van de Fellows 

die geen interview wilden geven. Uit de resultaten blijkt echter dat de carrièreontwikkelingen die 

beschreven worden in de interviews sterk overeenkomen met de ontwikkelingen uit de voortgangs- 

en eindverslagen, wat de kans op bovenstaande bias verkleint en spreekt voor generalisatie van de 

resultaten.   

 Verder maken de kleine aantallen in de resultaten het lastig om de sectoren (WO en HBO) en 

de lichtingen (2017, 2018 en 2019) met elkaar te vergelijken. Als bijvoorbeeld vier Fellows uit het HBO 

en twee Fellows uit het WO dezelfde carrièreontwikkelingen beschreven, dan kan relatief gezien 

gesteld worden dat een dubbele hoeveelheid Fellows uit het HBO dit proces beschrijft, maar absoluut 

gezien is het verschil maar twee. Dit maakt het voor mij lastig om te bepalen wanneer ik de conclusie 

kon trekken dat de groepen daadwerkelijk van elkaar verschilden. Deze vergelijking was extra moeilijk 

om tussen de lichtingen te maken, omdat van elke lichting verschillende databronnen beschikbaar 

waren. Daarom heb ik ervoor gekozen om deze vergelijking alleen te maken tussen de lichtingen waar 

ik dezelfde data van beschikbaar had (interviews of voortgangs- en eindverslagen). Maar alsnog was 

de vergelijking tussen de lichting uit 2018 en 2019 moeilijk, omdat van de lichting uit 2019 enkel de 

voortgangsverslagen beschikbaar waren én de vraagstelling in deze verslagen anders was. Zo werd er 

in de vraagstelling van de nieuwe voortgangsverslagen ook enkele voorbeelden genoemd van de 

mogelijke gevolgen voor de (onderwijs)carrière (zoals erkenning van collega’s). Dit is gedaan om ervoor 

te zorgen dat de Fellows de vraag breder zouden interpreteren dan enkel de formele gevolgen, zoals 

extra financiering of een volgende carrièrestap. Het nadeel hiervan is dat de voorbeelden de Fellows 

wellicht zo hebben beïnvloed dat zij enkel aan deze mogelijkheden dachten. Zo blijkt uit de resultaten 

dat veel meer Fellows uit 2019 aangeven dat ze erkenning van collega’s hebben ervaren. Het is hierbij 

niet met zekerheid te stellen of dit komt door de vraagstelling of dat dit komt doordat zij dit 

daadwerkelijk sterker hebben ervaren dan andere lichting. De resultaten die een verschil weergeven 

tussen de lichtingen en de sectoren moeten daardoor met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  

 Tot slot is mijn rol als onderzoeker belangrijk geweest voor het verloop van de interviews en 

de data-analyse. Ik gebruikte voor alle interviews dezelfde opzet als basis, maar uiteindelijk werd de 

wending van de interviews sterk bepaald door de antwoorden die de Fellow besloot te geven en hoe 

ik hier op doorvroeg. Ik ben van mening dat de meest waardevolle data wordt opgeleverd door dieper 

in te gaan op de antwoorden die een Fellow zelf besluit te geven, in plaats van het interview zo sturen 

dat in elk gesprek evenveel aandacht wordt besteed aan elk onderwerp. Het nadeel van deze manier 

van interviewen is echter dat niet alleen het antwoord van de Fellow het gesprek bepaalt, maar ook 

mijn eigen interesse. Doordat dit onderzoek in een korte periode volbracht moest worden, ben ik 

tijdens de periode waarin de interviews werden gehouden al begonnen met de data-analyse. Ik merkte 

dat wanneer ik hierbij een interessante bevinding deed tijdens de data-analyse, dat ik eerder geneigd 

was om tijdens volgende interviews dieper op dit onderwerp in te gaan. Daarnaast kan deze bias 

onbewust ook een rol hebben gespeeld tijdens het categoriseren van de antwoorden: dat een 

antwoord eerder onder een categorie werd geplaatst omdat dit beter ‘paste’ in mijn eigen ideeën over 
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de interviews. Toch denk ik niet dat de resultaten hierdoor dermate beïnvloed zijn dat deze de 

werkelijkheid niet meer representeren. Doordat ik zowel de interviews heb afgenomen als 

geanalyseerd, heb ik juist ook kunnen doorvragen wanneer een antwoord voor mij niet duidelijk was 

en kan ik de manier waarop iemand een antwoord gaf meenemen in de analyse, wat juist bevorderlijk 

kan zijn voor het maken van de juiste interpretaties.  

 

Suggesties voor vervolgonderzoek 

De vragen die in dit onderzoek werden gesteld, hebben weer geleid tot een aantal nieuwe vragen die 

ik niet binnen dit onderzoek kan beantwoorden. Ik ben van mening dat het belangrijk is om deze vragen 

verder te onderzoeken tijdens de Comeniusevaluatie in 2021. Hieronder licht ik twee vragen toe die 

wat mij betreft het belangrijkst zijn om dieper op in te gaan.  

  Ten eerste gaf een aantal Teaching Fellows uit het HBO aan dat zij hebben opgemerkt dat het 

aanvragen van een Comeniusbeurs een drempel kan zijn voor minder ervaren docenten, ook als zij wel 

een goed idee hebben voor een innovatief project. Het is voor het Comeniusprogramma belangrijk om 

juist deze docenten te bereiken, omdat zij als beginnende docenten frisse ideeën kunnen inbrengen 

en er voor hen nog veel mogelijkheden zijn om door te groeien binnen hun onderwijscarrière na het 

uitvoeren van het Comeniusproject. Een aantal geïnterviewde Fellows was daarom van mening dat de 

aanvraagprocedure minder zwaar gemaakt moet worden om deze docenten te bereiken.  Zij vonden 

het echter lastig in te schatten welk onderdeel deze docenten dan te zwaar zouden vinden. Zij dachten 

bijvoorbeeld aan het verkleinen van de beschrijving van de praktische details van het projectplan, 

omdat deze lastig in te schatten zouden zijn voor minder ervaren docenten die geen 

managementfunctie bekleden. Aan de andere kant benadrukten andere Fellows dat het schrijven van 

dit projectplan ook heel leerzaam kan zijn, juist voor de minder ervaren aanvragers. Daarom is het 

belangrijk dat er verder onderzoek wordt gedaan naar óf de minder ervaren docenten (met name uit 

het HBO) de Comeniusaanvraag zien als een drempel of dat deze docenten bijvoorbeeld minder snel 

een aanvraag indienen omdat het Comeniusprogramma bij hen minder bekend is. Als blijkt dat zij de 

eisen die aan de aanvraag gesteld worden te zwaar vinden, dan is het belangrijk om te onderzoeken 

welk deel zij te zwaar vinden en op welke manier de aanvraagprocedure mogelijk zou kunnen worden 

aangepast om het indienen van een Comeniusaanvraag meer aantrekkelijk te maken voor minder 

ervaren docenten. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van de projectaanvragen. De 

kwaliteit moet altijd worden bewaakt om te kunnen verantwoorden dat het belastinggeld uit de 

beurzen op een goede manier wordt ingezet.   

   Ten tweede heeft een deel van de geïnterviewde Teaching Fellows problemen ervaren met 

het verkrijgen van het beursgeld, omdat het geld wordt uitgekeerd als ophoging van de rijksbijdrage 

van de onderwijsinstelling. Zij vonden het frustrerend om geen eigenaarschap te ervaren over het 

beursgeld terwijl zij wel veel eigenaarschap ervaren over de invulling van het project. De inspanningen 

van de Teaching Fellows om het beursgeld op de juiste plek te krijgen kostte energie en tijd die zij 

liever in de uitvoering van het project hadden gestoken. Daarnaast bleek in een aantal gevallen het 

ook lastig om na het verkrijgen van het beursgeld dit te gebruiken om de eigen uren vrij te ‘kopen’ om 

tijd aan het project te kunnen besteden. Dit had als gevolg dat werkzaamheden voor het 

Comeniusproject bovenop andere werkzaamheden kwamen en de werkdruk als erg hoog werd 

ervaren. Verder had een aantal andere Fellows juist aanmerkingen op de verdeling van het projectgeld 

over de jaren. Zo zouden ze liever zien dat het projectgeld niet binnen twee jaar moet worden ingezet, 

omdat dit niet aansluit op de reguliere onderwijscyclus. Het is echter lastig om op basis van de 

ervaringen van enkele Teaching Fellows een generaliseerbare uitspraak te doen over de uitkering en 
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inzet van het projectgeld. Dit onderzoek geeft echter wel aanleiding voor het NRO om verder te 

onderzoeken op welke alternatieve manieren het beursgeld kan worden uitgekeerd. Zo kan duidelijker 

worden welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd in de procedure om ervoor te zorgen dat 

de Fellows deze problemen niet meer ervaren. Problemen rondom beursgelden leiden de aandacht 

van de Fellow af van waar het Comeniusprogramma daadwerkelijk om gaat: de ontwikkeling van 

gemotiveerde onderwijsprofessionals en een directe verbetering van de kwaliteit van het hoger 

onderwijs.  

 

Aanbevelingen 
 

Voor hogescholen en universiteiten  

• Geef Comenius Fellows erkenning voor hun onderwijsvernieuwing: maak werk van 

carrièremogelijkheden op basis van onderwijsprestaties. De creatie van meer diverse 

loopbaanpaden, waarin onderwijsprestaties goed gewaardeerd worden, kan ruimte bieden 

aan de Comenius Fellows en (excellente) docenten in het algemeen. Voorwaarde om dit te 

hanteren is dat helder wordt wat de competenties zijn en hoe onderwijsprofessionals deze 

kunnen aantonen. Het verkrijgen van een Comeniusbeurs en het kunnen uitvoeren van een 

innovatieproject kan voor een docent zowel een gelegenheid zijn om bepaalde competenties 

te ontwikkelen, als een indicator dat deze stappen gezet zijn. Het Comeniusprogramma laat 

zich inspireren door het - steeds breder gebruikte - Career Framework van Ruth Graham.  

Specifiek voor universiteiten is het belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om 

zich te profileren op het gebied van onderwijs(innovatie). De verrijking van het huidige 

beoordelingssysteem is hiervoor cruciaal, bijvoorbeeld door het moderniseren van de 

beschrijvingen in het universitair functieordeningssysteem (UFO). Specifiek voor hogescholen 

is het belangrijk dat ambitieuze (beginnende) docenten sterker gestimuleerd en ondersteund 

worden in het aanvragen van Comeniusbeurzen, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen op het 

gebied van onderwijsinnovatie. Vervolgens is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen om deze 

ervaring om te zetten in structurele inspanningen voor onderwijsverbetering.  

• Maak strategisch gebruik van de kennis in huis door Comenius Fellows samen te brengen. 

Door het groeiend aantal Comenius Fellows is het belangrijk dat binnen de instellingen een 

‘lokaal’ netwerk van onderwijsvernieuwers wordt gerealiseerd. Deze samenkomst van Fellows 

draagt enerzijds bij aan de zichtbaarheid van de Fellows en de bekendheid van het 

Comeniusprogramma op centraal niveau. Daarnaast vergroot kennisdeling de kans dat het 

project breder kan worden ingezet wanneer het succesvol is gebleken. Anderzijds kan deze 

groep onderwijsvernieuwers dienen als een centrale klankbordgroep voor innovatie, waar 

onderwijsinstellingen zelf ook profijt van hebben. 

 

Voor het ComeniusNetwerk 

• Deel startinformatie met tips over effectief en duurzaam innoveren. Voor de effectiviteit en  

verduurzaming van het Comeniusproject zijn vaardigheden op het gebied van leiderschap en 

overtuigingskracht belangrijk. Het bezitten van deze (veranderkundige) vaardigheden is echter 

niet vanzelfsprekend voor alle docenten, waardoor het van belang is dat de Fellows praktische 

tips ontvangen om deze vaardigheden toe te passen. Bijvoorbeeld hoe zij het beste om kunnen 

gaan met de inzet van drukke collega’s of (dreigende) bezuinigingen. De aanbeveling voor het 

ComeniusNetwerk is om tips van laureaten online te delen met nieuwe Fellows vlak na de 

https://www.teachingframework.com/
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honorering van de beurs. Het delen van deze ‘startinformatie’ kan de zichtbaarheid van het 

netwerk vergroten voor haar leden, wat belangrijk is, omdat blijkt dat het nu niet voor alle 

Fellows duidelijk is wat ze uit het netwerk kunnen halen.   

 

Voor het NRO 

• Besteed meer aandacht aan de doorontwikkeling van het Comeniusproject in de 

beoordelingscriteria. Om de impact van het Comeniusprogramma te vergroten is het 

belangrijk dat Fellows gemotiveerd zijn om van het momentum, de groei in erkenning en 

bekendheid, gebruik te maken om structurele financiering te krijgen voor de verduurzaming 

van het project. Hier wordt tijdens het beoordelen van de Comeniusaanvragen op dit moment 

nog weinig op gelet. Bij het beoordelingscriterium over de onderwijservaring en –visie van de 

aanvrager kan explicieter benoemd worden dat de aanvrager ook de mogelijkheden voor de 

doorontwikkeling van het project moet beschrijven én zijn/haar eigen rol hierin. Dit maakt de 

aanvrager ervan bewust dat een doel van het Comeniusprogramma is om als innovator de 

onderwijskwaliteit structureel te verbeteren.  

• Maak zichtbaar welke competenties belangrijk zijn voor de verschillende beurstreden om 

aanvragers bewust te maken van groeimogelijkheden binnen het Comeniusprogramma.  Op 

dit moment wordt het verschil tussen aanvragers in de drie treden enkel beschreven als een 

verschil in de hoeveelheid jaren onderwijservaring en de mate van verantwoordelijkheid (voor 

een cursus, opleiding, faculteit of hele instelling). De aanbeveling is ten eerste om aan deze 

beschrijving toe te voegen over welke competenties aanvragers in de verschillende treden 

over moeten beschikken. Zo hoeven Teaching Fellows nog geen ervaring te hebben met 

onderwijsontwikkeling, terwijl dit voor de Senior en Leadership Fellows wel een vereiste is. 

Ten tweede kan worden toegevoegd hoe zij door het uitvoeren van een Comeniusproject de 

competenties kunnen verwerven om een vervolgaanvraag in een hogere trede in te dienen. 

Zo kunnen Teaching Fellows door de uitvoering van hun innovatieproject ervaring opdoen met 

leidinggeven en evidence-informed onderwijsinnovatie, wat belangrijke competenties zijn 

voor de uitvoering van een Senior Fellowship.  

• Creëer een plek waar Teaching Fellows hun ervaringen en onderwijsproducten kunnen 

delen. Het NRO zou meer mogelijkheden moeten bieden om op een effectieve en efficiënte 

manier onderwijsproducten (bijv. kennisclips, lesbrieven, online leermodules) met andere 

onderwijsprofessionals te delen. Het NRO is recent begonnen aan de ontwikkeling van een 

nationaal online platform voor kennisdeling over het hoger onderwijs. De doelstelling is dat de 

innovaties van het Comeniusprogramma via dit platform gedeeld gaan worden. Voor het 

bereik van het platform is het belangrijk dat de projecten makkelijk vindbaar zijn op thema’s 

als ‘Onderwijsinnovatie met ICT’ en ‘Inclusief onderwijs’. De bruikbaarheid van het platform 

zou verder vergroot kunnen worden door de koppeling te zoeken met fysieke bijeenkomsten, 

zoals onderwijsdagen en onderwijscongressen, zodat onderwijsprofessionals verder kunnen 

lezen over onderwerpen die ze op deze bijeenkomsten interessant vonden.  
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Bijlage 1. Mail aan Teaching Fellows met uitnodiging voor interview 
 

Beste [meneer]/[mevrouw] [achternaam fellow],  

 

In [2017]/[2018] heeft u een Comeniusbeurs ontvangen en bent u als Teaching Fellow toegetreden 

tot het ComeniusNetwerk.  

 

In 2021 wordt het Comeniusprogramma in haar geheel geëvalueerd. Daarbij zal worden gekeken of 

de verschillende doelstellingen worden behaald. Eén van deze doelstellingen is het dat het 

Comeniusprogramma een bijdrage levert aan de onderwijscarrière en professionalisering van de 

Fellows.  

 

Op dit moment is voor het NRO nog onduidelijk of deze doelstelling wordt behaald. Daarom ga ik, als 

stagiair bij het NRO, ter voorbereiding op de evaluatie onderzoeken of deze doelstelling wordt 

behaald bij de Teaching Fellows. Hiervoor ga ik onder andere de voortgangs- en eindverslagen 

analyseren. Deze data wil ik graag aanvullen met interviews met Teaching Fellows uit 2017 en 2018.  

 

Door interviews af te nemen hoop ik niet alleen antwoord te krijgen op de vraag of het 

Comeniusprogramma bijdraagt aan de (onderwijs)carrière, maar ook waarom dit wel of niet het 

geval is. Ik hoop dat u mij wilt helpen met het beantwoorden van deze vragen door geïnterviewd te 

worden over uw eigen ervaringen na het ontvangen van de Comeniusbeurs.  

 

Mijn verwachting is dat een interview niet langer duurt dan 30 minuten. Ik kom graag naar uw 

onderwijsinstelling toe om het interview af te nemen. Indien dit voor één van ons beiden niet 

mogelijk is, dan kan het interview telefonisch worden afgenomen. Ik streef ernaar om de interviews 

af te nemen in week 50 en week 51 (9 december t/m 20 december). In week 50 ben ik beschikbaar 

op maandag 9, dinsdag 10, en donderdag 12 december. In week 51 ben ik beschikbaar op maandag 

16, dinsdag 17 en woensdag 18 december.   

 

Ik hoor graag of ik bij u een interview mag afnemen. Indien u geïnteresseerd bent, dan hoor ik graag 

op welke dagen u beschikbaar bent binnen de aangegeven weken. Als u niet beschikbaar bent tijdens 

deze weken, dan hoor ik alsnog graag welke week voor u wel zou uitkomen.  

 

Ik dank u hartelijk voor het lezen van deze mail en hoop u binnenkort te kunnen spreken voor mijn 

onderzoek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mede namens Judith Huisman, programmasecretaris Comeniusprogramma, en Lauke Stoel, 

secretaris Comenius Teaching Fellows 2020, 

 

Roos van Lin  
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Bijlage 2. Hoofdvragen van het interview met de Teaching Fellows 
 

1. Kan je wat vertellen over waarom je destijds had besloten om een aanvraag in te dienen voor 

het Comeniusprogramma?   

 

2. Toen je de aanvraag voor het Comeniusproject indiende, deed je dit - onder andere -  voor 

de mogelijkheden die het zou kunnen bieden voor jouw persoonlijke carrière?   

 

3. Heeft het ontvangen van een Comeniusbeurs een positieve gevolgen gehad voor jouw 

persoonlijke carrière in de breedste zin (ook kleine en indirecte gevolgen of gevolgen voor je 

persoonlijke ontwikkeling)?  

a. Zo ja, op welke manier(en)?  

 

 

2. Zijn er negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke carrière die je hebt ondervonden door het 

ontvangen van de Comeniusbeurs?  

a. Zo ja, om welke gevolg(en) gaat het?  

 

 
3. Zijn er bepaalde gevolgen voor jouw persoonlijke carrière waarvan je had gewild of verwacht 

dat ze zouden ontstaan door het ontvangen van de Comeniusbeurs, maar dit niet gebeurde?  

a. Zo ja, om welke gevolgen gaat het?  

.  

 

4. Zijn er specifieke kenmerken van de onderwijsinstelling die je als bevorderend of hinderend 

hebt ervaren voor ontwikkelingen in jouw persoonlijke carrière? – kan de reactie van de 

instelling op de beurs zijn, maar bijv. ook het HR beleid in het algemeen van de instelling. 

a. Indien je bepaalde kenmerken als hinderend hebt ervaren, heb je ideeën over hoe 

deze kenmerken veranderd kunnen worden?  

 

5. Zijn er overige factoren, bijvoorbeeld jouw persoonlijke motivatie, persoonlijke 

omstandigheden, of specifieke gebeurtenissen binnen je werk, die belangrijk zijn geweest 

voor de ontwikkelingen in jouw carrière?  

 

6. Welke kenmerken van het Comeniusprogramma leveren volgens jou een bijdrage aan de 

carrièreontwikkeling van Teaching Fellows? Hoe zou het Comeniusprogramma zich op dit 

gebied nog kunnen verbeteren?
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