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Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft in 2019 
zijn bredere maatschappelijke impact onafhankelijk laten evalueren door 

Berenschot en I&O Research. Er zijn 8 casusonderzoeken uitgevoerd 
over verschillende activiteiten van het NRO, waarvoor interviews zijn 

gehouden met onderwijsonderzoekers, onderwijsprofessionals en 
onderwijsbeleidsmakers. Er is een landelijke enquête afgenomen 

onder leraren en onderwijsonderzoekers. Daarnaast zijn statistieken 
geanalyseerd met betrekking tot bijvoorbeeld de verspreiding en 
citaties van publicaties, het bezoek aan belangrijke evenementen 

zoals het NRO-congres en het bezoek aan de website van het NRO. 
In deze folder leest u de belangrijkste resultaten van het onderzoek. 
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Over het NRO

Het NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door 
onderwijsonderzoek te coördineren en te fi nancieren, en door de verbinding tussen praktijk 

en onderzoek -en beleid en onderzoek- te verbeteren.

Het NRO heeft drie taken: de samenhang van onderwijsonderzoek bevorderen door regie 
te voeren; toekenning van subsidies voor hoogwaardig onderzoek; en de bevordering van 

kennisbenutting door wetenschap en praktijk beter met elkaar te verbinden. Het is onderdeel 
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Over Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. 
Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met 
slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie 
te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze 

adviezen hen op een voorsprong zetten.

www.berenschot.nl
 /berenschot

Contact over dit onderzoek: Felix van Urk (f.vanurk@berenschot.nl)



Resultaten van het onderzoek
Wat doet het NRO?
Het NRO heeft drie kerntaken ten aanzien van onderwijsonder-
zoek: programmering en � nanciering, regievoering en kennis-
benutting. Daar vallen diverse activiteiten onder. Voorbeelden 
van activiteiten binnen de kerntaak programmering en 
� nanciering zijn het jaarlijks (soms meermaals) uitzetten van 
onderzoeksrondes vanuit de drie programmaraden voor prak-
tijkgericht, fundamenteel en beleidsgericht onderwijsonderzoek. 
In de programmaraden zitten experts uit de onderwijspraktijk, 
onderwijsonderzoekers en beleidsmakers. Voorbeelden van 
activiteiten binnen de kerntaak regievoering zijn de selectie 
van thema’s voor de onderzoeksrondes. En het afstemmen 
met verschillende onderzoeksinstituten en het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over verschillende lopende 
onderzoeken zodat deze goed op elkaar aansluiten. Voorbeelden 
van activiteiten binnen de kerntaak kennisbenutting zijn de 
Kennisrotonde en het NRO-congres waar onderwijsprofessio-
nals en onderwijsonderzoekers samenkomen.

Voor deze evaluatie zijn 8 casussen onderzocht. In vijf geval-
len ging het om onderzoeksrondes die de afgelopen jaren zijn 
uitgezet vanuit de verschillende programmaraden. Er is ook een 
ronde onderzocht van het programma Kennisbenutting Plus, dat 
onderzoekers stimuleert om na afronding van een onderzoeks-
project gezamenlijk met mensen uit de onderwijspraktijk bruik-
bare kennis en tools te ontwikkelen voor de praktijk. Daarnaast 
zijn meerdere activiteiten gericht op kennisbenutting onder-
zocht, waaronder het NRO-congres en de Projectendatabase die 
het NRO beheert in afstemming met andere kennisinstellingen. 
De achtste casus betrof de Kennisrotonde, het online loket 
voor de beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk met 
behulp van onderwijsonderzoek.

Wat is daar de impact van? 
Het NRO kent twee directe doelen: 
een toename van kennis uit onder-
zoek over onderwijs en een actieve 
wisselwerking tussen onderwijs-
onderzoekers en onderwijs-
professionals. Dit moet uiteindelijk 
bijdragen aan onderwijsverbetering 
met behulp van kennis uit onder-
zoek. Dat noemen we ‘research-
informed policy & practice’. 

We zien een duidelijke positieve impact 
op het onderwijsonderzoek
• Volgens veel onderwijsonderzoekers is er minder 

versnippering en overlap in het onderwijsonderzoek sinds 
het NRO er is. Dat betekent dat belangrijke onderwerpen 
beter worden onderzocht en er minder onderzoek wordt 
gedaan dat eigenlijk niet nodig is.

• Onderzoekers en onderwijsprofessionals zijn erg positief 
over de samenwerking met elkaar binnen projecten die het 
NRO � nanciert. De eisen en wensen die het NRO stelt aan 
de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd (b.v. een 
verplicht consortium waar zowel onderzoek als praktijk aan 
deelnemen) dragen hier ook duidelijk aan bij.

• Onderzoekers merken een toegenomen onderzoekende 
houding bij de leraren en overige professionals die direct 
betrokken waren bij de samenwerking met de onderzoekers. 

De impact op de onderwijspraktijk 
is nog minder eenduidig
• Volgens onderwijsonderzoekers zijn onderzoeksresultaten 

beter toepasbaar in de praktijk mede als gevolg van de komst 
van het NRO.

• Het websitebereik laat zien dat met name de Kennisrotonde 
met een toename van ongeveer 100.000 unieke pagina-
weergaven in 2017/2018 naar circa 160.000 in 2018/2019 
een vrij hoog bereik heeft, en dit de laatste jaren toeneemt. 
Een aanwijzing dat het NRO op dit vlak zijn bekendheid de 
afgelopen jaren vergroot heeft. 

• Het bereik van de overige producten gericht op kennis-
benutting lijkt, op basis van zowel de enquêteresultaten als 
de geanalyseerde statistieken rondom het websitebereik, 
beperkter. 

• De meerderheid van de bevraagde leraren kent het NRO niet 
als organisatie en herkent de producten en diensten van het 
NRO niet als zodanig. Dat is niet zo vreemd: als regieorgaan 
op het onderwijsonderzoek is het direct beïnvloeden van de 
onderwijspraktijk niet de missie van het NRO: scholen zijn 
hier zelf primair verantwoordelijk voor.

• Geïnterviewde onderzoekers merken nog weinig van imple-
mentatie van ontwikkelde inzichten of producten in de 
onderwijspraktijk buiten scholen die direct betrokken zijn bij 
de uitvoering van de onderzoeken waarbinnen die inzichten 
of producten zijn ontwikkeld.

Hoe werkt dat?
De impact van de activiteiten van het NRO op de beoogde 
doelen loopt via factoren waarop het NRO wél invloed heeft 
maar ook via factoren waarop het NRO weinig of geen invloed 
heeft. Factoren waarop het NRO wel invloed heeft en die we 
regelmatig terug zien zijn:
• Financieren van onderzoeksvoorstellen waarin de actieve 

betrokkenheid van onderwijsprofessionals gedurende het 
hele onderzoeksproces geborgd is.

• De Kennisrotonde waar onderzoekende netwerken van 
onderwijsprofessionals worden uitgenodigd vragen te stellen.

• Toegankelijke kennisproducten (bijvoorbeeld met 
infographics en praktische tips) verspreiden in plaats van 
lastig leesbare onderzoeksrapporten. 

Factoren waarop het NRO weinig of geen invloed heeft die we 
ook regelmatig terug zien zijn:
• De onderzoekende cultuur en structuur in scholen. Soms zijn 

deze sterk ontwikkeld en dat maakt de kans groter dat scho-
len resultaten uit wetenschappelijk onderzoek gebruiken. 
Vaak is een school of een netwerk van scholen nog zoekende 
en dit maakt de kans dat zij resultaten gebruiken kleiner.

• De match of mismatch tussen het proces van besluit-
vorming en beleid maken (een snel, � exibel en onvoorspel-
baar proces) en het proces van het uitzetten en uitvoeren 
van wetenschappelijk onderzoek (een gestaag proces via 
vaste procedures). Dit bepaalt mede of onderzoeksresultaten 
wel of niet worden meegenomen in beleid.

We zien regelmatig activiteiten terug waaruit blijkt dat het 
NRO zich al bewust toont van dit soort factoren. Voorbeelden 
hiervan zijn de samenstelling van de programmaraden voor 
praktijkgericht en beleidsgericht onderzoek (PPO en ProBO), 
het proces van vraagarticulatie en -beantwoording binnen de 
Kennisrotonde en het structurele overleg met kennisinstituten 
over de projectendatabase. Dergelijke systematiek zien we echter 
niet overal terug. Het is van belang om scherp te hebben op/
met welke factoren nog meer moet worden ingezet of rekening 
gehouden zodat deze de impact zoveel mogelijk versterken en zo 
weinig mogelijk verhinderen. 

Is onderwijsverbetering de taak van het NRO?

We zien op basis van de casusstudies een interessante 
dynamiek terug met betrekking tot de verschillende rollen 
die het NRO vervult in relatie tot de kerntaak kennis-
benutting. Het NRO is mede opgericht om een van de 
belangrijkste functies van onderwijsonderzoek, de verbe-
tering van onderwijs, beter te helpen vervullen. De inzet 
op kennisbenutting vanuit het NRO is ook gericht op het 
uiteindelijk bijdragen aan onderwijsverbetering.

Maar, het kan zelf geen onderwijsverbetering (binnen 
lerarenopleidingen, op school, in de klas etc.) 
bewerkstelligen. Het is immers het regieorgaan van het 
onderwijsonderzoek. Andere partijen, in het bijzonder 
onderwijsprofessionals zelf, zijn primair verantwoordelijk 
voor het voortdurend blijven verbeteren van het 
onderwijs. Dit betekent niet dat het NRO geen bijdrage 
kan leveren aan de daadwerkelijke onderwijsverbetering 
en we zien ook mogelijkheden deze bijdrage verder te 
versterken. Zie hiervoor de aanbevelingen.

Aanbevelingen
Het onderzoek heeft geresulteerd in de volgende aanbevelingen aan het NRO.

Blijf gedurende het hele proces
gefocust op impact.

Stel een beleidstheorie op waarin precies 
wordt uitgelegd hoe het NRO bijdraagt aan 

een specifieke doelstelling en op welke 
kritische succesfactoren het NRO wel en 

geen invloed heeft. Mede op basis hiervan 
kan ook worden gekozen iets juist wél of 
níet te doen, zodat de activiteiten gericht 

zijn op het bereiken van bredere maatschap-
pelijke impact. Voer de beleidstheorie ook 
uit in de praktijk en evalueer dit proces. Zo 

kan er gericht van worden geleerd en  
steeds meer invloed worden uitgeoefend 

op de kritische succesfactoren.

wordt uitgelegd hoe het NRO bijdraagt aan 

geen invloed heeft. Mede op basis hiervan 

zijn op het bereiken van bredere maatschap-
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Behoud de regisseursrol.
Het NRO voert goed de regie op de inhoud, 
kwaliteit en verspreiding van onderwijson-
derzoek. Draag ook structureel zorg voor 

een vergelijkbare regisseursrol aan de 
‘voorkant’ van het proces van kennisbenut-

ting. Zet (nog) meer in op het in positie 
brengen van de juiste netwerken om de 

kennis te verspreiden en benutten. Hierdoor 
ontstaat er meer regie op de ‘achterkant’ 

van de kennisbenutting: verbeteringen in de 
onderwijspraktijk en in onderwijsbeleid. Pak 

deze rol als onderdeel van de nieuwe 
kennisinfrastructuur.

Het NRO voert goed de regie op de inhoud, 

-

kennis te verspreiden en benutten. Hierdoor 

van de kennisbenutting: verbeteringen in de 
onderwijspraktijk en in onderwijsbeleid. Pak 

Begrijp je (gebrek aan) invloed
en handel daarnaar.

Het NRO is niet de enige partij met invloed 
op uiteindelijke maatschappelijke impact in 
het Nederlandse onderwijs. Het gaat erom 
in kaart te brengen op welke resultaten en 
veranderprocessen het NRO wél invloed 
heeft en welke noodzakelijk zijn om de 

uiteindelijke maatschappelijke resultaten te 
bereiken. De focus moet liggen op planning, 
uitvoering en evaluatie van deze resultaten 

en veranderprocessen.
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