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BIJLAGE 1: Advies ten gronde over onderwijsonderzoek (Vlor, 2007) 
 

1 Situering 

Advies ten gronde over onderwijsonderzoek 

De Algemene Raad van de Vlor kondigde in zijn ‘Advies over themazetting onderwijskundig 
beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek’ van 15 februari 2007 aan dat ze een 
meer fundamenteel advies zou uitbrengen over onderwijsonderzoek. Het Vast Bureau heeft 
op 26 april 2007 beslist dat er in drie fases gewerkt werd: 

- In eerste instantie werd er een behoefteanalyse gemaakt van de kennisbehoeften 
van het onderwijsveld. Hiervoor werd er een werkgroep samengesteld met 
vertegenwoordigers van de geledingen van de Algemene Raad, aangevuld met 
vertegenwoordigers van de deelraden. 

- In een tweede fase formuleerde een werkgroep met deskundigen (onderzoekers en 
vertegenwoordigers van de overheid) aanbevelingen voor de organisatie van het 
onderwijsonderzoek op het vlak van programmatie, publicatie, valorisatie, 
disseminatie en opvolging.  

- In een derde fase werkten de twee werkgroepen samen aan een ontwerpadvies.  

In dit advies willen we het hebben over alle onderzoek dat valt op het continuüm 
praktijkgericht – fundamenteel onderzoek voor alle onderwijsniveaus. Door de discussie niet 
enkel te voeren onder onderzoekers, maar ze open te trekken naar vertegenwoordigers van 
de overheid en de geledingen van de Algemene Raad wil de Vlor zorgen voor een breed 
draagvlak.  

De Algemene Raad heeft dit advies geformuleerd op zijn vergadering van 20 december 
2007. Dit advies werd unaniem goedgekeurd.  

2 Probleemstelling  

2.1 De kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk 

Zowel uit evaluaties van het onderwijsonderzoek (Vanderlinde & van Braak, 2007; 
Broekkamp & van Hout-Wolters, 2006) als vanuit de ervaring van de Vlor-geledingen blijkt 
dat er een vrij grote kloof bestaat tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk.  

Deze kloof heeft zowel betrekking op de themazetting als op de ervaring van praktijkmensen 
op het vlak van relevantie en toepasbaarheid.  

2.1.1 Themazetting  

In de adviezen van de Vlor naar aanleiding van de OBPWO-thema’s is al herhaaldelijk 
aangekaart dat praktijkgericht onderzoek onderbelicht blijft. Daarom willen de 
onderwijsgeledingen dat er meer didactische, vakdidactische en domeinspecifieke 
probleemstellingen opgenomen worden in het onderwijskundig onderzoek. In het kader van 
leerzorg is er bijvoorbeeld nood aan praktijkgerichte modellen voor differentiëring in de klas. 
Hoe differentiatie in de praktijk moet gebracht worden is voorlopig erg onduidelijk voor de 
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leerkrachten. Het in praktijk brengen van begeleid zelfstandig leren en studeren is ook 
helemaal niet duidelijk. Voor dergelijke onderwerpen vraagt het onderwijsveld dat er kan 
teruggevallen worden op wetenschappelijke expertise.  

Suggesties vanuit het onderwijsveld voor mogelijke thema’s die uitgaan van de 
onderwijspraktijk worden echter zelden gehonoreerd door de overheid of worden niet 
opgepikt door de onderzoekers. Dit blijkt onder meer uit een opvolgingsdocument dat werd 
gemaakt naar aanleiding van het advies van de Algemene Raad over de themazetting voor 
het OBPWO 2007 (zie bijlage 1). Van de negen thema’s die de Vlor heeft opgenomen in zijn 
advies over de themazetting werden er slechts drie weerhouden in oproep die door de 
overheid werd gelanceerd aan de onderzoekers. Nochtans bevatte deze lijst in totaal vijftien 
thema’s en werden er in een bijkomende oproep nog twee toegevoegd. Van de thema’s die 
effectief zullen onderzocht worden, is er slechts één weerhouden dat door de Vlor 
geadviseerd werd.  

De Vlor stelt vast dat de onderzoeksthema’s worden gedomineerd door aandacht voor de 
secundaire processen die het onderwijs kunnen verbeteren. Het primaire proces nl. het leren 
van leerlingen, studenten en cursisten krijgt veel minder aandacht.  

2.1.2 Relevantie voor de onderwijspraktijk 

In de praktijk wordt deze kloof het grootst ervaren door leerkrachten. Directies en 
intermediairen ervaren een minder grote kloof, al signaleren zij ook dat er verbetering 
mogelijk is (Vanderlinde & van Braak, 2007). Momenteel is er een gebrek aan onderzoek dat 
antwoorden biedt op vragen die rechtstreeks vanuit het veld worden gesteld. Het 
onderwijsveld geeft aan dat ze haar manier van werken wil baseren op wetenschappelijk 
onderzoek, maar dat er weinig praktijkgericht onderzoek voorhanden is. Deze nood wordt 
ook ervaren door (vertegenwoordigers van) leerlingen, studenten, cursisten en ouders. 

Onderzoek levert weinig relevante resultaten voor de praktijk op. Redenen die hiervoor 
worden aangehaald zijn dat het te weinig aansluit bij de manier waarop de onderwijspraktijk 
problemen ervaren, dat het onduidelijk is hoe de resultaten de praktijk kunnen beïnvloeden, 
dat de resultaten te contextspecifiek zijn, de praktijk niet betrokken wordt bij de ontwikkeling 
van de onderzoeksinstrumenten, de ‘return on investment’ te beperkt is,.…  

2.2 Afstemming onderzoek-beleid 

Er wordt niet enkel een kloof ervaren tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk, er 
rijzen ook vragen naar de afstemming tussen het onderwijsbeleid en het onderwijs-
onderzoek. 

Een eerste belangrijk pijnpunt is de plaats van het onderwijsonderzoek in de globale 
beleidscyclus. Er wordt vastgesteld dat onderzoek pas geïnitieerd wordt op het ogenblik dat 
de overheid al een beleidsbeslissing wil nemen, dat de resultaten van onderzoek pas 
beschikbaar zijn nadat er al een beslissing is genomen, de timing van de onderzoekers 
onder druk komt te staan van de politieke besluitvormingsprocedure, … Concreet lopen er 
momenteel twee onderzoeken in het kader van OBPWO waarvan de resultaten pas 
beschikbaar zullen zijn nadat er al een advies aan de Vlor werd gevraagd. Het gaat over het 
onderzoek over de vakoverschrijdende eindtermen en de evaluatie van het CLB-decreet.  

Een tweede pijnpunt heeft te maken met het ontbreken van systematisch evaluerend 
onderzoek. Concrete voorbeelden zijn o.a. het beleid over gelijke onderwijskansen (GOK), 
geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION). De geledingen van de Vlor 
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vragen al lang dat evaluerend onderzoek op een systematische manier wordt gekoppeld aan 
grote onderwijsvernieuwingen, nieuwe regelgeving, proefprojecten, … Voorbeelden van 
recente regelgeving waarvoor de Vlor het wenselijk acht dat er een wetenschappelijke 
evaluatie gebeurt, zijn het decreet volwassenenonderwijs, het participatiedecreet, het 
decreet lerarenopleiding en het flexibiliseringsdecreet. Daarnaast stelt de Vlor ook vast dat 
beleidsbeslissingen soms worden gebaseerd op proefprojecten die niet grondig geëvalueerd 
worden zoals de proeftuinen en de pilootprojecten over autisme. 

De Vlor is er zich uiteraard van bewust dat wetenschappelijk onderzoek niet in de plaats kan 
treden van onderwijsbeleid. De relatie tussen onderzoek en onderwijsbeleid is immers niet 
eenduidig te definiëren en kan verschillende vormen aannemen gaande van een lineair 
verband tussen uitkomsten van onderzoek en de beleidsbeslissingen tot het gebruik van 
wetenschappelijk onderzoek voor de verantwoording van beleidsbeslissingen (Weiss, 1979 
in Leney e.a., 2007). De meest effectieve manier van doorstroming van onderzoeks-
gegevens naar het beleid is volgens Leney e.a. (2007) als er een debat ontstaat tussen de 
onderzoekers, beleidsmakers en andere actoren. Het moge duidelijk zijn dat beleids-
beslissingen geen louter rationele beslissingen zijn en dat er tal van andere motieven spelen.  

Tot slot is het belangrijk dat de onderzoekers in beleidsgericht onderzoek hun academische 
vrijheid kunnen behouden. Dit sluit aan bij de UNESCO-aanbeveling over “the Status of 
Higher Education Teaching Personnel” (1997). 

2.3 Onvoldoende middelen voor onderwijsonderzoek  

Ondanks het toenemende belang van onderwijs in de kenniseconomie en het feit dat 
onderwijs een complex en dynamisch gegeven is, wordt er slechts een marginaal aandeel 
van de onderwijsbestedingen aan onderzoek toegekend. In een OESO–onderzoek (OECD, 
2002) wordt melding gemaakt van een aandeel van 0.3% van de totale Engelse 
onderwijsbegroting dat aan onderwijsonderzoek wordt besteed. Vergeleken met andere 
maatschappelijke sectoren zoals de gezondheidszorg (23%) en elektronica en techniek (5 à 
15%) is dit een bijzonder klein aandeel. Een cijfer dat voor Vlaanderen in dezelfde richting 
wijst, is het bijzonder beperkte aandeel van de OBPWO-middelen en de middelen voor het 
steunpunt studie- en schoolloopbanen (SSL) in het totale budget dat de Vlaamse Regering 
besteedt aan wetenschapsbeleid: 0,19%1

Hoewel er in Vlaanderen maar één kanaal exclusief financiering biedt voor projectmatig 
onderwijsonderzoek, is het budget de laatste tien jaar sterk gedaald. Het OBPWO-budget 
van 2007 bedraagt slechts 57% van dat van 1997. De negatieve evolutie van het budget 
wordt duidelijk weergegeven in grafiek 1.  

.  

 

 

 

 

 

Grafiek 1: Evolutie budget OBPWO 1997-2008 

 

                                                
1 Het OBPWO-budget voor 2007 is €1,629 mio., het budget voor het steunpunt SSL €1,288 mio. Het 
volledige budget voor wetenschapsbeleid in 2007 bedroeg €1558 mio. (gegevens dept. EWI). 
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* De gegevens voor 2008 zijn de gegevens uit de ontwerpbegroting 

Naast het OBPWO zijn er nog een aantal mogelijkheden om onderwijsonderzoek te 
financieren. In het steunpunt werk en sociale economie (WSE) en in het kader van Viona 
gaat het vooral over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Kanalen waar er 
financiering wordt verstrekt voor meer fundamenteel onderzoek zoals FWO2, onderzoeks-
fondsen van de universiteiten en strategisch basisonderzoek (SBO) van het IWT3

Als we de Vlaamse context bekijken, zijn er dus een aantal financieringsmogelijkheden voor 
onderwijsonderzoek, maar is er slechts een beperkt budget voorhanden dat gegarandeerd 
besteed wordt aan onderwijsonderzoek. Dit budget is dan nog hoofdzakelijk bestemd voor 
beleidsgericht onderzoek. De mogelijkheden voor financiering van praktijkgericht onderzoek 
zijn in de praktijk quasi onbestaande. 

, bieden de 
mogelijkheid voor financiering van onderwijsonderzoek, maar bieden geen zekerheid dat dat 
ook effectief zal gebeuren. Wat het FWO en de onderzoeksfondsen van de universiteiten 
betreft, stelt zich het probleem dat onderwijsonderzoek niet disciplinegebonden is. 
Pedagogiek, psychologie, sociologie, economie, recht, … zijn disciplines waarin onderwijs-
onderzoek wordt uitgevoerd. Onderwijskundige onderzoeksvoorstellen moeten dus in 
competitie gaan met andere voorstellen, waardoor er geen garantie is dat er 
onderwijsonderzoek wordt gefinancierd via deze kanalen. Tot slot is er aan de hogescholen 
nog onderwijsonderzoek mogelijk in het kader van het praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek (PWO). 

2.4 Gebrekkige informatiedoorstroming  

De Vlor stelt vast dat er een grote behoefte bestaat aan betere informatiedoorstroming van 
wetenschappelijke informatie naar de onderwijspraktijk, naar onderwijsgeledingen die 
betrokken worden bij beleidsadvisering (inclusief de gebruikers), naar intermediaire 
organisaties, ...  

                                                
2 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 
3 Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie. 

Evolutie budget OBPWO 1997-2008 (in € mio)
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Binnen en buiten de bestaande kanalen die geschetst werden onder §2.3, wordt er heel wat 
onderwijsonderzoek uitgevoerd, maar is het moeilijk om een overzicht te behouden. In het 
verleden werd een centrale gegevensbank ontwikkeld die hiervoor een bruikbaar instrument 
had kunnen zijn (Verhoeven e.a., 2002). Doordat deze databank niet up-to-date is gehouden, 
heeft ze alle betekenis verloren. Vanderlinde & van Braak (2007) hebben een overzicht 
gemaakt van wetenschappelijk onderzoek in het onderwijs van de laatste tien jaar, maar het 
betrof enkel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek4 in het leerplichtonderwijs. 
Beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek en onderzoek buiten het leerplichtonderwijs 
werden dus niet geïnventariseerd. In de IWETO-databank5

Een tweede probleem met betrekking tot de doorstroming van informatie over 
onderwijsonderzoek is de vrijgave van resultaten. Dit probleem omvat enerzijds het feit dat 
alle onderzoeksresultaten moeten vrijgegeven worden, ook al zouden de resultaten ingaan 
tegen bepaalde beleidsopties, en anderzijds de termijn van vrijgave van resultaten. Opdat de 
verschillende stakeholders in de beleidscyclus hun rol optimaal zouden kunnen spelen, is het 
belangrijk dat ze zo snel mogelijk kunnen beschikken over onderzoeksresultaten.  

 wordt er wel een deel van het 
onderwijsonderzoek opgenomen, maar deze databank biedt geen volledig overzicht omdat 
ze zich enkel richt op het onderzoek dat aan Vlaamse universiteiten gebeurt. De OBPWO-
website geeft op haar beurt enkel een overzicht van het OBPWO-onderzoek. 

Tot slot is er een expliciete vraag naar een systematische communicatie van 
onderzoeksresultaten. Volgens de Vlor moet vanaf het begin van het onderzoek nagedacht 
worden over de communicatie van de onderzoeksresultaten en moet er bij de financiering 
ook rekening mee gehouden worden. Nu blijft de verspreiding en de valorisatie van 
onderzoeksresultaten vaak achter. Het onderwijsveld en de intermediairen6

2.5 Gebrekkige aandacht voor een aantal onderwijsniveaus en –vormen 

 hebben vaak 
geen of slechts een gedeeltelijk zicht op beschikbaar onderzoek. De brochures die door het 
departement Onderwijs en Vorming worden verspreid over afgerond OBPWO-onderzoek, 
worden positief ontvangen, maar een aantal kanalen zoals Schooldirect, Klasse, … worden 
nog niet systematisch ingezet voor de verspreiding van onderzoeksresultaten.  

Het bestaande onderwijsonderzoek legt zich meestal toe op de grootste onderwijsvormen en 
–niveaus. Er bestaat heel wat onderzoek over het gewoon basis- en secundair onderwijs. 
Buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, 
kunstsecundair onderwijs, deeltijds onderwijs, … ontbreken vaak in het onderzoek. Ofwel 
worden ze niet expliciet opgenomen in de onderzoeksvraag, ofwel zijn ze zo marginaal 
vertegenwoordigd in de onderzoeksdata dat de onderzoekers er geen afzonderlijke 
conclusies voor kunnen formuleren.  

2.6 Overbevraging van het onderwijsveld  

In tal van onderzoeksrapporten melden onderzoekers dat het moeilijk is om scholen tot 
deelname te overhalen. Daarnaast klagen scholen steevast dat ze overbevraagd worden. Ze 
worden aangesproken door onderzoekers in het kader van OBPWO of doctoraatsonderzoek, 
studenten die werken aan een seminarie, hun eindwerk of thesis, … Door deze grote vraag 

                                                
4 Onder fundamenteel wetenschappelijk onderzoek werd in dit onderzoek verstaan dat het in de 
internationale vakliteratuur werd gepubliceerd. 
5 Inventaris Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek 
6 Onder intermediairen verstaan we pedagogische begeleidingsdiensten, lerarenopleiders, 
nascholingsinitiatieven, steunpunten GOK, … 
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moeten scholen noodgedwongen selecteren aan welk onderzoek ze deelnemen. Scholen 
geven aan dat het vaak om een eenrichtingsverkeer gaat met de onderzoekers. Ze hebben 
het gevoel dat ze veel informatie moeten aanleveren, maar dat ze hiervoor weinig of niets in 
de plaats krijgen.  

3 Ruimere context 

De verhoogde aandacht voor de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk en 
evidence-based werken, zijn geen louter Vlaamse aangelegenheid. Vlaanderen volgt 
hiermee een aantal internationale tendensen.  

3.1 Internationale ontwikkelingen 

Zowel de OESO als de Europese Unie hebben “evidence based” onderwijsbeleid recent op 
de beleidsagenda gezet. We verwijzen naar het ontwerp van mededeling van de Europese 
Commissie en naar de publicaties van de OESO (OECD, 2007). Een onderwijsbeleid 
gebaseerd op wetenschappelijke evidentie heeft zowel betrekking op het macrobeleid als op 
het beleid van scholen.  

De Europese Unie ziet een sterker onderbouwd onderwijsbeleid en een onderbouwde 
onderwijspraktijk als een nieuw onderdeel van de open coördinatiemethode. In deze context 
is, volgens de Commissie, heel wat te leren van andere sectoren zoals de gezondheidszorg 
waar “evidence based” werken al langer opgeld maakt. Riehl (2006) nuanceert echter het 
ideaalbeeld dat doorgaans van de medische wetenschap wordt opgehangen en stelt vast dat 
onderzoekers in de medische wereld met gelijkaardige uitdagingen worden geconfronteerd 
als in onderwijsonderzoek.  

Een belangrijke internationale ontwikkeling in het kader van “evidence-based” 
onderwijsbeleid is de oprichting van de Campbell Collaboration7

De voorstellen van de Europese Commissie en deze van de OESO gaan uit van eenzelfde 
benadering: evidentie kan niet in de plaats treden van onderwijsbeleid en schoolbeleid. Maar 
wetenschappelijke evidentie zou, volgens de internationale organisaties, een van de factoren 
moeten zijn die mee het beleid bepalen.  

, naar analogie met de 
Cochrane Collaboration voor de medische wereld. De Campbell Collaboration is een 
onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die tracht een breed publiek te 
informeren over ‘wat er werkt’ in o.a. onderwijs. Zij doet dit aan de hand van reviews van 
bestaand internationaal onderzoek dat er op gericht is het onderwijs te verbeteren. 
Disseminatie naar beleidsmakers, wetenschappers, onderwijzend personeel, studenten, … 
staat hier dus centraal.  

In de benadering van de Commissie zijn er drie belangrijke momenten die echter niet strikt 
van elkaar te onderscheiden zijn en met elkaar interageren: 

- Kenniscreatie;  

- Kennistoepassing; 

- Kennisbemiddeling. 

Belangrijk in de benaderingen van de OESO en de Europese Commissie is dat zij “evidence 
based” onderwijsbeleid en –praktijk zien ontstaan vanuit een partnerschap tussen 

                                                
7 http://www.campbellcollaboration.org 
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verschillende actoren: onderzoekers, onderwijsbeleid, onderwijsgeledingen, leerkrachten, … 
Noch het onderwijsbeleid noch de onderwijspraktijk worden gezien als passieve gebruikers 
van de resultaten van onderzoek.  

3.2 Hoe de brug slaan tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk? 

Om de aansluiting tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te verbeteren worden er 
vier modellen gehanteerd: het Research Development Diffusion model (RDD), Evidence-
Based Practice model (EBP), het model van Grensoverschrijdende Praktijken en het model 
van Kennisgemeenschappen.Deze modellen kunnen op hun beurt op een verschillende 
manier worden ingevuld. Tussen de eerste twee en de laatste twee modellen is er een 
belangrijk verschil. Waar de eerste modellen grote waarde hechten aan het fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek, leggen de twee laatste modellen een belangrijke klemtoon op 
de samenwerking tussen onderwijsonderzoekers en onderwijspraktijk. De korte beschrijving 
van deze modellen is gebaseerd op het onderzoek van Broekkamp & Hout-Wolters (2006). 

Het Research Development Diffusion model (RDD-model) vertrekt van fundamenteel 
onderzoek dat uitgaat van kunstmatige of semi-realistische contexten waarin relatief grote 
controle op variabelen kan worden uitgeoefend. Daarna vertalen intermediairen de 
onderzoeksopbrengsten naar praktijktoepassingen. Praktijkgericht onderzoek vertrekt in dit 
model per definitie vanuit fundamenteel onderzoek (research) en is gericht op de verdere 
ontwikkeling van de kennis (development) die dan op zijn beurt kan verspreid worden 
(diffusion).  

Het Evidence Based Practice-model (EBP) hecht een belangrijke waarde aan onderzoeks-
opbrengsten, maar in tegenstelling tot het RDD-model, in praktijkcontexten. Slavin (2004) is 
ervan overtuigd dat wetenschappers de plicht hebben om de vraag “what works” te 
beantwoorden. Volgens hem is er een toename aan experimenteel onderzoek nodig om 
duidelijke antwoorden te formuleren. In de No Child Left Behind Act, die in 2001 werd 
afgekondigd door de regering Bush, wordt “evidence-based”-onderzoek zeer strak 
afgebakend tot onderzoek dat wordt uitgevoerd in experimenteel of quasi-experimenteel 
onderzoek. De rol van intermediairen is in dit model beperkt tot het verspreiden van de 
onderzoeksresultaten waarvan men uitgaat dat ze gegeneraliseerd kunnen worden. De 
bedoeling is op basis van deze gegevens de effectiviteit, efficiëntie, transparantie, … van de 
onderwijspraktijk te verbeteren. Een kritische kanttekening die hierbij wordt gemaakt is dat 
het EBP-model aanleiding kan geven tot deprofessionalisering van leerkrachten (Riehl, 
2006). 

Uitgangspunt van het model van Grensoverschrijdende Praktijken is dat disciplines elkaar 
kunnen verrijken wanneer zij in praktijksituaties worden gecombineerd. Dit kan op 
verschillende manieren vorm krijgen: een leerkracht die zijn eigen lespraktijk onderzoekt, 
verschillende disciplines die samenwerken, leerkrachten en onderzoekers die samenwerken, 
… Deze grensoverschrijdende praktijken kunnen onderzoeks- en praktijkkennis met elkaar 
verbinden en maken het gemakkelijker om praktijkonderzoek te verrichten.  

Kennisgemeenschappen tot slot zijn samenwerkingsverbanden die mensen met 
gemeenschappelijke interesses en/of belangen verenigen met de bedoeling nieuwe kennis 
tot stand te brengen. Dit kunnen zij onder meer doen door initiatieven te nemen op het vlak 
van innovatie, professionalisering en/of onderzoek. De kloof tussen onderwijsonderzoek en 
onderwijspraktijk kan het best gedicht worden als de samenwerking gebeurt tussen mensen 
uit verschillende achtergronden: onderzoekers, praktijkmensen, intermediairen, …  
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4 Soorten onderwijsonderzoek en de organisatie ervan 

Op basis van de voorgaande vaststellingen stelt de Vlor voor om vier soorten 
onderwijsonderzoek te onderscheiden, elk met een eigen finaliteit:  

- Beleidsgericht onderzoek: 

o Beleidsvoorbereidend onderzoek 

o Beleidsevaluerend onderzoek 

- Praktijkgericht onderzoek 

- Strategisch basisonderzoek 

- Fundamenteel onderzoek 

4.1 Beleidsgericht onderzoek 

In het beleidsgericht onderzoek maakt de Vlor een onderscheid tussen het 
beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend onderzoek. 

4.1.1 Beleidsvoorbereidend onderzoek 

Beleidsvoorbereidend onderzoek wordt uitgevoerd op vraag van de overheid. De voorwaarde 
is dat beleidsrelevante resultaten in het vooruitzicht worden gesteld en dat het over een 
relatief korte, afgebakende periode gaat (De Ruytter, 2000).  

De themazetting voor de jaarlijkse open oproep van het OBPWO wordt bepaald door de 
beleidsraad van het departement Onderwijs en Vorming en de minister van Onderwijs en 
Vorming. De Algemene Raad van de Vlor geeft jaarlijks een advies over mogelijk te 
onderzoeken thema’s en wenst dit in de toekomst ook te blijven doen. De thema’s die de 
Vlor jaarlijks adviseert worden slechts gedeeltelijk overgenomen in de oproep van de 
overheid (zie bijlage 1). De Vlor vraagt in de toekomst van de overheid een motivering 
waarom bepaalde thema’s van zijn advies niet weerhouden worden in de oproep. Tot slot 
dringt de Vlor er ook op aan om kennis te kunnen nemen van de eindrapporten van het 
beleidsvoorbereidend onderzoek. In zijn advieswerking heeft de Vlor immers nood aan 
wetenschappelijk onderbouwde informatie. 

De onderzoeksvoorstellen die worden ingediend na de jaarlijkse oproep worden beoordeeld 
op hun beleidsrelevantie en wetenschappelijke kwaliteit. De onderzoeksresultaten kunnen 
door de onderwijsoverheid gebruikt worden voor het maken van beleidskeuzes. De Vlor kan 
deze resultaten inpassen in zijn advieswerking en andere beleidsactoren kunnen op basis 
van deze informatie hun standpunt ten aanzien van een thema bepalen. Een gedeelte van 
het onderzoek dat gebeurt in het kader van beleidsvoorbereidend onderzoek, kan ook voor 
de praktijk bruikbaar zijn. In dergelijke gevallen vraagt de Vlor dat de onderzoekers naast 
beleidsaanbevelingen ook aanbevelingen voor de onderwijspraktijk opnemen.  

4.1.2 Beleidsevaluerend onderzoek 

Naast het beleidsvoorbereidend onderzoek vindt de Vlor het belangrijk dat 
beleidsmaatregelen op een degelijke, wetenschappelijk onderbouwde manier geëvalueerd 
worden. De Vlor stelt vast dat dit tot op heden te weinig gebeurt. Hij vraagt dus nadrukkelijk 
dat de overheid evaluatieonderzoek integreert in het concept van onderwijsvernieuwingen en 
beleidsmaatregelen die de overheid opzet en goedkeurt. De Vlor vraagt dat dit eerder de 
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regel dan de uitzondering wordt. Evaluatieonderzoek kan tijdens een vernieuwings- of 
implementatieproces in kaart brengen waar knelpunten liggen, waar bijsturing nodig is en of 
er ongewilde effecten zijn van het nieuwe beleid. Daarnaast biedt het de overheid inzicht in 
de mate waarin een onderwijsvernieuwing aanslaat en slaagt in de onderwijspraktijk. Deze 
evaluatie kan dus zowel ex ante, tussentijds als ex post zinvol zijn.  

Bij aanvang van een onderwijsvernieuwing of implementatie van een beleidsmaatregel 
moeten er middelen voorzien worden voor de evaluatie. Deze middelen moeten voorzien 
worden in de begroting van beleidsmaatregel en mogen niet ten koste gaan van andere 
vormen van onderwijsonderzoek. De Vlor zal in zijn advies over een beleidsmaatregel 
vermelden of hij het nodig acht dat er een evaluatie wordt gekoppeld aan de vernieuwing.  

4.2 Praktijkgericht onderzoek 

Om het praktijkgericht onderzoek een duidelijke plaats te geven in het onderwijsonderzoek is 
het noodzakelijk een afzonderlijk fonds voor praktijkgericht onderzoek op te richten, naast de 
middelen die beschikbaar zijn voor beleidsgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek is 
immers een inherente taak van onderwijsonderzoek: “De opdracht van onderwijsonderzoek 
is niet enkel gericht op kennisvermeerdering, maar ook op een vertaling van de inzichten 
naar de onderwijspraktijk” (Vanderlinde & van Braak, 2007, 12). 

Het zwaartepunt van het praktijkgericht onderzoek zal liggen op thema’s waarvoor de 
onderwijsverstrekkers verantwoordelijk zijn (De Ruytter, 2000). Denk hierbij maar aan 
didactische werkvormen, de onderwijskundige ondersteuning van grote vernieuwingen, 
omgaan met nieuwe leerinhouden, ... Daarom vindt de Vlor het niet aangewezen de 
themazetting en procedurele opvolging over te laten aan de onderwijsoverheid. Wat de 
themazetting betreft kan de Vlor zijn rol als overlegorgaan van alle onderwijspartners ten 
volle uitspelen en de noden van het onderwijsveld in kaart te brengen. Om gerichte 
onderzoeksvragen te formuleren zal er wetenschappelijke ondersteuning nodig zijn en 
voorzien worden. Dit kan eventueel de vorm aannemen van een gemengde commissie 
onderwijsgeledingen-onderzoekers. Dit stemt overeen met het advies dat het viWTA (2007) 
formuleerde aan het Vlaams parlement: “Neem initiatieven die onderzoekers en practici 
samen brengen om het formuleren van voor de praktijk relevante onderzoeksvragen te 
bevorderen. Ondermeer de Vlor zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen.” 

Wat de coördinatie en opvolging van het praktijkgericht fonds betreft, is er in Vlaanderen 
momenteel geen enkele instantie voorhanden die dit op zich kan nemen. Er dient onderzocht 
te worden of de Vlor hier een rol kan opnemen via een conventionele opdracht.  

In het fonds voor praktijkgericht onderwijs kunnen verschillende vormen van onderzoek 
worden uitgevoerd:  

- (Vak)didactisch onderzoek. De Vlor vindt dat de regionale expertisecentra op het vlak 
van het didactisch onderzoek een belangrijke speler kunnen worden. De middelen 
voor vakdidactisch onderzoek worden momenteel hoofdzakelijk gebruikt voor de 
verbetering van de werking van de lerarenopleidingen, maar de focus zou in de 
toekomst moeten uitgebreid worden.  

- Construerend onderzoek. Bij ontwikkelingsgericht onderzoek werken onderzoekers 
en practici nauw samen aan het in opeenvolgende cycli ontwikkelen van 
onderwijssituaties in een bepaalde klas of school. Niet alleen worden bijdragen 
geleverd aan de onderwijskundige theorievorming, ook innovatie en optimalisering 
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van de praktijk behoort tot de onderzoeksstrategie (De Corte & Verschaffel, 2001 in 
Vanderlinde & van Braak, 2007).  

- Onderzoek naar modellen voor onderwijsvernieuwing. 

Naast een volledige financiering van de onderzoeksprojecten door de onderwijsoverheid, 
vindt de Vlor dat er moet onderzocht worden of het opportuun is in het fonds voor 
praktijkgericht onderzoek in te gaan op meer specifieke onderzoeksvragen van 
onderwijsgeledingen. Voor dit soort vragen zou er gewerkt kunnen worden met een systeem 
van cofinanciering tussen de aanvrager en het praktijkfonds. Bij de uitwerking van een 
dergelijk systeem moeten er evenwel garanties zijn dat alle onderwijsgeledingen op een 
evenwaardige manier gebruik kunnen maken van dit systeem, los van hun financiële 
mogelijkheden.  

Dit fonds voor praktijkgericht onderwijsonderzoek moet worden gefinancierd met extra 
middelen uit de onderwijsbegroting. Het mag niet ten koste gaan van de middelen voor 
beleidsvoorbereidend onderzoek. Een afzonderlijk fonds is de enige mogelijkheid om te 
garanderen dat er middelen aan praktijkgericht onderzoek worden besteed. 

De creatie van een fonds voor praktijkgericht onderwijsonderzoek neemt niet weg dat er via 
andere financieringskanalen nog praktijkgericht onderzoek kan worden uitgevoerd. Concreet 
zijn er in het kader van het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek aan de hogescholen 
een aantal mogelijkheden.  

4.3 Strategisch basisonderzoek (SBO) 

Het SBO leunt dicht bij het fundamenteel onderzoek aan in de zin dat het kennisverruimende 
karakter voorop staat én dat de onderzoeker zelf zijn onderzoeksvraag formuleert. Het 
verschil met het fundamenteel onderzoek is echter de maatschappelijke relevantie van het 
onderzoek en de mogelijke toepassing ervan in een ruimer veld. Er wordt van de 
onderzoekers verwacht dat ze contact hebben met relevante maatschappelijke actoren bij de 
projectdefiniëring en uitwerking. Omdat de transfer naar de maatschappelijke actoren 
belangrijk is, wordt er een gebruikerscommissie geïnstalleerd die het project opvolgt. Omdat 
strategisch basisonderzoek erg risicovol blijft, wordt er een overheidstussenkomst voorzien. 
Strategisch basisonderzoek situeert zich dus tussen het fundamenteel algemeen 
kennisverruimend onderzoek (doorgaans aan de universiteiten en onderzoeksinstellingen) 
en het meer specifiek gericht toegepast onderzoek (doorgaans bij de bedrijven, 
overheidsinstellingen en andere economische of maatschappelijke actoren).  

De Vlor is verheugd dat het strategisch basisonderzoek sinds enkele jaren ook is 
opengesteld voor projecten met een primair maatschappelijke finaliteit en dus ook 
onderwijsonderzoek aan bod kan komen.  

4.4 Fundamenteel onderzoek 

Moerman (2004) definieert het fundamenteel onderzoek als: “Het algemeen 
kennisverruimend fundamenteel onderzoek heeft als uniek doel de kennis te vergroten, 
zonder dat daarbij aan een bepaalde economische of maatschappelijke toepassing gedacht 
wordt. Het is onderzoek dat zich pas op langere termijn in de praktijk laat omzetten.”  

Fundamenteel onderzoek gebeurt dus op initiatief van de onderzoeker, is niet meteen gericht 
op de oplossing van een probleem en loopt over een langere termijn. De Vlor vindt het 
belangrijk dat dit fundamenteel onderzoek en de bijhorende academische vrijheid blijven 
bestaan. Dit neemt niet weg dat de hij vindt dat er in het kader van fundamenteel onderzoek 
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mogelijkheden bestaan om onderzoeksvragen te beantwoorden die leven in de 
onderwijspraktijk.  

4.5 Vergelijkend overzicht  

In Tabel 1 worden de verschillende soorten onderwijsonderzoek opgesomd met een 
vergelijking op een aantal essentiële kenmerken. 
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Tabel 1: Gewenste ordening van de soorten onderwijsonderzoek 

 

  Themazetting Financiering Coördinatie van 
de procedures Criteria Aanwending 

resultaten 

Beleidsgericht 
onderzoek 

Beleidsvoorbereidend 
onderzoek 

Minister en 
beleidsraad na Vlor-
advies 

Onderwijsbegroting 
Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Beleidsrelevantie & 
wetenschappelijke 
kwaliteit 

Beleidsactoren 

Beleidsevaluerend 
onderzoek 

Gekoppeld aan 
beleidsmaatregelen 
na Vlor-advies 

Begroting 
beleidsmaatregel 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Beleidsrelevantie & 
wetenschappelijke 
kwaliteit 

Praktijkgericht onderzoek Vlor Onderwijsbegroting Vlor? 
Praktijkrelevantie & 
wetenschappelijke 
kwaliteit 

Onderwijsactoren Strategisch Basisonderzoek (SBO) Onderzoeker & 
Gebruikers 

Begroting 
wetenschapsbeleid IWT 

Maatschappelijke 
relevantie & 
wetenschappelijke 
kwaliteit 

Fundamenteel onderzoek Onderzoeker 
Begroting 
wetenschapsbeleid 
& onderwijsbegroting 

FWO & 
Universiteiten 

Wetenschappelijke 
relevantie & 
wetenschappelijke 
kwaliteit  
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5 Randvoorwaarden 

Om de kwaliteit van het onderwijsonderzoek te garanderen en een betere implementatie van 
onderwijsonderzoek in de onderwijspraktijk te bekomen, is het noodzakelijk dat er een aantal 
randvoorwaarden vervuld worden.  

5.1 Extra middelen, geen herverdeling  

Uit de verschillende soorten onderwijsonderzoek die de Vlor onderscheidt, blijkt duidelijk dat 
hij er belang aan hecht dat deze vormen naast elkaar bestaan. Dat betekent ook dat voor elk 
van deze vormen voldoende financiering moet voorzien worden. Uit grafiek 1 blijkt weliswaar 
dat het OBPWO-budget de laatste jaren stabiel blijft, maar op een niveau dat bijna de helft 
bedraagt van het budget eind jaren ’90. De Vlor vraagt dan ook dat het budget gevoelig 
toeneemt. Daarnaast vraagt ook de oprichting van het fonds voor praktijkgericht onderzoek 
een extra financiële inspanning. Het is immers niet de bedoeling dat de middelen die naar 
praktijkgericht onderzoek gaan, ten koste gaan van beleidsvoorbereidend onderzoek. Het 
beleidsvoorbereidend onderzoek en het fonds voor praktijkgericht onderzoek garanderen dat 
er een budget voor onderwijsonderzoek voorzien wordt. Daarnaast kan er nog 
onderwijsonderzoek worden uitgevoerd via andere financieringskanalen. De omvang van dit 
onderzoek varieert elk jaar in functie van de projectaanvragen die worden weerhouden in het 
kader van FWO, SBO, onderzoeksfondsen van de universiteiten, PWO, …  

5.2 Variabele looptijd voor onderzoek 

De Vlor dringt er op aan dat de duur van het onderwijsonderzoek kan variëren in functie van 
het te onderzoeken thema en de te hanteren methodologie. Dit geldt zowel voor 
beleidsgericht als praktijkgericht onderzoek.  

Omwille van het onvoorspelbare karakter waarmee beleidsbeslissingen zich opdringen, moet 
het mogelijk zijn om korte ad hoc opdrachten uit te schrijven. De Vlor benadrukt dat de 
beleidsrelevantie en wetenschappelijke kwaliteit van deze kortlopende opdrachten aan 
dezelfde standaarden moeten beantwoorden als de langer lopende opdrachten. Ook voor 
het praktijkgericht onderzoek moet het mogelijk zijn om kortlopende opdrachten uit te 
schrijven (vb. reviews over specifieke thema’s).  

Beleidsgericht onderzoek wordt meestal uitgevoerd binnen een termijn van één à twee jaar. 
De Vlor is ervan overtuigd dat er op die termijn heel wat relevant onderzoek kan uitgevoerd 
worden, maar vraagt ook om projecten van middellange termijn mogelijk te maken als het 
thema er om vraagt. De standaardtijd van één à twee jaar laat onderzoekers immers niet 
altijd toe om verregaande conclusies te trekken. Daarnaast moet ook de mogelijkheid 
bestaan dat afgerond onderzoek gecontinueerd wordt indien dit onderzoek nieuwe, 
beleidsrelevante vragen opwerpt. Ook voor praktijkgericht onderzoek moet het mogelijk zijn 
om projecten op middellange termijn op te zetten. Dit maakt het mogelijk om 
onderzoeksmethodes te hanteren die nu vaak niet haalbaar zijn omwille van de te korte 
looptijd. Hierbij denkt de Vlor concreet aan construerend onderzoek, actie-onderzoek, … 
waarbij er een intense samenwerking tussen onderzoekers en onderwijspraktijk mogelijk is.  
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5.3 Informatiedoorstroming 

5.3.1 Databank onderwijsonderzoek 

Uit §2.4 blijkt dat er een informatieleemte is die de Vlor ingevuld wil zien. Een actuele 
databank van alle onderzoek zou het onderwijsveld een beter zicht geven op het reeds 
uitgevoerde onderzoek. Dit is een voorwaarde opdat de onderwijsgeledingen hun werking 
verder wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Nu hebben ze vaak geen of slechts een 
partieel zicht op beschikbaar onderzoek. Daarnaast biedt een geactualiseerde databank het 
voordeel dat er kennisleemtes kunnen opgespoord worden voor nieuw onderzoek. Een 
databank biedt ook het voordeel dat overlap met eerder onderzoek kan vermeden worden, 
onderzoekers een beter zicht krijgen op elkaars werkzaamheden en daardoor ook 
mogelijkheden zien voor samenwerking, dat bestaande databanken verder ontgonnen 
kunnen worden, … 

Randvoorwaarden voor een breed gebruik van deze databank zijn dat de 
onderzoeksresultaten vlot toegankelijk zijn en dat er aan het bestaan van een dergelijke 
databank voldoende ruchtbaarheid wordt gegeven. Voor de onderzoekers is een belangrijke 
voorwaarde dat de administratieve last voor het aanleveren van informatie voor een 
dergelijke databank beperkt wordt tot het absolute minimum. 

De Vlor ziet voor het aanmaken, bijhouden en ontsluiten van een databank voor 
onderwijsonderzoek een rol weggelegd voor het Agentschap voor Onderwijscommunicatie.  

5.3.2 Vrijgave van onderzoeksresultaten 

Naast een operationele en gebruiksvriendelijke databank vraagt de Vlor een transparant 
beleid met betrekking tot de vrijgave van onderzoeksresultaten. Duidelijke afspraken in 
verband met de vrijgave zijn zowel voor de gebruikers als voor de onderzoekers nodig. De 
onderwijsactoren (inclusief de gebruikers) hebben de resultaten zo snel mogelijk nodig om 
hun eigen werking te kunnen onderbouwen. Onderzoekers moeten zo snel mogelijk de 
vrijgave bekomen opdat ze hierover kunnen publiceren. De Vlor pleit voor een transparant en 
systematisch beleid van de vrijgave van onderzoeksresultaten van onderzoek en 
studieopdrachten rekening houdend met de inbreng van alle partners in een 
besluitvormingsproces. De OBPWO-procedure gaat hiervoor in de goede richting. 

5.3.3 Open communicatie 

Onderzoeksresultaten moeten naar de brede onderwijsgemeenschap gecommuniceerd 
worden. Om de resultaten toegankelijk te maken, is het nodig dat ze op een systematische 
gecommuniceerd worden. De Vlor vindt dat niet alleen de overheid en de intermediairen 
hierin in rol moeten spelen, maar dat ook de onderzoekers hierin hun verantwoordelijkheid 
moeten opnemen. De Vlor sluit zich hierbij aan bij het Europese handvest voor 
onderzoekers8

                                                
8 Het Europese Handvest voor onderzoekers is een verzameling algemene beginselen en vereisten 
die de functies, verantwoordelijkheden en rechten van onderzoekers alsmede van werkgevers en/of 
financiers van onderzoekers specificeert. 

 (Europese Commissie, 2005) waarin expliciet wordt gesteld dat 
“Onderzoekers zouden er zorg voor moeten dragen dat de samenleving in haar totaliteit op 
zodanige wijze met hun onderzoeksactiviteiten bekend wordt gemaakt dat deze te begrijpen 
zijn door niet-specialisten, waarmee het publieke begrip van wetenschap verbeterd wordt. 
Directe betrokkenheid met het publiek zal onderzoekers helpen bij het beter begrijpen van 
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het publieke belang bij prioriteiten in zake wetenschap en technologie en ook van datgene 
wat het publiek bezighoudt.” De Vlor dringt er daarom op aan dat er op voorhand wordt 
nagedacht over hoe er gecommuniceerd zal worden over de onderzoeksresultaten en dat dit 
in de begroting van het onderzoek wordt ingecalculeerd.  

5.3.4 Vertaling van de onderzoeksresultaten naar de onderwijspraktijk 

De Vlor is ervan overtuigd dat de vertaling van de onderzoeksresultaten naar de praktijk een 
afzonderlijke fase is. Deze fase vraagt in de eerste plaats een goede inschatting van de 
draagwijdte van de onderzoeksresultaten. In tweede instantie is er een creatieve vertaling 
nodig van de resultaten naar de praktijk. Na implementatie in de praktijk moet er een 
voortdurende opvolging en, indien nodig, bijsturing voorzien worden.  

Deze taak dient opgenomen te worden door de intermediairen: pedagogische 
begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen, nascholingsinitiatieven, steunpunten GOK, … Zij 
moeten een draaischijf zijn van informatie en de concrete vertaling van onderzoeksresultaten 
naar de praktijk maken. Daarnaast is er volgens de Vlor ook een belangrijke rol weggelegd 
voor de scholen zelf. De directeur, eventueel iemand uit het middenkader of een aantal 
voortrekkers in het onderwijsteam staan in voor de selectie en terbeschikkingstelling van 
onderzoeksresultaten, de initiatie van innovaties en de stimulering van een 
professionaliseringscultuur.  

Hoewel in de basiscompetenties is opgenomen dat een leerkracht een onderzoeker en 
innovator moet zijn, is het, naast de vele andere taken, niet evident deze rol op zich te 
nemen. De Vlor volgt het viWTA (2007) in zijn advies dat er in de lerarenopleiding aandacht 
moet besteed worden aan het leren lezen, interpreteren, duiden en toepassen van 
(resultaten van) wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast moeten er ook ondersteunende 
maatregelen genomen worden om de professionalisering van practici te verhogen. De Vlor is 
ook van mening dat niet elke leerkracht in gelijke mate over deze competenties moet 
beschikken. Daarom vindt hij het belangrijk dat elk team een aantal ‘trekkers’ heeft.  

5.4 Kwaliteit van onderzoek garanderen  

5.4.1 Onderzoekersloopbanen 

Om kwaliteitsvol onderzoek te leveren, is het belangrijk om goede onderzoekers aan te 
trekken en te behouden. Een opeenvolging van korte contracten is geen interessant 
loopbaanperspectief en kan onderzoekers afschrikken zich (voor langere tijd) te engageren. 
Contracten van onbepaalde duur zijn niet alleen voor onderzoekers interessant, maar ook 
voor de onderzoekscentra die op die manier de continuïteit gegarandeerd zien. In het 
Europese handvest voor onderzoekers (Europese Commissie, 2005) staat er: “Werkgevers 
en/of financiers zouden ervoor moeten zorgen dat de prestaties van onderzoekers niet 
worden ondermijnd door instabiliteit van arbeidscontracten, en zouden zich derhalve zover 
mogelijk moeten verbinden tot het verbeteren van de stabiliteit van de arbeidsvoorwaarden 
voor onderzoekers”. De Vlor is er zich van bewust dat de instellingen van het hoger 
onderwijs verantwoordelijk zijn voor hun personeelsbeleid, maar wil het belang van een 
stabiele onderzoeksloopbaan benadrukken. De kwaliteit van het onderwijsonderzoek kan er 
immers door beïnvloed worden. De minister van Wetenschapsbeleid erkent trouwens dat de 
hoger onderwijsinstellingen niet alle instrumenten in handen hebben om een dergelijk 
personeelsbeleid te voeren. Daarom kondigt ze in haar beleidsbrief aan dat er in het voorjaar 
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van 2008 een actieplan ‘Onderzoeksloopbaan’ aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd 
(Ceysens, 2007).  

In de loopbanen van onderzoekers dient er aandacht te zijn voor een haalbare combinatie 
van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. Door de academisering en 
de toekenning van projectmatig wetenschappelijk onderzoek aan de hogescholen is dit in de 
hogescholen een nieuw evenwicht dat gezocht moet worden. Ook aan de universiteiten moet 
een haalbare combinatie nagestreefd worden, zodat er naast de onderwijstaak en de 
maatschappelijke dienstverlening ruimte is voor het uitvoeren van onderzoek.  

Tot slot wil de Vlor ook meegeven dat er in de loopbaanbegeleiding van onderzoekers ook 
aandacht moet geschonken worden aan loopbanen buiten de academische wereld. Zeker in 
tijden waar “evidence based policy” van groter belang wordt, kan bijvoorbeeld de overheid de 
competenties van onderzoekers goed gebruiken. 

5.4.2 Relatie onderzoek-maatschappelijke dienstverlening 

In de academische wereld neemt het belang van internationale publicaties toe. De 
onderzoeksprestaties van onderzoekers worden hoofdzakelijk bepaald door hun 
internationale publicaties. Beleidsgericht en praktijkonderzoek zijn echter niet eenvoudig te 
vertalen naar internationale publicaties. Het ‘publish or perish’-beleid maakt dat beleids- en 
praktijkgericht onderzoek vanuit het perspectief van een academische loopbaan niet 
interessant is om uit te voeren. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het schrijven van 
vulgariserende bijdragen voor praktijkgerichte onderwijstijdschriften en daaraan gekoppelde 
verspreiding van onderzoeksresultaten naar de onderwijspraktijk. Daarom vraagt de Vlor in 
navolging van een eerder advies van de Raad Hoger Onderwijs (Vlor, 2006) om de 
eigenheid van de verschillende studiegebieden te erkennen en de verschillende 
publicatiemogelijkheden in studiegebieden in acht te nemen bij de evaluatie van 
onderzoeksloopbanen.  

De Vlor verwijst voor deze problematiek naar de werkzaamheden van commissie in de VLIR 
en VLHORA die zich buigt over een alternatief evaluatiesysteem voor de humane 
wetenschappen. 

Hierbij aansluitend vraagt de Vlor ook aan de universiteiten om het doctoreren op basis van 
beleids- en praktijkgericht onderzoek te faciliteren.  

5.4.3 Samenwerkingsverbanden 

De Vlor ziet een aantal uitgesproken mogelijkheden om onderwijsonderzoek in 
samenwerkingsverbanden uit te voeren. Deze samenwerking kan expertise bundelen en de 
kwaliteit van het onderwijsonderzoek verbeteren.  

- Interdisciplinair onderzoek kan zowel tussen disciplines die onderwijs onderzoeken 
als vanuit de inhoud van een discipline bij bijvoorbeeld vakdidactisch onderzoek.  

- De samenwerking tussen instellingen kan de vorm aannemen van een samenwerking 
tussen onderzoeksgroepen van universiteiten, tussen hogescholen onderling, tussen 
universiteiten en hogescholen, binnen of buiten de associaties en expertisecentra, … 
Hierbij dient steeds een win-win situatie voorop te staan, geen eenrichtingsverkeer 
van de ene instelling naar de andere.  
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- Onderzoekers en onderwijsveld. Om een aantal praktijkvragen te kunnen 
beantwoorden zijn er specifieke onderzoeksdesigns nodig waarbij onderzoekers en 
onderwijsveld samenwerken: het construerend onderzoek, actieonderzoek, …  

5.5 Medewerking van het onderwijsveld 

De medewerking van het onderwijsveld is een voorwaarde om degelijk onderwijsonderzoek 
te kunnen uitvoeren. Een mogelijkheid om de overbevraging van scholen te voorkomen is 
volgens de Vlor een betere afstemming en/of integratie van verschillende onderzoeken. 
Daarnaast werden er heel wat onderzoeksgegevens nooit volledig geanalyseerd. Een 
verdere analyse van eerder verzamelde gegevens dient zeker overwogen te worden.  

Een andere manier om het onderwijsveld nauwer te betrekken bij het onderwijsonderzoek is 
volgens de Vlor een betere communicatie van onderzoeksresultaten naar de scholen. Om te 
garanderen dat deze feedback wordt geleverd, vraagt de Vlor om de terugkoppeling naar de 
deelnemers te expliciteren in de onderzoeksvoorstellen. Daarnaast vraagt de Vlor ook dat de 
onderzoekers deze feedback zo bruikbaar mogelijk maken voor de deelnemende scholen. 

5.6 Aandacht voor alle onderwijsniveaus en –vormen 

De Vlor ijvert ervoor dat er voor alle onderwijsniveaus en –vormen onderwijsonderzoek wordt 
uitgevoerd. De Vlor vraagt bijzondere onderzoeksaandacht voor het buitengewoon 
onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, kunstsecundair 
onderwijs, het deeltijds onderwijs (DBSO, leertijd, ABO), … De beperkte 
onderzoeksresultaten die beschikbaar zijn voor deze onderwijsvormen en –niveaus maken 
het immers moeilijk om degelijk onderbouwde beleidsinitiatieven te nemen.  

 

 

 

 

 

 

Mia Douterlungne Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal voorzitter 
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BIJLAGE 2: Antwoord op het ‘Advies ten gronde over onderwijsonderzoek’ (Vlaamse 
Regering, 2008) 
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BIJLAGE 4: Scenario’s van vier consultatiereeksen 

 

Doel 

Scenario consultatie ‘kennisbehoeften’ 

Een aantal thema’s oplijsten die in aanmerking komen om een review over op te laten 
maken. Het resultaat kan later ook gebruikt worden door een veelheid van actoren in 
uiteenlopende settings.  

Programma 

Indien namiddag (nr 1) 

Stappen Timing 

0 Onthaal van de deelnemers 12u30 – 13u00 

1 Introductie en kennismaking 13u00 – 13u10 

2 Eyeopener 13u10 – 13u20 

3 Prioritering van kritieke problemen/uitdagingen 13u20 – 14u10 

 pauze 14u10 – 14u20 

4 Review: een input 14u20 – 14u30 

5 Wat weten we (nog niet)? 14u30 – 15u30 

6 Plenair en afronding 15u30 – 16u00 

7 Schriftelijke evaluatie 16u00 – 16u15 

 

Indien voormiddag (nr 2 en nr 3) 

Stappen Timing 

0 Onthaal van de deelnemers 09u00 – 09u30 

1 Introductie en kennismaking 09u30 – 09u40 

2 Eyeopener 09u40 – 09u50 

3 Prioritering van kritieke problemen/uitdagingen 09u50 – 10u40 

 pauze 10u40 – 10u50 

4 Review: een input 10u50 – 11u00 

5 Wat weten we (nog niet)? 11u00 – 12u00 

6 Plenair en afronding 12u00 – 12u30 

7 schriftelijke evaluatie 12u30 – 12u45 

7 Broodjeslunch 12u45 – 13u15 
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1. Onthaal van de deelnemers 

Doelstelling: Drempel voor actieve deelname wordt zo laag mogelijk gemaakt 

Aanpak: 

- Er wordt een broodjesmaaltijd aangeboden (indien voormiddag: koffie) 

- Bij het onthaal krijgen de deelnemers een badge (met voor- en achternaam in 
grote letters) 

- De aanwezige medewerkers van de Vlor (MVN, TDR, KST, GOR, MDO) zijn 
ter beschikking om de deelnemers te ontvangen. 

 

Praktische zaken: 

- Agora staat klaar: vooraan projectiescherm met stoelen voor plenum. Twee 
grote tafels voor eerste gedeelte, met groot vel papier.   

- Koffie of broodjes  

- aanwezigheidslijst afdrukken (GOR) 

- badges maken (via JJO) 

- brochures van de Vlor (via ADA) 

- Telefonische bereikbaarheid in geval van problemen onderweg: gsm-
nummers vooraf verspreiden (GOR via mail) 

 

2. Introductie en kennismaking 

Doelstelling:  

- Deelnemers begrijpen de context, de doelstelling van het project en het 
verloop van de consultatie 

- Deelnemers maken kennis met elkaar 

Aanpak: 

- MDO verwelkomt de deelnemers en TDR geeft toelichting bij het project PGO 
en de doelstellingen van de bijeenkomst. 

- Korte kennismakingsronde: deelnemers stellen zichzelf kort voor. 

- TDR introduceert zich als timekeeper overloopt de agenda. 

 

Praktische zaken:  

Klokje voorzien  

Doelstellingen en agenda op ppt 

 



 

3. Eyeopener 

Doelstelling:  

 Vertrekkend vanuit het memorandum brengen we een toekomstgericht perspectief 
binnen. Thema’s van vandaag zijn van toepassing op de leerlingen van morgen. 

 De deelnemers worden gestimuleerd om actief deel te nemen.  

Aanpak: 

GOR geeft een horizonscan aan de hand van een ppt.  

 

Praktische zaken: presentatie op ppt 

 

4. Prioritering van kritieke problemen 

Doelstelling:  

 De deelnemers reiken kritieke problemen of uitdagingen aan waarvoor het onderwijs 
staat. 

 De deelnemers selecteren vervolgens 4 kritieke problemen of uitdagingen, die 
tijdens de tweede helft van de consultatie worden uitgediept.  

 

Aanpak: 

- TDR geeft aan dat we nu echt aan de slag gaan: twee groepen, twee tafels 
en twee secretarissen (MVN en GOR). 

- We starten in twee groepen. Iedere groep krijgt volgende vraag 
voorgeschoteld:  

Wat zou u - op basis van wat u ervaart in de scholen - kwalificeren als kritieke 
problemen of uitdagingen voor de (nabije) toekomst van het onderwijs? 

De secretarissen (MVN en GOR) leiden kort in. Ze geven aan dat het de 
bedoeling is dat er algemene/brede thema’s aangereikt worden die in een 
later stadium nog kunnen uitgewerkt worden.  

- De secretaris mengt zich zo min mogelijk in het gesprek. Belangrijk is dat de 
secretaris de deelnemers het gevoel geeft dat alles

- TDR vraagt aandacht van beide groepen en geeft aan dat de secretarissen 
en de lijsten worden uitgewisseld. De opdracht is om aan te geven welke 
thema’s – die door de andere groep naar voor zijn geschoven - als prioritair 
moeten worden beschouwd.  

 genoteerd wordt. In de 
eindfase zet de secretaris de deelnemers aan toe te werken naar een 
beperkte lijst. We beogen een ‘brede themazetting’. Op basis van een 
gedachtewisseling van 30 minuten moet er een lijst met 8 à 10 onderwerpen 
zijn die in willekeurige volgorde worden weergegeven.  

- De secretaris legt uit wat de bedoeling is. Iedere deelnemer krijgt 1 groene 
en 1 gele sticker, en plaatst de stickers zonder dit verbaal te ondersteunen bij 
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2 thema’s die hij/zij prefereert (groen = 1ste keuze, geel = 2de keuze). 
Vervolgens neemt iedere deelnemer beurtelings het woord om zijn/haar 
keuze te motiveren. Men geeft aan waarom de gekozen thema’s in de 
toekomst zullen wegen op het onderwijs.  

- De secretaris wijst op het belang van toekomstgerichtheid, en dat men de 
andere deelnemers gerust mag overtuigen. Consensus is echter niet 
noodzakelijk. Indien men dat wenst worden de stickers tijdens en na de 
discussie verschoven. Wanneer alle deelnemers tevreden zijn met de positie 
van hun stickers worden ze vastgekleefd op het papier. Zo worden de 
prioriteiten gevisualiseerd. 

- TDR vraagt aandacht en nodigt van elke groep een deelnemer uit om kort 
commentaar te geven bij het resultaat van de groep. Beide lijsten worden 
langs elkaar getoond.  

 

Praktische zaken:  

Per groep: papier met daarop de vraag geschreven en een groot vel papier + stift 

Per deelnemer: een groene en gele sticker 

 

 

: : : PAUZE : : : 

Tijdens de pauze wordt de tafelschikking veranderd: van twee naar drie tafels met op iedere 
tafel één van de geprioriteerde thema’s van het eerste deel (twee maal de top 2 van de 
lijsten). Iedere tafel krijgt een nummer, van 1 tot 4. 

5. Review: een input  

Doelstelling:  

 Aangeven dat we vanuit een brede scanning gekomen zijn tot 3 thema’s die nu 
verder worden behandeld. 

 Overgang maken naar de probleemstelling van de dag: themazetting voor de 
opmaak van een review.  

 Moment van duiding: wat is een review en waarvoor kan het dienen?  

 Hoe past deze oefening in het verdere projectverloop (reviewonderzoek…) 

Aanpak: 

 MVN geeft duiding bij de review.   

 

Praktische zaken: presentatie op ppt 



 

6 Wat weten we (nog niet)? 

Doelstelling:  

 Nadenken en in gesprek gaan over welke kennisbehoeften er zijn in het onderwijs.  

 Oplijsten waarover kennis beschikbaar is en waarover niet.  

Aanpak: 

 TDR legt de bedoeling uit van dit twee deel. Centrale vraag:  

Welke kennisleemten dienen - op dit moment vooruit kijkend - 
worden ingevuld door er een review over te maken?  

 Na de toelichting over de reviews krijgt iedere deelnemer een enveloppe. In deze 
enveloppe zit een strookje met een reeks van 3 nummers, bijv. 1-3-2. Deze 
nummers bepalen wanneer en aan welke tafel men dient plaats te nemen.  

 Aan iedere tafel nemen drie of vier deelnemers plaats. Er zit eveneens een host 
(MVN, KST en GOR), de gastheer of gastvrouw. Het thema wordt behandeld aan de 
hand van de centrale vraag naar kennisbehoefte. Op iedere tafel liggen grote vellen 
papier waar op geschreven kan worden:  

- één helft is geel = positief. Welke experts zijn nuttig? Welke kennis 
beschikbaar? Waar maak je gebruik van in de dagelijkse praktijk?  

- één helft is rood = negatief: waarover weten we te weinig? Kennisleemten 
invullen aan de hand van enkele rubrieken soorten kennis, zoals ‘gegevens’, 
‘processen’,…  

 (Deel)onderwerpen en inzichten worden op de tafelkleden vastgelegd in collectief 
gemaakte mindmaps. 

 Na een ronde, wisselen de deelnemers van tafel waarbij de host van de betreffende 
tafel nieuwe deelnemers verwelkomt. De host vat kort samen welke onderwerpen 
door de vorige groep zijn besproken, tot welke inzichten de groep is gekomen en 
welke vragen om nader onderzoek vragen. De nieuwe deelnemers bouwen voort op 
deze gespreksronde en breiden de mindmaps op het tafelkleed verder uit.  

 Drie rondes van 20 min. Ieder heeft een individueel traject. De gastheer/gastvrouw 
blijft zitten en de anderen verhuizen 

 

Praktische zaken:  

- grote vellen papier (rood en geel) 

- stiften 

- nummers voor op de tafels 

- enveloppen met nummerstrookje  
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7 Plenair en afronding 

Doelstelling:  

 Overzicht geven van de resultaten. 

 Aangeven wat er met deze resultaten zal gebeuren.  

 Bedanken van de deelnemers 

  

Aanpak: 

 MVN, KST en GOR geven aan de hand van de mindmaps aan welke de resultaten 
zijn  

 TDR rond het geheel af en bedankt de deelnemers. We maken onmiddellijk de 
overgang naar het laatste deel: de evaluatie 

 

  

8 Schriftelijke evaluatie 

Doelstelling:  

 Aangeven dat evaluatie een belangrijke component vormt voor de rapportage van 
het project. 

 Evalueren van de consultatie 

 De deelnemers geven de nodige informatie voor de terugbetaling van 
vervoersonkosten 

 

Aanpak: 

 De deelnemers vullen het evaluatieformulier in. 

 De deelnemers vullen het formulier in voor vervoersonkosten 

 

Praktische zaken:  

opmaken van een evaluatieformulier (GOR) 

opmaken van een formulier voor vervoersonkosten (via FDB) 

 



 

Opzet 

Scenario consultatie ‘kennispraktijk’ 

Doel: 
 
Meer zicht krijgen op de kennispraktijk van intermediairen: welke rol spelen zij in de cyclus 
van kennisontwikkeling en –verspreiding. Wat houdt hun makelaarsfunctie in? 
Meer zicht krijgen op de kennispraktijk van leraren en directeurs, vanuit het perspectief van 
de intermediairen. 
Meer zicht krijgen op de vormgeving/invulling van reviews om een rol te kunnen vervullen in 
de cyclus van kennisontwikkeling en –verspreiding. 
 
Via deze consultatie worden verschillende groepen intermediairen bevraagd: pedagogische 
begeleidingsdiensten, nascholing, lerarenopleidingen en CLB. 

Drie consultaties: 

A.1: wiskunde in het basisonderwijs 
A.2: motivatie in het secundair onderwijs 
A.3: de professionalisering van leerkrachten 
 

Data: 

A.1: dinsdag 5 mei van 9u30 tot 13u 
A.2: donderdag 7 mei van 9u30 tot 13u 
A.3: vrijdag 8 mei van 9u30 tot 13u 
 

Programma 

Stappen Timing 

1 Onthaal van de deelnemers 9u15 – 9u40?? 

2 Introductie en kennismaking 9u40 – 10u 

3 Deel I: de kennispraktijk van intermediairen 10u – 10u50 

4 Deel II: de kennispraktijk van leraren 10u50 – 11u10 

 Pauze 11u10 – 11u20 

5 Deel III: de rol van reviews 11u20 – 12u15 

6 Afronding 12u15 – 12u20 

7 Schriftelijke evaluatie 12u20 – 12u30 

8 Broodjesmaaltijd 12u30 – 13u 
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1. Onthaal van de deelnemers (25 min) 

Doelstelling: Drempel voor actieve deelname wordt zo laag mogelijk gemaakt 

Aanpak: 

 Er wordt koffie aangeboden 

 Bij het onthaal krijgen de deelnemers een badge met hun naam (en functie) 

 De aanwezige medewerkers van de Vlor (MVN, TDR, GOR, (KST), (MDO)) zijn ter 
beschikking om de deelnemers te ontvangen. 

 

Praktische zaken: 

 Koffie 

 Aanwezigheidslijst afdrukken 

 Badges maken 

 Brochures van de Vlor 

 Telefonische bereikbaarheid in geval van problemen onderweg: gsm-nummers 
vooraf verspreiden 

 

2. Introductie en kennismaking (20 min) 

Doelstelling:  

 Deelnemers krijgen uitleg over het project PGO en over het doel van de consultatie 

 Deelnemers maken kennis met elkaar 

 Deelnemers krijgen informatie over het programma 

Aanpak: 

 Vlormedewerker (VM) verwelkomt de deelnemers en geeft toelichting bij het project 
PGO en de doelstellingen van de bijeenkomst. 

 Korte kennismakingsronde: deelnemers stellen zichzelf kort voor. 

 MVN overloopt de agenda. 

 

Praktische zaken: 

 Doelstellingen en agenda op ppt 

 Opnameapparatuur 

 

3. Deel I: de kennispraktijk van intermediairen (50 min) 

Doelstelling: 

 Meer zicht krijgen op de kennispraktijk van intermediairen: welke rol spelen zij in de 



 

cyclus van kennisontwikkeling en –verspreiding. Wat houdt hun makelaarsfunctie / 
vertalersfunctie in? 

 

Aanpak: 

 Korte inleiding: wat gaan we doen in deel I. Uitleggen rol intermediairen adhv een 
visueel schema. (5 min) 

 De deelnemers vullen eerst een korte vragenlijst (10 min) in over hun 
kennisbenutting, -vertaling en –toepassing (en behoeften), zodat zij zelf kunnen 
nadenken over hun kennispraktijk. Daarna worden de vragen plenair besproken. 
Daarbij komen drie onderdelen aan bod: 

 Stap 1: Kennisbenutting: waar halen intermediairen hun kennis vandaan? Hoe 
blijven ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen / nieuw onderzoek? (10 min) 

 Stap 2: Kennisvertaling en -verspreiding: Hoe vertaalt u de kennis en hoe geeft u de 
kennis door? (10 min) 

 Stap 3: Kennisbehoeften. (10 min) 

 Per onderdeel is een aantal vragen geformuleerd. 

 Afsluitende vraag deel I: in hoeverre slaagt u er doorgaans in om de rol van 
kennismakelaar op zich te nemen? Vergelijking ideale situatie rol intermediair als 
kennismakelaar <> situatie in de dagelijkse praktijk (5 min) 

 

Praktische zaken:  

 Presentatie op ppt 

 

4. Deel II: de kennispraktijk van leraren (20 min) 

Doelstelling:  

 Meer zicht krijgen op de kennispraktijk van leraren en directies, vanuit het 
perspectief van de intermediairen. 

 

Aanpak: 

 Korte inleiding van bedoeling deel II, waarbij wordt benadrukt dat we hun visie op de 
kennispraktijk van leraren en directeurs vragen, en dat wij later in het project nog 
direct in contact komen met leraren en directeurs. Verder ingaan op rol van de leraar 
als innovator en onderzoeker (5 min) 

 Stap 1: kennisbenutting van leraren/directeurs (8 min). Aan de hand van een aantal 
concrete vragen. 

 Stap 2: kennisbehoeften van leraren/directeurs (7 min). Aan de hand van een aantal 
concrete vragen. 

 Evt afsluitende vraag. 

 

 

: : : PAUZE : : :(10 min) 
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Tijdens de pauze wordt de tafelschikking aangepast naar twee tafelgroepen. 

 

5. Deel III: De rol van reviews (55 min) 

Doelstelling:  

 Meer zicht krijgen op de vormgeving/invulling van reviews om een rol te kunnen 
vervullen in de cyclus van kennisontwikkeling en –verspreiding. 

 

Aanpak: 

 Stap 1: uitleg van de idee van reviews en van wat we in deel III gaan doen (5 min). 

 Stap 2: de deelnemers beoordelen een aantal reviews over het thema. Ze gaan 
uiteen in twee subgroepen en zitten rond een tafel. Per tafel is een vlormedewerker 
nodig. De criteria zijn geschreven op een groot papier. Per review moet de groep 
hun oordeel/opmerkingen opschrijven per criterium. Aan het einde worden de 
reviews met elkaar vergeleken en wordt een eindoordeel gegeven mbv 
rode/oranje/groene stickers of door een rangordening op bruikbaarheid (nog te 
bepalen). (20 min) 

 Stap 3: de deelnemers lijsten criteria voor reviews op. We maken onderscheid 
tussen vorm, inhoud en communicatiekanalen. Hiervoor drie papieren nodig. (15-20 
min) 

 Afsluiting: de groepen komen weer samen, we bespreken plenair kort te uitkomsten 
van de stappen 2 en 3. Vervolgens de afsluitende vraag: Denkt u dat een review een 
rol kan spelen in de cyclus van kennisontwikkeling? A: bij het beantwoorden van 
vragen. B: bij het oproepen van nieuwe vragen: kan een review een aanzet geven tot 
nieuwe praktijkgerichte kennisvragen? (10 min) 

 

Praktische zaken: presentatie op ppt 

6. Afronding (5 min) 

Doelstelling:  

 Uitlooptijd deel III: afronding van de discussie 

 Meegeven formulier voor reiskostenvergoeding en evt cadeaubon 

 

Aanpak: 

 Afsluitende woorden en bedanken mensen voor deelname 

 Uitleggen regeling reiskostenvergoeding 

 

Praktische zaken:  

 Formulieren reiskostenvergoeding 

 



 

7. Schriftelijke evaluatie (10 min) 

Doelstelling:  

 Aangeven dat evaluatie een belangrijke component vormt voor de rapportage van 
het project. 

 Evalueren van de consultatie 

 

Aanpak: 

 De deelnemers vullen het evaluatieformulier in. 

 

Praktische zaken:  

 Opmaken van een evaluatieformulier 

 

8. Broodjesmaaltijd (30 min) 

Praktische zaken: 

 Broodjes bestellen. 

 

 

  



39 

Opzet 

Scenario consultatie ‘reviews’ 

Doel: een eenmalige zitting waarbij we de opgeleverde reviews voorleggen aan een selectie 
van de deelnemers van de A- en B-consultaties. 
 
Centrale vragen: 

- Bruikbaarheid en toegankelijkheid

- 

: in hoeverre is deze review bruikbaar en 
toegankelijk voor de onderwijspraktijk? 
Detecteren nieuwe kennisvragen

- 

: (hoe) kan een review nieuwe kennisvragen 
genereren? 
Disseminatie en valorisatie

- 
: hoe kan een review verspreid en gevaloriseerd worden? 

Is de review een methode van PGO

 

? Beleidsgerichte vragen rond de rol van reviews 
in proces van kennisontwikkeling binnen het onderwijsonderzoek en of review past 
binnen een PGO-onderzoekslijn. 

Deelnemers: 
- De auteurs/onderzoekers van de drie opgeleverde reviews zijn aanwezig. 
- Er zijn 15 deelnemers van de eerder georganiseerde consultaties A en B aanwezig.  
- Notities nemen van de discussie in de drie groepen: Vlor-secretariaat.  

 
Datum: 
Dinsdag 27 oktober van 9u00 tot 13u00.  
 

Praktische zaken: 
- Laptop en beamer staan aan. 
- Voor in de zaal is een plenum en daarachter zijn drie groepjes tafels klaargezet.  

Programma 

Stappen Timing 

1 Onthaal van de deelnemers 9u00 – 9u10 

2 Introductie, kennismaking en toelichting reviews 9u10 – 9u45 

3 Beoordeling en discussie reviews in drie groepen 9u45 – 10u30 

 Pauze 10u30 – 10u40 

4 Korte nabespreking van discussie in drie groepen 10u40 – 11u00 

5 Algemene discussie 11u00 – 12u00 

6 Afronding en evaluatie 12u00 – 12u30 

7 Broodjesmaaltijd 12u30 – 13u 

1. Onthaal van de deelnemers (9u00 – 9u10) 

Doelstelling: Onthaal, creëren van een goede sfeer 



 

Aanpak: 

 Er wordt koffie aangeboden 

 Bij het onthaal krijgen de deelnemers een badge met hun naam en groepsnummer 

 TDR, GOR en MVN zijn aanwezig om de deelnemers te ontvangen 

Praktische zaken: 

 Koffie 

 Aanwezigheidslijst afdrukken (+ overzicht wie welke review heeft beoordeeld) 

 Badges maken 

2. Introductie, kennismaking en toelichting reviews (9u10 – 9u45) 

Doelstelling:  

 Deelnemers krijgen uitleg over het project PGO en over het doel van de consultatie 

 Deelnemers maken kennis met elkaar 

 Deelnemers krijgen informatie over het programma 

 Deelnemers krijgen korte toelichting van de drie reviews 

Aanpak: 

 MVN (of MDO) verwelkomt de deelnemers 

 Korte kennismakingsronde: deelnemers stellen zichzelf kort voor 

 MVN geeft toelichting bij het project PGO, het reviewtraject en de doelstellingen van 
de bijeenkomst. Overlopen van de agenda. 

 MVN geeft het woord aan de drie onderzoekers. Zij krijgen elk 5 minuten om hun 
review kort toe te lichten. 

Praktische zaken: 

 Powerpoint: doelstellingen, agenda voormiddag, titels en auteurs reviews. 

3. Beoordeling en discussie reviews in drie groepen (9u45 – 10u30) 

Doelstelling:  

 De reviews worden beoordeeld en bediscussieerd in drie groepen, m.b.v. de door de 
deelnemers ingevulde beoordelingsformulieren.  

Aanpak: 

 De deelnemers en onderzoekers gaan in drie groepen uiteen. De deelnemers die 
review 1 hebben beoordeeld gaan samen zitten met de onderzoekers van review 1, 
idem voor review 2 en 3.  

 Aan iedere tafel zit één Vlor-medewerker. Zijn/haar taak is het om de discussie in 
goede banen te leiden. 

 Aan iedere tafel zit een notulist. Hij/zij maakt een verslag van de discussie. 
 De beoordeling vindt plaats aan de hand van de drie centrale onderdelen van de 

beoordeling: 
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• (1) Bruikbaarheid en toegankelijkheid: in hoeverre is deze review bruikbaar 
en toegankelijk voor de onderwijspraktijk? 

• (2) Detecteren van nieuwe kennisvragen: kan deze review leiden tot nieuwe 
kennisvragen? 

• (3) Disseminatie en valorisatie: hoe kan deze review verspreid en 
gevaloriseerd worden binnen de onderwijspraktijk? 

 Per onderdeel vindt er een discussie plaats tussen de beoordelaars en de 
onderzoeker. De beoordelingsformulieren dienen zeker NIET gedetailleerd 
besproken te worden.  

 
Taakverdeling: 

 TDR, GOR en MVN zijn discussieleider bij een groep.  

 KST (beleidsvoerend vermogen), AVL (homogene/heterogene klassamenstelling) en 
RHE (professionalisering leerkrachten) zijn de notulisten. 

 

: : : PAUZE : : :(10u30 – 10u40) 

4. Korte nabespreking van discussie in drie groepen (10u40 – 11u00) 

Doelstelling:  

 Elkaar informeren over de beoordeling en discussie in de drie groepen, zodat 
vergelijking mogelijk wordt. 

Aanpak: 

 MVN leidt de nabespreking. 

 Per groepje wordt een korte samenvatting gegeven van de drie onderdelen van de 
beoordeling.  

 Ongeveer 5 minuten per groepje. Daarnaast nog ruimte voor discussie. 

Praktische zaken:  

 Powerpointslide met de drie onderdelen van de beoordeling. 

Taakverdeling: 

 MVN leidt de nabespreking. 

5. Algemene discussie (11u00 – 12u00) 

Doelstelling:  

 Plenaire discussie over de toekomst van de review. Algemene vraag: in hoeverre 
zijn reviews een nuttig instrument in/voor de onderwijspraktijk? 

Aanpak: 

 Plenaire discussie van een uur aan de hand van stellingen.  

 Er worden ongeveer 8 stellingen gebruikt, die mbv powerpoint worden 
geprojecteerd. We hebben daarnaast nog een paar reserve-stellingen (zie apart 



 

document met stellingen). 

 De gespreksleider leidt de discussie en zorgt ervoor dat iedereen aan bod kan 
komen.  

Praktische zaken:  

 Powerpoint met de stellingen. 

 Opname-apparatuur. 

 Evt. notulist (MVN). 

Taakverdeling: 

 Wie: TDR en GOR wisselen elkaar af. 

 

 

6. Afronding en evaluatie (12u00 – 12u30)  

Doelstelling:  

 Afronding, bedanken deelname en uitleggen reiskostenvergoeding en 
evaluatieformulier 

Aanpak: 

 Afsluitende woorden en bedanken mensen voor deelname 

 Uitleggen evaluatie: evaluatie is belangrijke component voor de rapportage van het 
project 

 Uitleggen regeling reiskostenvergoeding 

 De deelnemers vullen het reiskostenformulier en het evaluatieformulier in 

 Verzamelen beoordelingsformulieren van de deelnemers 

Praktische zaken:  

 Opmaken van een evaluatieformulier 

 Formulier reiskostenvergoeding 

 

7. Broodjesmaaltijd (12u30 – 13u00) 

Praktische zaken: 

 De broodjesmaaltijd wordt geserveerd in de Kiosk.  
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Doel 

Scenario consultatie ‘samenwerking’ 

Met deze consultatie wensen we inzicht te verwerven in de samenwerking tussen 
onderzoekers en onderwijspractici. We wensen een aantal randvoorwaarden, knelpunten en 
succesfactoren van samenwerking tussen scholen en onderzoekers te inventariseren. 
Vervolgens willen we zicht krijgen op oplossingssporen en aandachtspunten voor beleid. We 
vragen ons af welke interventies nodig zijn om deze samenwerking te verbeteren en welke 
effecten kunnen we daar van mogen verwachten? 

De samenwerking tussen onderzoekers en scholen raakt vele aspecten. Het gaat om 
praktische elementen zoals de communicatie tussen praktijkmensen en onderzoekers, hun 
onderlinge rolverdeling, de plaats van het onderzoek binnen de school, de ondersteuning 
van leraars en directeurs en  de betrokkenheid van het team. Naast de praktische 
uitvoerbaarheid van het onderzoek, zijn er ook uiteenlopende ideeën over de kwaliteit van 
het onderzoek, de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten, de return in de praktijk, 
enzovoort.  

Programma 

 

 

Stappen Timing 

0 onthaal van de deelnemers en broodjeslunch 12u30 – 13u00 

1 introductie en kennismaking 13u00 – 13u10 

2 weergave van de output 13u10 – 13u25 

3 clusteren van items 13u25 – 13u45 

4 plenair: presenteren van clusters en hun samenhang 13u45 – 14u00 

5 formuleren van drie stellingen die niet mogen ontbreken 
tijdens het plenaire gesprek 14u00 – 14u10 

6 pauze 14u10 – 14u20 

7 plenair stellingengesprek 14u20 – 16u00 

8 formuleren van de conclusies en afronding 16u00 – 16u20 

9 schriftelijke evaluatie 16u20 – 16u30 

 

 

 

 

 



 

1. Onthaal van de deelnemers 

Doelstelling: Drempel voor actieve deelname wordt zo laag mogelijk gemaakt 

Aanpak: 

- Er wordt een broodjesmaaltijd aangeboden 

- Bij het onthaal krijgen de deelnemers een badge (met voor- en achternaam in 
grote letters en 1 nummer voor groepsindeling) 

- De aanwezige medewerkers van de Vlor (MVM, TDR, GOR, evt MDO) zijn ter 
beschikking om de deelnemers te ontvangen. Externe begeleider EVA is 
aanwezig. 

 

Praktische zaken: 

- AGORA staat klaar: vooraan projectiescherm met stoelen voor plenum. Drie 
grote tafels voor eerste gedeelte, met groot vel papier, kleefband, stift.   

- aanwezigheidslijst (GOR) 

- badges maken (via JJO) 

- broodjes  

- Telefonische bereikbaarheid in geval van problemen onderweg: gsm-nummers 
vooraf verspreiden (GOR via mail) 

 

2. Introductie en kennismaking 

Doelstelling:  

- Deelnemers begrijpen de context, de doelstelling van het project en het verloop 
van de consultatie 

- Deelnemers maken kennis met elkaar 

Aanpak: 

- MDO verwelkomt de deelnemers en TDR geeft toelichting bij het project PGO 
en de doelstellingen van de bijeenkomst. 

- Korte kennismakingsronde: deelnemers stellen zichzelf kort voor. 

- TDR geeft een korte toelichting bij het project 

 

Praktische zaken:  

Klokje voorzien  

Doelstellingen en agenda op ppt 
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3. Weergave van de output 

Doelstelling:  

 Een overzicht geven van de resultaten van de eerste schriftelijke brainstorm.  

 De deelnemers kunnen eigen antwoorden plaatsen in de groep.  

Aanpak: 

GOR en MVN geven een presentatie van de verwerking van de antwoorden, evenals de 
scores op vlak van belangrijkheid en haalbaarheid.  

Praktische zaken: presentatie op ppt 

Laptop en beamer 

 

4. Clusteren van items 

Doelstelling:  

 De deelnemers plaatsen naar eigen inzicht de verschillende antwoorden in 
thematische clusters. Men geeft de samenhang tussen de clusters weer. 

 Registreren hoe de dialoog plaatsvindt tussen de deelnemers 

Aanpak: 

- EVA geeft aan dat we nu aan de slag gaan: drie groepen, drie tafels.  

- De deelnemers worden op voorhand gemengd samengesteld. Ze krijgen elk 
een nummer op de badge. 

- EVA geeft aan dat het wenselijk is om op voorhand iemand aan te duiden die 
straks bereid is om de inzichten van de groep kort te presenteren aan de twee 
andere groepjes.  

- Alle items zijn op een apart strookje geplaatst. De deelnemers worden in drie 
(gemengde) groepen verdeeld en krijgen 20 minuten de tijd om de 
verschillende items thematische te gaan clusteren. De deelnemers maken 
groepjes van items op grond van hun betekenis of inhoudelijke samenhang en 
benoemen deze.  

- MVN, TDR en GOR stellen zich terughoudend op, en wanneer de groepjes aan 
de slag zijn, schuiven ze mee aan. 

- Het aantal groepjes, evenals het aantal items per groep, wordt door de 
deelnemers zelf bepaald.  

- EVA is timekeeper 

- MVN, TDR en GOR zijn weinig prominent aanwezig en maken eventueel 
procesverslag. 

Praktische zaken.  

Per groep: strookjes en een groot vel papier + stift 

 



 

5. plenair: presenteren van clusters en hun samenhang 

Doelstelling:  

 Inzicht geven aan andere groepen hoe en waarom men de verschillende items heeft 
geordend en ondergebracht in clusters. Betekenis geven aan bepaalde clusters en 
hun samenhang duiden.  

 Inzicht krijgen in de resultaten van andere groepjes 

Aanpak: 

- EVA is timekeeper en vraagt of de verslaggever in maximum 5 minuten kan 
weergeven hoe en waarom men tot bepaalde clusters is gekomen.  

Praktische zaken: presentatie op ppt 

6. formuleren van drie stellingen voor het plenaire gesprek 

Doelstelling:  

  Ieder groepje komt op de proppen met drie stellingen die voeding geven aan de 
plenaire discussie na de pauze 

 Registreren hoe de dialoog plaatsvindt tussen de deelnemers 

 

Aanpak: 

EVA nodigt alle groepjes uit om op basis van het eigen werk en op basis van de resultaten 
van de anderen drie stellingen te bedenken. De secretaris (MVN, TDR en GOR) zal verslag 
nemen.  

Ter ondersteuning krijgt iedere groep volgende vijf eigenschappen van een goede stelling 
op papier.  

1. De stelling mag controversieel zijn binnen de groep van onderzoekers en 
onderwijspractici.  

2. Het moet meteen duidelijk zijn waar de stelling over gaat (absolute en ondubbelzinnige 
formulering)  

4. De stelling moet prikkelen, mag pijn doen en hoeft niet noodzakelijk genuanceerd te zijn.  

5. De stelling is kort en krachtig. 

6. De stelling moet positief geformuleerd zijn. 

EVA geeft aan dat de stellingen nadien niet bepalend zijn in de verslaggeving. Het werken 
met stellingen is een methodiek die ons toelaat om straks nuance op te zoeken. 

Praktische zaken:  

- een blad papier 

- schrijfgerief  

- blad met vijf eigenschappen 
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: : : PAUZE : : : 

 

Tijdens de pauze wordt de tafelschikking veranderd van drie tafels naar één tafel in U-vorm.  

Tijdens de pauze worden de stellingen verwerkt in een ppt. 

 

7. plenair stellingengesprek  

Doelstelling:  

 Aan de hand van een aantal stellingen komen we tot een meer diepgaand gesprek 
over samenwerking tussen practici en onderzoekers 

 We komen tot een aantal principes en interventies die in de toekomst van belang zijn 
om de samenwerking te verbeteren  

Aanpak: 

 EVA modereert het gesprek aan de hand van de stellingen van de deelnemers en 
houdt een aantal stellingen achter de hand om het gesprek aan te zwengelen. Waar 
mogelijk wordt teruggegrepen naar de bevindingen  

Praktische zaken:  

Opmaken van een extra stellingenlijst (GOR) 

 

8. formuleren van de conclusies en afronding 

Doelstelling:  

 Samenvattend overzicht geven van belangrijkste bevindingen en conclusies 

 Aangeven wat er met deze resultaten zal gebeuren.  

 Bedanken van de deelnemers 

  

Aanpak: 

 EVA rondt af met een opsomming van de voornaamste bevindingen en conclusies 
van het gesprek.  

 TDR rondt het geheel af en bedankt de deelnemers. We maken onmiddellijk de 
overgang naar het laatste deel: de evaluatie 

 

Praktische zaken:  

  

  



 

9. Schriftelijke evaluatie (15’) 

Doelstelling:  

 Aangeven dat evaluatie een belangrijke component vormt voor de rapportage van 
het project. 

 Evalueren van de consultatie 

 De deelnemers geven de nodige informatie voor de terugbetaling van 
vervoersonkosten 

 

Aanpak: 

 De deelnemers vullen het evaluatieformulier in. 

 De deelnemers vullen het formulier in voor vervoersonkosten 

 

Praktische zaken:  

evaluatieformulier (GOR) 

formulier voor vervoersonkosten (GOR) 
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BIJLAGE 5: Lijst met deelnemers aan vier consultatiereeksen 
 

 

Deelnemers aan consultatie ‘kennisbehoeften’ 

Didier Bataillie, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

Sanghmitra Bhutani, Minderhedenforum 

Veerle Breemeersch, Universiteit Gent 

Bart De Bie, inspectie basisonderwijs Departement Onderwijs  

Steven de Laet, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

Luc De Man, inspectie secundair onderwijs Departement Onderwijs  

Philippe Decruynaere, inspectie basisonderwijs Departement Onderwijs 

Maggy Dekens, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen   

Lieven Deprettere, inspectie basisonderwijs Departement Onderwijs  

Liliane Depuis, Vlaams Ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs 

Marc D'Hoop, inspectie secundair onderwijs Departement Onderwijs 

Hakima El Meziane, Netwerk van ondernemingen van het Vlaams Economisch Verbond 

Dirk Francken, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

Nadja Gilissen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Annelies Joos, Universiteit Gent 

Dirk Koppen, Christelijk Onderwijzersverbond 

Pat Kussé, Stad Antwerpen  

Peggy Lamair, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten  

Greta Mahy, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Anne Malliet, Vlaamse Bouwmeester 

Fernand Mesdom, Hogeschool Universiteit Brussel 

Neel Michiels, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

Sieg Monten, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen 

Riet Nackom, Christelijke Onderwijscentrale 

Ingrid Ocket, inspectie basisonderwijs Departement Onderwijs  

Wouter Schelfhout, inspectie secundair onderwijs Departement Onderwijs 

Willem Snauwaert,  Christelijke Onderwijscentrale 

Frans Soudan, Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 

Guido Straetmans, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen 

Rik Tanghe, inspectie secundair onderwijs Departement Onderwijs 

Eva Tiquet, Christelijk Onderwijzersverbond  



 

Els Vandenbossche, Vlaams Ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs 

Bert Vangoidtsenhoven, Vlaams Ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs  

Stefan Van Loock, Vrije-CLB-Koepel 

Luc Van Praet, Departement Onderwijs 

Martine Van Renterghem, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Martine Vranken, inspectie secundair onderwijs Departement Onderwijs 

 

 

Deelnemers aan consultatie ‘kennispraktijk’ 

Chris Aneca, Groep T Leuven 

Yves Cohen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  

Monique D'aes, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Johan David, Vrije-CLB-Koepel 

Eric De Witte, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

Hilde Doms, Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 

Werner Govaerts, Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers 

Peter Knapen, Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs  

Ann Palmaerts, Groep T Leuven 

Lieve Maeseele, Hogeschool Gent 

Gert Naessens, Arteveldehogeschool  

Kris Nonneman, Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers 

Eric Maréchal, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  

Jean-Marie Neven, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

Raf Sondervorst, Katholieke Hogeschool Leuven 

Freddy Steyaert, Arteveldehogeschool  

Mariet Vaesen, Katholieke Hogeschool Leuven 

Andries Valcke, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Rik Vanderhauwaert, Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 

Ann Van Paemel, Hogeschool Universiteit Brussel 

Tom Verlent, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

Ruth Wouters, Katholieke Hogeschool Leuven  
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Deelnemers aan consultatie ‘samenwerking’  

Katrijn Ballet, Katholieke Universiteit Leuven 

Lia Blaton, Universiteit Gent 

Björn Callewaert, Katholieke Hogeschool Leuven 

Peter David, Plantijn hogeschool en Sint-Jozefinstituut Kontich 

Bieke De Fraine, Katholieke Universiteit Leuven  

Willy De Sterck, Koninklijk Technisch Atheneum Lokeren 

Veerle De Vos, Basisschool ‘OLV Ham’ 

Martine Foulon, Vrije Lagere school ‘De Ark’ 

Els Gallin, inspectie Departement Onderwijs 

Frederik Maes, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende 

Sophie Mariën, Basisschool ‘Het Baronneke’, Deurne 

Marjan Meulewaeter, inspecteur Departement Onderwijs 

Peter Op ’t Eynde, Regina Caelilyceum Dilbeek 

Reinhilde Pulinx, Steunpunt Diversiteit & Leren, Universiteit Gent 

Koen Ringoot, ‘Leerwijzer’ Oostduinkerke 

Dirk Smits, Hogeschool Universiteit Brussel  

Annick Swaelen, Sint-Jozefinstituut Kontich 

Gerda Van den Broeck, Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs Stabroek 

Ruben Vanderlinde, Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent 

Jan Vanhoof, Universiteit Antwerpen 

Hilde Van Houte, Arteveldehogeschool Gent 

Didier Veeckman, Gemeentelijke Vrije Basisschool ‘De Mozaïek’ Gent  

Patricia Van Passel, Virgo Maria Merksem 

Pieter Verachtert, Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen 

 

Extern begeleider van de consultatie ‘samenwerking’ 

Eddy Van Avermaet, Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie, Katholieke 
Universiteit Leuven 

 



 

 

Deelnemers aan consultatie ‘reviews’ 

Barbara Belfi, Katholieke Universiteit Leuven 

Yves Cohen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  

Johan David, Vrije-CLB-Koepel 

Jo Denis, Katholieke Universiteit Leuven 

Bieke De Fraine, Katholieke Universiteit Leuven  

Maggy Dekens, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen   

Steven de Laet, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

Eric De Witte, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

Hilde Doms, Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 

Dirk Francken, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

Geert Kelchtermans, Katholieke Universiteit Leuven 

Greta Mahy, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Gert Naessens, Arteveldehogeschool Gent 

Liesbeth Piot, Katholieke Universiteit Leuven 

Eva Tiquet, Christelijk Onderwijzersverbond  

Andries Valcke, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Jan Van Damme, Katholieke Universiteit Leuven 

Rik Vanderhauwaert, Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 

Martine Van Renterghem, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Ruth Wouters, Katholieke Hogeschool Leuven  
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BIJLAGE 6: Thematische lijst van kennisbehoeften 

1. Het lerarenberoep: competenties en professionalisering 

In de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen op school vervult de leraar een 
cruciale rol. Onderzoek toont aan dat tevreden leraars hun leerlingen tot een grotere inzet 
kunnen motiveren. Leerkrachten worden gezien als de factor voor de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces. Het beroepsprofiel van de leraren blijkt een nuttig instrument te zijn, 
maar basiscompetenties mogen de aandacht niet afleiden van dieperliggende aspecten van 
de maatschappelijke rol van de leraar, zoals persoonlijkheid, leerlinggerichtheid en 
engagement. Tijdens de consultaties werd geregeld gefocust op de leraar als kenniswerker 
in een bredere samenleving.  

Leraar worden eindigt niet met het behalen van een diploma of getuigschrift, maar is een 
levenslang leerproces. De steeds weer veranderende maatschappelijke omgeving die zich 
weerspiegelt in een groeiende diversiteit van leerlingen maakt het noodzakelijk dat leraren 
ook zichzelf blijven ontwikkelen. Maar ook onderwijstechnologische vernieuwingen en de 
inzet van ICT en andere didactische hulpmiddelen dwingen de leraren om up-to-date te 
blijven.  

Daadwerkelijke veranderingen en vernieuwingen in het onderwijs zijn maar mogelijk wanneer 
ze gedragen worden door leraren en schoolteams. Vanuit dat perspectief spelen ook de 
lerarenopleidingen een belangrijke rol. Van de lerarenopleiders wordt verwacht dat ze studenten 
opleiden die in de toekomst vernieuwingen zullen realiseren en daartoe een traject van 
permanente professionalisering zullen afleggen.  

Om het leren van leraren te optimaliseren is er nood aan een stevige kennisbasis over de 
voorwaarden, de kritische succesfactoren van interventies om de professionele ontwikkeling 
van leraren te bevorderen en over het effect ervan op het denken en doen van leraren. Niet 
alleen kennis omtrent eerder traditionele vormen van nascholing kan nuttig zijn. De 
onderwijspraktijk zou ook gebaat zijn met inzichten in meer rechtstreeks aan de werkplek 
gerelateerde activiteiten zoals het participeren in onderlinge coaching, aanvangsbegeleiding, 
samenwerking, gezamenlijke curriculumontwikkeling, onderzoeksactiviteiten en netwerken 
van leraren binnen en tussen scholen.  

Volgende vragen zijn richtinggevend voor het opzetten van een review. Ze zijn geclusterd in 
twee deelvragen:  

1. Hoe functioneert de leerkracht in een ‘interne leergemeenschap’? 

• Welke interventies voor het bevorderen van de professionele ontwikkeling van leraren 
zijn beschikbaar en onderzocht? Wat leert onderzoek over de organisatorische 
voorwaarden om op schoolniveau het levenslang leren van leraren mogelijk te 
maken? 

• Welke specifieke incentives worden in de (internationale) literatuur onderscheiden om 
te komen tot een HRM-beleid op schoolniveau dat het levenslang leren van leraren 
bevordert? Wat is bekend over de effecten van het onderwijskundig leiderschap van 
directies en/of seniors op de professionalisering van de leraar? 

• Wat is bekend over de effectiviteit en efficiëntie van de aanvangsbegeleiding ten 
aanzien van nieuwe leraars? 



 

• Wat weten we over het aanwenden van verschillende kwaliteiten in het lerarenteam? 
En is er bewijsvoering aanwezig voor een gediversifieerd lerarenteam als vertrekpunt 
voor een krachtige leeromgeving? Welke gegevens en inzichten zijn beschikbaar 
over de ongelijkheid tussen ervaren en minder ervaren leraren en hoe deze in een 
schoolteam kunnen worden ingezet om te komen tot een complementaire 
professionaliseringsaanpak?  

• Wat is bekend over de effecten op de kwaliteit van het werk van leraren van het 
participeren in werkgerelateerde activiteiten zoals (actie)onderzoek, meewerken aan 
curriculumontwikkeling en netwerken van leraren? Onder welke omstandigheden 
hebben deze activiteiten welke effecten? 

2. Hoe functioneert de leraar in een ‘externe leergemeenschap’? 

• Wat is bekend over het onderwijskundige rendement van stages in het bedrijfsleven 
of andere buitenschoolse ervaringen, zoals het vrijwilligerswerk? 

• Wat is er bekend over de effecten van buitenlandse lesopdrachten/stages/ 
opleidingen op de competenties van de leraar?  

• Wat leert het wetenschappelijk onderzoek over de effecten van de beroepsmobiliteit 
op de competenties en op de lespraktijk van de leraar? Wat is er bekend over de 
effecten van een zogenaamde sabbatical? Is er onderzoek beschikbaar over 
belemmeringen en stimulansen voor zij-instromers in het onderwijs (leerkrachten en 
directies die na werkervaringen in andere sectoren intreden in het onderwijs)? 

• Is er onderzoeksmatig evidentie over het gebruik en effecten van het onderhouden 
van een fysiek netwerk van leraren buiten de school? Is er onderzoeksmatig 
evidentie over het gebruik en effecten van digitale leergemeenschappen?  

• Is er wetenschappelijk materiaal beschikbaar over professionalisering in andere 
(kennis-gerichte) sectoren dat relevant zou zijn voor het onderwijs?  

• Is er wetenschappelijk onderzoek verricht naar de relatie tussen het imago van het 
lerarenberoep en de arbeidsvoorwaarden enerzijds en de beroepsmotivatie 
anderzijds? 

2. Beleidsvoerend vermogen van scholen  

Het beleidsvoerend vermogen wordt algemeen erkend als een cruciale factor in het 
realiseren van doelstellingen door scholen. Beleidsvoerend vermogen heeft verschillende 
dimensies: aanwezige beheerstructuren, leiderschap (onderwijskundig, organisatorisch en 
zakelijk), het personeelsbeleid, de interne kwaliteitszorg, de inbedding in het maatschappelijk 
weefsel, het zorgvermogen, de innovatieve kracht van de school … Het kan ook op 
verschillende niveaus gesitueerd worden (scholen, scholengemeenschappen). 

Een school moet over voldoende beleidsvoerend vermogen beschikken om te kunnen 
functioneren in een context van toenemende autonomie en de verantwoording die daarbij 
hoort. Zowel voor het implementeren van allerlei onderwijsvernieuwingen op schoolniveau, 
het tegemoet komen aan bepaalde maatschappelijke verwachtingen, als voor het bereiken 
van resultaten bij leerlingen, wordt aangenomen dat het beleidsvoerend vermogen van 
scholen bepalend is.  
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Als concept is beleidsvoerend vermogen reeds uitvoerig beschreven. Het begrip is ook sterk 
aanwezig in de visie en werking van de pedagogische begeleidingsdiensten en in het 
recente kwaliteitsdecreet is het een centraal principe.  

Vanuit de onderwijspraktijk leven echter nog heel wat vragen over de vertaling van het begrip 
naar de praktijk. Een review zou helder in kaart moeten brengen welke inzichten nu al 
beschikbaar zijn over de verschillende dimensies van beleidsvoerend vermogen, hun 
onderlinge samenhang en hun samenhang met de doelen die de school zich stelt. Zowel 
Vlaams onderzoek als buitenlands onderzoek kan in rekening gebracht worden.  

Volgende vragen zijn richtinggevend voor het opzetten van de reviewstudie over 
beleidsvoerend vermogen: 

• Zijn in de beschikbare literatuur verklarende factoren terug te vinden voor de mate 
waarin scholen beschikken over beleidsvoerend vermogen?  

• Wat is uit onderzoek al gekend over de rol die beleidsvoerend vermogen speelt in het 
succesvol implementeren van onderwijsvernieuwingen en het inspelen op 
maatschappelijke verwachtingen? 

• Bestaat er onderzoek dat nagaat wat de impact is van beleidsvoerend vermogen op 
output-indicatoren als leerwinst, welbevinden van personeel en leerlingen?  

• Wat leert onderzoek over de concrete invulling van gedeeld leiderschap en de impact 
ervan op het realiseren van doelstellingen van de school (zowel op het vlak van 
schoolbrede onderwijsvernieuwingen als op het vlak van resultaten bij leerlingen)?  

• Zijn er onderzoeksgegevens beschikbaar over de relatie tussen het personeelsbeleid 
van onderwijsinstellingen (als belangrijke drager van beleidsvoerend vermogen) en 
de resultaten die ze boeken bij de leerlingen (zowel op vlak van leerprestaties als 
welbevinden)? 

• Wat weten we al over de relatie tussen beleidsvoerend vermogen en het opzetten 
van systemen van interne kwaliteitszorg? zijn er gegevens bekend over de ‘kwaliteit’ 
van de kwaliteitszorg in relatie tot andere dragers van beleidsvoerend vermogen 
(bvb. visieontwikkeling, personeelsbeleid, betrokkenheid van personeel en lerenden, 
reflectief vermogen …)? 

3. Brede talentontwikkeling 

Van ons onderwijs verwachten we dat het kinderen, jonge mensen en volwassenen de kans 
biedt hun persoonlijkheid evenwichtig te ontwikkelen zodat ze zelfstandig en creatief kunnen 
deelnemen aan het maatschappelijke leven: op de arbeidsmarkt, in het sociaal-culturele 
leven, in de persoonlijke sfeer … Een evenwichtige ontwikkeling veronderstelt dat het 
onderwijs bij deze lerende kinderen, jongeren en volwassenen naar een brede 
talentontwikkeling streeft. In het huidige onderwijsaanbod wordt traditioneel een onderscheid 
gemaakt tussen ‘algemene vorming’ (of ‘basisvorming’) en een aanbod dat eerder 
specialisatie op het oog heeft.  

Onderwijspractici (leraren, directies, ondersteuners …) staan voor een complexe opdracht. 
Er dient niet alleen gewaakt over een gezond ‘evenwicht’ tussen algemene vorming en 
specialisatie; er is ook de uitdaging om het concept ‘algemene vorming’ een brede, adequate 
en actuele invulling te geven.  



 

Er is op dat vlak reeds veel gereflecteerd en er is zeker expertise aanwezig in het 
onderwijsveld. Via allerlei (tijdelijke) projecten experimenteren scholen rond de afstemming 
van hun onderwijsaanbod op de vraag naar een brede talentontwikkeling. 

Er leven bij onderwijspractici nog tal van vragen rond de brede talentontwikkeling waarvoor 
een reviewstudie op basis van beschikbaar onderzoek interessant reflectiemateriaal kan 
aanreiken. 

Volgende vragen zijn richtinggevend voor het opzetten van een reviewstudie over brede 
talentontwikkeling: 

 
• Welke visies bestaan er op dit ogenblik in onderzoekskringen aangaande de 

‘inventarisatie’ van talenten? Hoe staat het op dit ogenblik met de theorievorming 
over het onderscheiden en beschrijven van talenten?  

• Zijn er (internationale) onderzoeksgegevens beschikbaar over de wijze waarop 
scholen brede talentontwikkeling aansturen via het curriculum (bvb. al dan niet 
gekoppeld aan vakken, vakoverschrijdende doelen, projecten …)? Bestaan er 
evaluatiegegevens van experimenten, projecten hieromtrent? 

• Is uit onderzoek iets te leren over belemmerende c.q. bevorderende elementen voor 
brede talentontwikkeling binnen de huidige onderwijsstructuren? Bestaat er 
onderzoek dat een verband legt tussen (relatief) vroege ‘streaming’ in het onderwijs 
(algemeen vormend versus beroepsgericht onderwijs) en het al dan niet bereiken van 
een brede talentontwikkeling? 

• Wat weten we over effecten van mogelijke implementatiestrategieën voor 
vakoverschrijdende eindtermen op talentontwikkeling? 

• Wat is onderzoeksmatig al geweten over de interactie tussen talentontwikkeling op 
school en talentontwikkeling die in andere contexten, buiten het formele leren, 
plaatsvindt?  

• Is er onderzoek beschikbaar over de ontwikkeling van meervoudige intelligentie 
binnen het schoolse leren? Wat zijn eventuele vaststellingen aangaande de 
vormgeving en invulling van het onderwijsaanbod in functie van de ontwikkeling van 
meervoudige intelligenties?  

• Is er wetenschappelijke informatie beschikbaar over de relatie tussen oriëntering van 
leerlingen en het concept van brede talentontwikkeling? Bestaan er studies over de 
relatie tussen de feitelijk gehanteerde criteria, indicatoren en motivering voor 
leerlingenoriëntering en het idee van een studieloopbaan die gericht is op de optimale 
ontwikkeling van de bij een lerende aanwezige talenten? Wat leert onderzoek over de 
vraag in welke mate leerlingenoriëntering in scholen optimale talentontwikkeling van 
de leerling bevordert dan wel belemmert? 

4. Schools leren in verhouding tot andere leeromgevingen 

Onderwijs heeft niet het monopolie op leren. Kinderen, jongeren en volwassenen komen tot 
leren in tal van contexten. Dat er een samenspel is tussen formeel, informeel, niet-formeel 
leren wordt algemeen erkend. 
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Het concept ‘brede school’ is een concrete vertaling van het feit dat de school (als ‘formele’ 
onderwijsinstelling) vanuit het standpunt van de lerende deel uitmaakt van een netwerk 
waarin nog andere partners een rol spelen in het aanbieden van leerervaringen.  

Voor scholen is het een hele uitdaging om hun positie in dit samenspel scherp te stellen. De 
verschillende leeromgevingen zijn niet vanzelfsprekend stimulerend voor elkaar. In bepaalde 
opzichten kunnen we zelfs spreken van een ‘concurrentiepositie’ waarin de school verkeert 
t.o.v. andere settings waarin kinderen, jongeren en volwassenen leren. 

In de praktijk stelt men ook een groeiende kloof vast tussen de leefwereld van de jongeren 
en het schoolse leren. Uit onderzoek blijkt ook dat Vlaamse jongeren in tegenstelling tot hun 
goede scores op een aantal internationale comparatieve onderzoeken het leren niet erg 
aantrekkelijk vinden (in vergelijking met jongeren uit andere landen). 

Een andere dimensie van de vraag naar de verhouding tussen het schools leren en andere 
leeromgevingen is hoe het schoolse leren vanuit leerpsychologisch standpunt best vorm 
krijgt. Onderwijspractici signaleren een spanning tussen het ‘traditionele’ leren (zoals het op 
scholen plaatsvindt) en het zogenaamde ‘natuurlijke’ leren (dat meer geassocieerd wordt met 
andere leeromgevingen en minder evident in het schoolse leren geïntegreerd kan worden). 
Leraren moeten hier een haalbaar en verantwoord evenwicht in vinden. Vanuit dat 
perspectief leven bij onderwijspractici ook veel vragen over de rol van het werkplekleren.  

Ook rond dit brede thema van de verhouding van het schoolse leren tot andere 
leeromgevingen is in het onderwijsveld al heel veel gereflecteerd en lopen er tal van 
(tijdelijke) projecten. 

Maar ook hier leven er bij onderwijspractici nog tal van vragen waarvoor een reviewstudie op 
basis van beschikbaar onderzoek interessant materiaal kan aanreiken om verder te 
reflecteren over de weg die we in de praktijk kunnen inslaan. 

Volgende vragen zijn richtinggevend voor het opzetten van een reviewstudie over de 
verhouding van het schoolse leren tot andere leeromgevingen: 

• Is er wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat het bestaan van niet-schoolse 
leeromgevingen en de relevante (leer)kenmerken ervan inventariseert en beschrijft 
(bvb. in sectoren als sport, cultuur, bedrijfswereld, jongerenculturen / subculturen, 
ontspanning (gamen), internet (niet alleen als informatiebron maar ook als 
ontmoetingsplaats en creatieve leeromgeving))? Bestaat er onderzoek over het soort 
competenties dat jongeren ontwikkelen in andere leeromgevingen? 

• Zijn er inzichten beschikbaar over de invloed van andere leeromgevingen op het 
leren zoals het in scholen plaatsvindt? Leert onderzoek iets over het inzetten van 
expertise uit andere leeromgevingen binnen het onderwijs? Weten we al iets over de 
kritische succesfactoren om expertise uit andere leeromgevingen doelgericht in 
scholen in te zetten?  

• Wat leert de huidige stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek over het 
leren bij kinderen, jongeren en volwassenen? Welke leerpsychologische inzichten op 
het vlak van krachtige leeromgevingen gelden vandaag in wetenschappelijke 
kringen? Waarover bestaat vandaag consensus op het vlak van aanpak en effect van 
didactieken op het leren?  

• Is er onderzoeksmatig evidentie over het zgn. ‘rendement’ van het schoolse leren 
voor allerlei functionele competenties? Hoe conceptualiseren onderzoekers het 
rendement van het schoolse leren? Hoe wordt het geoperationaliseerd en gemeten? 



 

Bestaan er gegevens over de transfer van wat men op school heeft geleerd naar wat 
men in het dagelijks leven en op de arbeidsmarkt gebruikt?  

• Welke gegevens en inzichten aangaande ICT-didactiek zijn beschikbaar? Bestaat er 
onderzoek naar het effect van de bepaalde didactische benaderingen op de ICT-
competenties van leerlingen? Kunnen daaruit ook conclusies getrokken worden over 
een eventueel democratiserend effect van het ICT-onderwijs van een school (m.a.w. 
wordt de ongelijkheid in ICT-competenties tussen leerlingen kleiner)? 

5. Participatie van leerlingen en ouders  

Uit tal van beleidsnota’s en adviezen inzake onderwijs blijkt dat de meeste onderwijspartners 
erkennen dat participatie van leerlingen en ouders geen ‘randfenomeen’, maar juist een 
cruciale dimensie is van het beleid van een school. Een participatief klimaat op school moet 
uiteindelijk de school als leeromgeving voor kinderen en jongeren aantrekkelijker maken en 
zo bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. 

Binnen het voorziene decretale kader geven scholen lokaal invulling aan een schooleigen 
participatiecultuur en ontwikkelen ze modellen aangepast aan hun pedagogisch project.  

In het onderwijsveld is al veel expertise opgebouwd met concrete vormen van leerlingen- en 
ouderparticipatie. Niettemin leven er bij onderwijspractici nog tal van vragen waarvoor een 
reviewstudie op basis van beschikbaar onderzoek interessant materiaal kan aanreiken om 
verder te reflecteren over de weg die we in de praktijk kunnen inslaan op het vlak van 
participatie op school. 

Volgende vragen zijn richtinggevend voor het opzetten van een reviewstudie over 
participatie: 

• Bestaat er empirische evidentie over mogelijke ‘effecten’ van participatie? Meer in het 
bijzonder leven vragen rond een mogelijk verband tussen participatie en zgn. ‘output’-
indicatoren, zowel op het vlak van leerlingenprestaties als van welbevinden van 
leerlingen. 

• Welke inzichten zijn via onderzoek al beschikbaar over de impact van een 
participatief schoolklimaat op de schoolcultuur, de schoolorganisatie en het algemeen 
onderwijskundig beleid van een school? 

• Wat leert bestaand onderzoek over kritische succesfactoren van een schoolbrede 
participatie die de klassieke participatiedrempels overstijgt (bvb. de 
oververtegenwoordiging van ouders uit de middenklasse; of van leerlingen uit 
specifieke onderwijsvormen/studierichtingen)? 

• Zijn verwachtingen van leerlingen t.a.v. participatie in de klas, resp. de school 
onderzoeksmatig al in kaart gebracht? Weet men in hoeverre deze verwachtingen 
sporen of samenhangen met meer algemene verwachtingen t.a.v. de school (bvb. als 
voorbereiding op verder studeren, voorbereiding op arbeidsmarkt, brede 
ontwikkeling). 

6. Aansluiting en samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt 

Onderwijs is een sleutelsector met een grote innovatieve kracht. Als sociale microkosmos 
fungeert onderwijs als een hefboom voor maatschappelijke integratie en emancipatie, als 
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bron van duurzame economische ontwikkeling, en niet in het minst voor tewerkstelling. Een 
goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt staat al lang hoog op de agenda. 
Beleidsmakers staan voor de uitdaging om de structuren zinvol op elkaar af te stemmen. 
Maar ook scholen en hun leraren ervaren de nood om hun onderwijsaanbod en hun 
oriënteringsbeleid zodanig vorm te geven dat leerlingen de nodige competenties verwerven 
om een plaats op de arbeidsmarkt in te nemen.  

Op de school- en klasvloer vertaalt de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt zich onder meer in 
de vraag naar adequate leervormen. In het brede onderwijsveld wordt al geruime tijd 
geëxperimenteerd met vele vormen van ‘werkplekleren’, zowel voor leerlingen als voor 
leraren. Werkplekleren staat voor een leren dat gebaseerd is op ervaring, een actief en 
constructief proces dat plaatsvindt in een reële arbeidssituatie als leeromgeving, met de 
werkelijke problemen uit de (toekomstige) arbeidspraktijk als leerobject. Niet alleen de 
klassieke ‘stage’, maar ook andere leervormen horen thuis onder deze noemer (bvb. leren in 
gesimuleerde situaties, miniondernemingen, leerondernemingen, gebruik maken van virtuele 
oefenfirma …)9

Op het terrein is reeds veel expertise verzameld. Scholen experimenteren al langer rond 
leren en werken (zie o.m. de projecten i.k.v. Accent op talent en de proeftuinen).  

. 

Een andere dimensie van het brede thema aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt betreft de 
oriëntering en de loopbaanbegeleiding van leerlingen. Verschillende onderwijspartners 
engageerden zich om mee te werken aan de prioriteiten uit de Competentieagenda waarvan 
‘een geïnformeerde studiekeuze’ deel uitmaakt. Men wil daar ook op een gepaste manier het 
perspectief van de arbeidsmarkt inbrengen. Ook op het vlak van oriëntering en studiekeuze 
zijn scholen erg actief in het werken aan verbeteringen en vernieuwingen (zie bvb. projecten 
rond ‘leren kiezen’ in de proeftuinen). 

Een review zou helder in kaart moeten brengen welke praktijkrelevante inzichten nu al 
beschikbaar zijn over de verschillende dimensies van de verhouding onderwijs-arbeidsmarkt. 
Zowel Vlaams onderzoek als buitenlands onderzoek dient in rekening gebracht.  

Volgende vragen zijn richtinggevend voor het opzetten van de reviewstudie over de 
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: 

 
Mbt werkplekleren: 

• Welke gegevens en inzichten aangaande werkplekleren zijn beschikbaar? Kan de 
meerwaarde van werkplekleren onderzoeksmatig aangetoond worden?  

• Bestaat er wetenschappelijk onderzoek naar de impact van de organisatie van stages 
voor leraren en van leerlingenstages op de kwaliteit van onderwijs (vooral gericht op 
voorbereiding op de arbeidsmarkt, motivatie en welbevinden van leerlingen, …)? Is 
bekend onder welke voorwaarden stages voor leraren echt een impact hebben op 
hun manier van lesgeven, op schoolcultuur en schoolorganisatie?  

• Wat leert onderzoek over de voorwaarden om op schoolniveau stages (of andere 
vormen van werkplekleren) optimaal te organiseren? Is uit onderzoek bekend wat de 
knelpunten zijn (bvb. op het vlak van de kwaliteit van werkplekleren, de 
communicatie/samenwerking tussen scholen en bedrijven, de attitudes van leerlingen 
…)?  

                                                
9 Vlor, Advies over werkplekleren in onderwijs en opleiding, maart 2007. 



 

• Zijn er onderzoeksgegevens beschikbaar die werkplekleren evalueren vanuit het 
perspectief van de bedrijven? Wat is bekend over de voorwaarden om stageplaatsen 
aan te bieden aan scholen, en om stages kwalitatief goed te begeleiden? 

M.b.t. oriëntering van leerlingen i.f.v. de aansluiting op de arbeidsmarkt: 

• Bestaat er empirische evidentie voor de effectiviteit van bepaalde maatregelen (bvb. 
via samenwerking scholen – bedrijfsleven) die de bedoeling hebben om financiële 
drempels op het vlak van studiekeuze weg te werken (zowel op het niveau van 
leerlingen als van onderwijsinstellingen)?   

• Is er onderzoek beschikbaar waarin gepeild wordt naar de visie en de perceptie van 
verschillende arbeidsmarktactoren op de problematiek van leerlingenoriëntering?  

• Zijn er evaluatiegegevens voorhanden over de impact van de sectorale initiatieven 
(bvb. campagnes om een bepaalde sector publiek in de kijker te zetten) op de 
instroom in bepaalde studierichtingen, op de waardering van een sector en van de 
beroepen in die sector…? 

7. Afstemming van het onderwijsaanbod, didactiek en begeleiding … op 
verschillende beginsituaties 

Aansluiten bij de beginsituatie van de lerende is een evident principe bij het vormgeven een 
passend onderwijsaanbod, een aangepaste didactiek, en de begeleiding van lerenden. 
Nochtans ervaren onderwijspractici op dit vlak tal van hinderpalen. Interne klasdifferentiatie 
mag dan wel als begrip ingeburgerd zijn, de realisatie ervan op de klasvloer blijft de leraar 
voor veel vragen stellen. Leerlingen blijken immers op tal van vlakken sterk van elkaar te 
verschillen. Niet alleen hun cognitieve mogelijkheden zijn anders, ook op het vlak van 
leerstijlen, motivatie, spontane interesses, emotionele beleving van het schoolgaan, 
welbevinden, ondersteuning die leerlingen thuis krijgen (emotioneel, cultureel, 
onderwijskundig, materieel …)… wordt de leraar geconfronteerd met een complexe 
diversiteit aan ‘beginsituaties’.  

In het onderwijsveld is al veel expertise opgebouwd met concrete vormen van ‘differentiatie’ 
(in de brede zin van het woord).  Niettemin leven er bij onderwijspractici tal van vragen 
waarvoor een reviewstudie op basis van beschikbaar onderzoek interessant materiaal kan 
aanreiken om te reflecteren over de weg die we in de praktijk kunnen inslaan op het vlak van 
differentiatie. Er is vooral vraag naar wetenschappelijke evidenties over het beschikbare 
instrumentarium voor concrete toepassingen rond omgaan met verschillen in de klas. In de 
consultaties lag de focus vooral op het didactisch handelen van de leraar als noodzakelijke 
voorwaarde om aan de noden van alle leerlingen tegemoet te komen.  

Volgende vragen zijn richtinggevend voor het opzetten van een reviewstudie over de 
afstemming van onderwijsaanbod, didactiek en begeleiding op verschillende beginsituaties: 

• Wat leert onderzoek over (positieve en negatieve) effecten van verschillende vormen 
van differentiatie? 

• Wat leert de huidige stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek over het 
differentiëren binnen de klas? Welke leerpsychologische inzichten op het vlak van 
differentiatie gelden vandaag in wetenschappelijke kringen? Waarover bestaat 
vandaag consensus op het vlak van differentiatie? 
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• Is er wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over de verschillende perspectieven 
die men kan innemen bij het differentiëren? Bvb. leerlinggericht met de interesse als 
vertrekpunt; of eerder prestatiegericht met bepaalde cognitieve doelstellingen als 
vertrekpunt? 

• Biedt bestaand onderzoek antwoorden op de vraag welke competenties leraren nodig 
hebben om te kunnen differentiëren (zowel als individu als als lid van een team)? Wat 
is in de (internationale) literatuur bekend over de meetbaarheid van ‘het omgaan met 
diversiteit’ als competentie van leraren?  

• Is er onderzoek dat ingaat op het verband tussen afstemmen op de beginsituatie en 
de mogelijkheden van collaboratief en coöperatief leren? 

• Is er wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat aangeeft waarom bepaalde 
praktijken in de ene school wel werken, en in de andere school niet? 

• Is het mogelijk om op basis van bestaand onderzoek een inventaris op te stellen van 
wetenschappelijk gevalideerde instrumenten die toelaten de heterogeniteit in de klas 
in kaart te brengen?  

• Welke visies bestaan er op dit ogenblik in onderzoekskringen aangaande voor- en 
nadelen van het onderwijs in heterogene klasgroepen (in leerniveau, naar culturele 
achtergrond, naar economische thuissituatie, religieuze verschillen,…)?  

• Is het mogelijk om op basis van onderzoek een overzicht te krijgen van mogelijke 
verklaringen voor de invloed van bepaalde achtergrondkenmerken (etnisch-culturele 
achtergrond, sociaal-economische situatie, gender …) op studiekeuzes en 
oriëntering? 

  



 

BIJLAGE 7: Lijst met gebruikte reviews voor consultatie ‘kennispraktijk’ 
 

Consultatie A.1: Wiskunde in het basisonderwijs 

- Dekker, R., Elshout-Mohr, M. (2007). Niveauverhoging door samenwerkend leren. 
Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam.  

- Walshaw, M., Anthony, G. (2008). The Teacher’s Role in Classroom Discourse: A 
Review of Recent Research Into Mathematics Classrooms. Review of Educational 
Research, aug 28, 2008. 

- Kyriacou, C., Goulding, M. (2004). A systematic review of the impact of the Daily 
Mathematics Lesson in enhancing pupil confidence and competence in early 
mathematics. In Research Evidence in Education Library. London: EPPI-Centre, 
Social Science Research Unit, Institute of Education. www.eppi.ioe.ac.uk/cms/ 

- Remillard, J.T. (2005). Examining Key Concepts in Research on Teacher’s Use of 
Mathematics Curricula. Review of Educational Research, 2005, 75, 211. 

- Askew, M., Brown, M. (2003). How do we teach children to be numerate? A 
Professional User Review of UK research undertaken for the British Research 
Association. King’s College London. www.bera.ac.uk 

- Kyriacou, C., Goulding, M. (2008). A systematic review of the use of ICTs in 
developing pupils’ understanding of algebraic ideas. In Research Evidence in 
Education Library. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of 
Education. www.eppi.ioe.ac.uk/cms/ 

Consultatie A.2: Motivatie in het secundair onderwijs 

- Waslander, S. (2007). Motivatie, Betrokkenheid en Uitval. In: Waslander, S. Leren 
over innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam 
vernieuwen in het voortgezet onderwijs (hoofdstuk 3). www.durvendelendoen.nl 

- Fredricks,J.A., Blumenfeld, P.C., Paris, A.H. (2004). School Engagement: Potential of 
the Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research, 2004, 74, 59. 

- Smith C., Dakers J., Dow W., Head G., Sutherland M., Irwin R. (2005). A systematic 
review of what pupils, aged 11-16, believe impacts on their motivation to learn in the 
classroom.  In: Research Evidence in Education Library. London: EPPI-Centre, Social 
Science Research Unit, Institute of Education, University of London. 
www.eppi.ioe.ac.uk/cms/ 

- Hidi, S., Harackiewicz, J.M. (2000). Motivating the Academically Unmotivated: A 
Critical Issue for the 21st Century. Review of Educational Research, 2000, 70, 151. 

- Harlen W., Deakin Crick R. (2002). A systematic review of the impact of summative 
assessment and tests on students' motivation for learning. In: Research Evidence in 
Education Library. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of 
Education, University of London. www.eppi.ioe.ac.uk/cms/ 

- Vansteenkiste, M., Lens, W., Donche, V., Van Petegem, P. (2007). Hoofdstuk 8: 
Motivatie in de klas. In: Verschueren, K., & Koomen, H. (Ed.). Handboek Diagnostiek 
in de leerlingenbegeleiding. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.  

Consultatie A.3: Professionalisering van leerkrachten 

- Waslander, S. (2007). Docenten en professionalisering. In: Waslander, S. Leren over 
innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam 
vernieuwen in het voortgezet onderwijs (hoofdstuk 4). www.durvendelendoen.nl 

http://www.eppi.ioe.ac.uk/cms/�
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- Van den Berg, R. (2002). Teachers’ Meanings Regarding Educational Practice. 
Review of Educational Research, 2002, 72, 577. 

- Cordingley P., Bell M., Isham C., Evans D., Firth A. (2007). What do specialists do in 
CPD programmes for which there is evidence of positive outcomes for pupils and 
teachers? Report. In: Research Evidence in Education Library. London: EPPI-Centre, 
Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London. 
www.eppi.ioe.ac.uk/cms/ 

- General Teaching Council for England (2005). What do studies of continuing 
professional development (CPD) tell us about the factors which help professional 
growth of teachers and pupil learning? General Teaching Council for England, 
december 2005. http://www.gtce.org.uk/research/romtopics/rom_cpd/cpd_dec05 

- Verloop, N., Kessels, J.W.M. (2006). Opleidingskunde: ontwikkelingen rond het 
opleiden en leren van professionals in onderwijs en bedrijfsleven. Pedagogische 
Studiën, 2006, 83, 301-321. 

- Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., Thomas, S. (2006). Professional 
Learning Communities: a Review of the Literature. Journal of Educational Change, 
2006, 7, 221-258.  

  

http://www.eppi.ioe.ac.uk/cms/�
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BIJLAGE 8: Het bestek voor het review-onderzoek 
 

 

 

Bestek voor reviewonderzoek in het kader van het project praktijkgericht 
onderwijsonderzoek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep tot het indienen van voorstellen voor het maken van reviews 

 

In het kader van het project Praktijkgericht Onderwijsonderzoek 

 

Vlaamse Onderwijsraad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uiterste datum voor het indienen van voorstellen is vastgesteld op 8 juni 2009 
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1. Situering van de opdracht in het ‘Project Praktijkgericht Onderwijsonderzoek’ 

 

Op vraag van de minister bevoegd voor onderwijs werkt de Vlor aan een project rond 
praktijkgericht onderwijsonderzoek (PGO). Deze opdracht volgt op het ‘Advies ten gronde 
over het onderwijsonderzoek’ dat de Vlor in december 2007 formuleerde. 

Onder praktijkgericht onderwijsonderzoek (PGO) verstaan we alle ‘systematische 
kenniscreatie n.a.v. vragen over leren en onderwijzen vanuit de onderwijspraktijk’. De Vlor 
beschouwt PGO als een belangrijke vorm van onderwijsonderzoek, dat niet enkel gericht 
moet zijn op kennisvermeerdering, maar ook op een vertaling van de inzichten naar de 
praktijk. 

Met het project wenst de Vlor een antwoord te formuleren op de vraag hoe een 
onderzoeksprogramma voor PGO in Vlaanderen vorm kan krijgen. Het Vlor-advies, waarin 
o.a. verwezen wordt naar het studiewerk van het Instituut Samenleving en Technologie 
(IST), reikt een aantal sporen aan die nu verder worden geconcretiseerd.10

In de eerste plaats wordt onderzocht welke vormen van consultatie het meest aangewezen 
kunnen zijn om kennisbehoeften van onderwijspractici op het spoor te komen. Daartoe 
worden verschillende consultatieprocessen georganiseerd.  

 Het project 
beoogt een grondige probleemverkenning van de thematiek waarbij de minister een aantal 
concrete doelstellingen naar voren heeft geschoven.  

Ten tweede wordt er nagegaan op welke manier reviews (overzichtsstudies) een rol kunnen 
spelen bij het detecteren van kennisbehoeften en het beantwoorden van vragen van 
praktijkmensen. Enerzijds vindt er een verkenning plaats van beschikbare reviews, 
anderzijds wordt aan een aantal onderzoekers gevraagd om een review te maken over een 
thema dat leeft in de onderwijspraktijk.  

Een derde doelstelling bestaat uit het formuleren van kwaliteitscriteria voor PGO.  

Ten slotte zal de Vlor aanbevelingen formuleren over de inhoudelijke en procedurele 
vormgeving van het onderzoeksprogramma PGO. 

Tijdens het project worden ook voorbeelden van praktijkgericht onderzoek en van 
samenwerking tussen praktijkmensen en onderzoekers gezocht in binnen- en buitenland. Er 
is bijzondere aandacht voor het betrekken van jonge onderzoekers en voor de wijze waarop 
praktijkmensen ondersteund kunnen worden bij hun betrokkenheid bij PGO. 

Een stuurgroep ziet toe op de uitvoering van deze opdracht. Het project loopt van februari tot 
en met december 2009. 

De Vlor doet nu een oproep tot het indienen van voorstellen voor het schrijven van reviews.  

  

                                                
10 Vanderlinde, Ruben, Van Braak, Johan, De relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk in 
Vlaanderen, studie in opdracht van het viWTA, Brussel, 2007. 



 

2. Opdracht voor het maken van reviews 

2.1. Reviews 

Voor het beantwoorden van kennisvragen die vanuit de onderwijspraktijk worden gesteld, is 
het niet altijd noodzakelijk om nieuw onderzoek uit te voeren. Sommige vragen kunnen al 
beantwoord worden door het samenbrengen van inzichten uit bestaand onderzoek in 
zogenaamde reviews. Voor de praktijk is een review een nuttig instrument om in te spelen op 
de competentie van de leraar als onderzoeker. 

Een review geeft een overzicht van de beschikbare kennis rond een bepaalde 
probleemstelling. Een review is niet louter informatief, maar kan ook leiden tot het vaststellen 
van nieuwe vragen en kennisbehoeften bij praktijkmensen. Deze kunnen vervolgens leiden 
tot een nieuwe themazetting voor praktijkgericht onderzoek. Op deze manier kan een review 
een rol spelen in een cyclus van kennisontwikkeling in het onderwijsveld.  

In het project gaat de Vlor na in hoeverre een review een rol kan spelen in de cyclus van 
kennisontwikkeling in het onderwijsveld. Daarbij worden drie vragen beantwoord: 

• Aan welke kennis over onderwijs en onderwijzen is behoefte bij praktijkmensen? 

• Kunnen vragen van praktijkmensen worden beantwoord door reviews op basis van 
bestaand wetenschappelijk onderzoek? 

• In hoeverre kan de informatie uit een review leiden tot het detecteren en beschrijven 
van nieuwe kennisbehoeften van onderwijspractici? 

2.2. Reviews op maat van de gebruiker 

In het voorjaar van 2009 organiseerde de Vlor twee reeksen van consultaties met 
onderwijspractici. De eerste reeks consultaties had tot doel om kennisbehoeften van 
praktijkmensen op het spoor te komen. Op basis van deze behoeftedetectie werd een aantal 
thema’s uitgewerkt die in aanmerking komen om een review over te maken. Een tweede 
reeks consultaties met praktijkmensen heeft geleid tot een aantal criteria waaraan een 
review zou moeten voldoen om bruikbaar en toegankelijk te zijn voor mensen uit de 
onderwijspraktijk. De resultaten van beide consultaties vormen de leidraad voor een aantal 
inhoudelijke en vormelijke vereisten die aan de basis liggen van deze oproep tot 
reviewonderzoek.  

De opgeleverde reviews worden op het einde van het project gebruikt in een nieuwe 
consultatie, waarbij gekeken wordt in hoeverre de informatie uit de reviews kan leiden tot het 
detecteren en beschrijven van nieuwe kennisbehoeften van onderwijspractici. 

2.2.1. Thema’s 

Aangehecht aan dit bestek vindt u een overzicht van kennisbehoeften, geclusterd in zeven 
thema’s (BIJLAGE 5 in het eindrapport). Deze opsomming is het resultaat van een eerste 
reeks consultaties. Er werd voor geopteerd om de kennisbehoeften die aan de oppervlakte 
kwamen zo volledig mogelijk weer te geven. De thema’s worden telkens ruim geschetst en 
uitgewerkt in een aantal uiteenlopende vragen.  

Kandiderende onderzoekers dienen vanuit de opgelijste kennisbehoeften een voorstel te 
doen voor het schrijven van een review. We benadrukken dat een review geen volledig 
themacluster hoeft te beslaan. Dat zou de gebruiksvriendelijkheid immers niet ten goede 
komen (zie 2.2.2). De opsomming van kennisvragen moet worden opgevat als een 
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richtingaanwijzer. Het staat de onderzoeker vrij om een eigen invalshoek en een focus te 
kiezen waarrond het voorstel wordt uitgewerkt. Als dat wenselijk is, kan tevens een focus 
worden gelegd op een bepaalde fase in de schoolloopbaan, op een onderwijstype of op een 
bepaald vak of leergebied. De gekozen invalshoek dient men echter voldoende te motiveren 
in de projectaanvraag. De onderzoekers worden uitgenodigd om bij het kiezen van een 
bepaalde focus zo dicht mogelijk aan te sluiten bij vragen die relevant zijn voor het zgn. 
‘primaire onderwijsproces’: het leren en onderwijzen zoals het plaatsvindt door 
leraren/docenten en de lerenden. 

2.2.2. Waaraan moet een review beantwoorden? 

De tweede reeks consultaties heeft een aantal ideeën opgeleverd die belangrijk worden 
geacht om van een review een bruikbaar instrument te maken voor de onderwijspraktijk. Ze 
kunnen geclusterd worden onder vijf categorieën: 

 

1. Aantonen van de praktijkrelevantie 
 

Het doel van de review moet duidelijk afgebakend worden.  

De onderzoeksvragen moeten helder zijn. Men verwacht een duidelijke focus. 

De review moet aansluiten bij de behoeften van de doelgroep(en) (leraren, directies, 
intermediairen …). Cruciaal is dat de review bijdraagt aan het optimaliseren van het primaire 
proces van onderwijs. 

De review moet relevant zijn voor de Vlaamse onderwijscontext. Een internationaal 
perspectief en het betrekken van buitenlands onderzoek wordt beschouwd als een 
meerwaarde, op voorwaarde dat het voldoende aansluiting vindt bij de eigen 
onderwijscontext. 

 
2. Afstemmen op verschillende doelgroepen 
 

De review moet afgestemd zijn op verschillende doelgroepen. Dat kan eventueel door een 
‘gelaagde opbouw’, waarbij verschillende ‘versies’ van een review aangemaakt worden. Een 
mogelijke indeling kan zijn: (1) een vlotte, laagdrempelige en aantrekkelijke hertaling (kort, 
duidelijk leesbaar), (2) een uitgebreide samenvatting die vooral focust op de 
onderzoeksresultaten (bvb. met weglating of sterke reductie van de methodologische 
achtergrond en wetenschappelijke verantwoording), en (3) een technisch- wetenschappelijke 
versie die volledig is en ook ernstig ingaat op methodologische achtergronden van de 
besproken onderzoeken. 

 
3. Structuur 

 
Het is ook belangrijk veel aandacht te besteden aan een doordachte tekststructuur. De tekst 
moet overzichtelijk zijn. De lezer moet snel een beeld kunnen vormen van de inhoud van de 
review en moet kunnen beoordelen of de lectuur van de review vanuit zijn/haar kennisvragen 
interessant is. De structuur moet ook toelaten dat de lezer eventueel gericht een selectie 
maakt van de topics die voor hem/haar relevant zijn. 

 
4. Wetenschappelijke verantwoording 



 

 
Gebruikers hechten veel belang aan de wetenschappelijke kwaliteit van de review. Men 
verwacht transparante informatie over het design en de methodiek van de review zelf, alsook 
over de methodologische achtergrond van de besproken onderzoeken. Bij het redigeren van 
de review is het belangrijk om ook de informatie over de methodologische achtergrond 
toegankelijk te maken, ook voor lezers die geen uitgebreide wetenschappelijke achtergrond 
hebben (vermijden van jargon).  

Verder verwachten toekomstige lezers informatie over de vindbaarheid van bronnen en 
waarderen ze aanzetten tot verdere lectuur. In die zin dient ook aandacht besteed aan het 
referentiesysteem en de literatuurlijst. Gebruikers pleiten bvb. voor een thematische en/of 
geannoteerde bibliografie. 

Van de reviewers vragen ze ook aan te geven rond welke thema’s en kennisvragen 
(praktijkgericht) vervolgonderzoek mogelijk is. 

 
5. Leescomfort  

 
Om de review toegankelijk te maken verdient het leescomfort de nodige aandacht. Een 
uitnodigende grafische vormgeving, een functionele lay-out, leesondersteunende middelen… 
dragen daartoe bij. Uiteraard is ook een helder taalgebruik belangrijk. Vakjargon is mogelijk 
maar dient vergezeld van een verklarende toelichting.  

3. Procedure 

3.1. Wie kan een voorstel indienen? 

De aanvraag staat open voor onderzoekers van hogescholen, universiteiten en overige 
onderzoeksinstellingen. De Vlor moedigt jonge onderzoekers (doctoraatsstudenten) extra 
aan om een voorstel in te dienen. De instellingen kunnen een voorstel indienen als 
hoofdaanvrager, waarbij de mogelijkheid bestaat om de uitvoering van de opdracht 
gedeeltelijk te laten uitvoeren in onderaanneming door andere instellingen en/of bedrijven 
(bijvoorbeeld voor redactie, vormgeving, enzovoort).  

3.2. Selectieprocedure en tijdspad 

Onderzoekers kunnen tot uiterlijk 8 juni 2009 een voorstel indienen voor het schrijven van 
een review die aansluit bij een of meer van de opgelijste kennisvragen uit de themaclusters. 
Het is toegestaan om meerdere voorstellen in te dienen per onderzoeker. De ingediende 
voorstellen worden beoordeeld door de stuurgroep op basis van de volgende criteria.  

 
1. Formele ontvankelijkheidscriteria 

Voorstellen kunnen enkel ingediend worden door middel van een volledig ingevuld formulier. 
 

2. Aansluiting bij behoeften van de gebruikers (zoals beschreven onder 2.2.1 en 2.2.2) – 
20 punten 

Voor de beoordeling van het criterium ‘aansluiting bij behoeften van de gebruikers’ laat de 
stuurgroep zich bijstaan door experten van de pedagogische begeleidingsdiensten. 

 
3. Wetenschappelijke kwaliteit – 20 punten 
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Voor de beoordeling van het criterium ‘wetenschappelijke kwaliteit’ laat de stuurgroep zich 
bijstaan door wetenschappelijke experten. 

  
4. Planning en begroting – 10 punten 

Verantwoording van de in te zetten middelen en haalbaarheid van de planning. 
 

De einddatum voor het indienen van voorstellen voor reviewonderzoek ligt op 8 juni 2009. 
Het secretariaat van de Vlor brengt de aanvragers op de hoogte van de selectie, ten laatste 
op 25 juni 2009. De uiterste datum voor het opleveren van de opdracht ligt op 12 oktober 
2009.  

3.3. Middelen 

Per reviewstudie is een bedrag beschikbaar van maximum 25.000 euro, dat aan de 
hoofdaanvrager toegekend wordt. De verantwoording van de in te zetten middelen is 
voorwerp van de beoordeling. Kosten moeten vooraf begroot en achteraf verantwoord 
worden. 

3.4. Valorisatie 

De hoofdaanvrager van het voorstel verbindt zich ertoe om zijn of haar medewerking te 
verlenen aan het consultatieproces dat de Vlor in het najaar organiseert over de valorisatie 
en benutting van de opgeleverde reviews. 

3.5. Kandidaatstelling 

De voorstellen kunnen worden ingediend ten laatste op 8 juni 2009. De voorstellen dient men 
zowel schriftelijk (postdatum) te bezorgen als per e-mail (ten laatste verzonden op 8 juni 
2009 om 12u). 

Schriftelijk t.a.v. Mevrouw Mia Douterlungne, Administrateur-generaal, Vlaamse 
Onderwijsraad, Kunstlaan 6 bus 6, 1210 Brussel 

Elektronisch via Gijs.Ory@vlor.be  

4. Overige informatie  

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Gijs Ory (Gijs.Ory@vlor.be of 02 227 13 79) of 
Maartje van der Niet (Maartje.Vanderniet@vlor.be of 02 227 13 73), projectmedewerkers 
praktijkgericht onderwijsonderzoek, of Geertrui De Ruytter (Geertrui.DeRuytter@vlor.be of 
02/227 13 49), die het project opvolgt vanuit de staf van de Vlaamse Onderwijsraad.  

Website : www.vlor.be  
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BIJLAGE 9: Ledenlijst van de expertgroep ter beoordeling van reviewonderzoek en 
formulieren voor de experts bij het beoordelen van projecten voor review-onderzoek 

 

Ledenlijst expertgroep 

 

Frans Daems, professor emeritus Universiteit Antwerpen 

Dorothea Derks, Vrije Universiteit Brussel 

Bob Loisen, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 

Jan Saveyn, Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs 

Willy Steensels, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Ann Swaegers, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen   

Roland Vandenberghe, professor emeritus Katholieke Universiteit Leuven 

Jef Verhoeven, professor emeritus Katholieke Universiteit Leuven 
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Reviewonderzoek in het kader van het project 
praktijkgericht onderwijsonderzoek 

- Beoordelingsformulier praktijkexpert  
 

 
 
 
 

Identificatiegegevens 
 
Titel projectvoorstel: 
 
 
Naam en organisatie hoofdaanvrager: 
 
 
Thema van het projectvoorstel: 

o Het lerarenberoep: competenties en professionalisering 
o Beleidsvoerend vermogen van scholen 
o Brede talentontwikkeling 
o Schools leren in verhouding tot andere leeromgevingen 
o Participatie van leerlingen en ouders 
o Aansluiting en samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt 
o Afstemming van het onderwijsaanbod, didactiek en begeleiding … op verschillende 

beginsituaties 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Criterium 1: Formele ontvankelijkheidscriteria 

De projectmedewerkers van de Vlor beoordelen of het formulier volledig is ingevuld. Er 
worden geen punten toegekend. 

Criterium 2: Aansluiting bij behoeften van de gebruikers    

Dit criterium wordt beoordeeld door de experten van de pedagogische begeleidingsdiensten.  

 

2.1 De Vlor organiseerde een eerste reeks consultaties om kennisbehoeften van 
praktijkmensen op het spoor te komen. Op basis daarvan werden zeven thema’s 
uitgewerkt waarover reviews gemaakt kunnen worden.  
Hoe beoordeelt u de aansluiting van het projectvoorstel bij het gekozen thema en bij 
een of meerdere kennisvragen binnen dat thema (zie bijlage van het bestek)? 

 

Sterke punten: 

 

 

 

 

Zwakke punten: 

 

 

 

2.2 De Vlor organiseerde een tweede reeks consultaties met praktijkmensen om criteria 
te formuleren voor bruikbaarheid en toegankelijkheid van een review voor de 
onderwijspraktijk. Deze criteria zijn geclusterd in vijf categorieën:  
 
1. Aantonen van de praktijkrelevantie 
De review moet een duidelijke focus en een duidelijk doel hebben. De review moet 
aansluiten bij de behoeften van de doelgroep(en). Cruciaal is dat de review bijdraagt 
aan het optimaliseren van het primaire proces van onderwijs. Buitenlands onderzoek 
dient voldoende aansluiting te vinden bij de Vlaamse onderwijscontext.  
 
2. Afstemmen op verschillende doelgroepen 
De review moet afgestemd zijn op verschillende doelgroepen. Dat kan eventueel door 
een ‘gelaagde opbouw’, waarbij verschillende ‘versies’ van een review aangemaakt 
worden.  
 
3. Structuur 
Een doordachte tekststructuur is van groot belang. De tekst dient overzichtelijk 
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weergegeven te zijn, zodat de gebruikers snel een beeld krijgen van de inhoud en 
eventueel gericht kunnen zoeken naar informatie die voor hen relevant is.  
 
4. Wetenschappelijke verantwoording 
Gebruikers verwachten transparante en begrijpelijke informatie over de methodologie 
van de review zelf en van de besproken onderzoeken. Tevens verwachten ze 
informatie over de vindbaarheid van bronnen en waarderen ze aanzetten tot verdere 
lectuur (best thematisch geordend). 
 
5. Leescomfort 
Om een review toegankelijk te maken dient de onderzoeker aandacht te besteden 
aan het leescomfort van de gebruikers, zoals grafische vormgeving, lay-out, 
leesondersteunende middelen en een helder taalgebruik. 
 
Hoe beoordeelt u de bruikbaarheid en toegankelijkheid van de voorgestelde review? 

 

Sterke punten: 

 

 

Zwakke punten: 

 

 

2.2 Welke suggesties heeft u voor verbetering van het projectvoorstel? 

 

 

 

2.3 Wat is uw globale waardering van het projectvoorstel, uitgedrukt in een cijfer tussen 0 
en 5 (zie uitleg bij de beoordeling): 

 

 

 

 

Criterium 3: Wetenschappelijke kwaliteit       

Dit criterium wordt beoordeeld door de wetenschappelijke experten. 

Criterium 4: Planning en begroting       

Dit criterium wordt beoordeeld door de medewerkers van de Vlor. Tijdens de plenaire 
bijeenkomst kunt u een bijdrage leveren aan de discussie m.b.t. dit criterium.  

 



 

 

Reviewonderzoek in het kader van het project 
praktijkgericht onderwijsonderzoek 

- Beoordelingsformulier wetenschappelijke expert  
 

 
 
 
 

Identificatiegegevens 
 
Titel projectvoorstel: 
 
 
Naam en organisatie hoofdaanvrager: 
 
 
Thema van het projectvoorstel: 

o Het lerarenberoep: competenties en professionalisering 
o Beleidsvoerend vermogen van scholen 
o Brede talentontwikkeling 
o Schools leren in verhouding tot andere leeromgevingen 
o Participatie van leerlingen en ouders 
o Aansluiting en samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt 
o Afstemming van het onderwijsaanbod, didactiek en begeleiding … op verschillende 

beginsituaties 
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Criterium 1: Formele ontvankelijkheidscriteria 

De projectmedewerkers van de Vlor beoordelen of het formulier volledig is ingevuld. Er 
worden geen punten toegekend. 

Criterium 2: Aansluiting bij behoeften van de gebruikers    

Dit criterium wordt beoordeeld door de experten van de pedagogische begeleidingsdiensten. 

Criterium 3: Wetenschappelijke kwaliteit       

Dit criterium wordt beoordeeld door de wetenschappelijke experten. 
 

3.1 Hoe beoordeelt u de probleemstelling en de onderzoeksvragen in relatie tot de 
gekozen invalshoek binnen het thema? 

 

Sterke punten: 

 

 

 

 

Zwakke punten:  

 

 

 

 

 

3.2 Hoe beoordeelt u het theoretisch kader / de relevantie van het theoretisch kader? 

 

Sterke punten: 

 

 

 

 

Zwakke punten:  

 



 

 

 

 

 

3.3 Hoe beoordeelt u de voorgestelde methodiek? 

 

Sterke punten: 

 

 

 

 

Zwakke punten:  

 

 

 

 

 

 

3.4 Hoe beoordeelt u het te verwachten eindresultaat: in hoeverre leidt het voorgestelde 
projectplan tot een wetenschappelijk verantwoorde review? 

 

Sterke punten: 

 

 

 

 

Zwakke punten:  

 

 

 

 

 

3.5 Hoe beoordeelt u de expertise van de hoofdaanvrager? 

 

Sterke punten: 
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Zwakke punten:  

 

 

 

 

 

3.6 Hoe beoordeelt u de beschikbare literatuur? 

 

Sterke punten: 

 

 

Zwakke punten:  

 

 

 

3.7 Welke suggesties heeft u voor verbetering van het projectvoorstel? 

 

 

 

 
3.8 Wat is uw globale waardering van het projectvoorstel, uitgedrukt in een cijfer tussen 0 

en 5 (zie uitleg bij de beoordeling): 
 
 
 
 

Criterium 4: Planning en begroting       

Dit criterium wordt beoordeeld door de medewerkers van de Vlor. Tijdens de plenaire 
bijeenkomst kunt u een bijdrage leveren aan de discussie m.b.t. dit criterium.  
 
 
 
 
  

 



 

BIJLAGE 10: Evaluatieformulieren voor de consultaties 
 
Consultatiereeks ‘kennisbehoeften’ 

 
Mogen wij u vragen dit evaluatieblad in te vullen op het einde van de consultatie? U helpt 
ons met een korte reactie op deze vragen. De evaluatie van deze consultatie is niet alleen 
van belang voor de verdere fasen van het project, het maakt eveneens deel uit van de 
volledige procesbeschrijving van het project. 

 
1. Geef uw oordeel door het cijfer van uw keuze te omcirkelen. Als u dat wenst, mag u altijd 
aanvullen waarom. 

 

1.1.  Inhoudelijk vond ik deze consultatie  
irrelevant   matig relevant   uiterst relevant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.2. De presentatie in de vorm van een ‘horizonscan’ vond ik 
irrelevant   matig relevant   uiterst relevant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.3. De werkvorm om kritieke onderwijsproblemen in groep te prioriteren vond ik 
niet geschikt      geschikt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.4. De korte presentatie over het werken met reviews vond ik 
verwarrend      verhelderend 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.5. De werkvorm om kennisbehoeften in het onderwijs te detecteren in kleine groepjes die 
wisselden van samenstelling vond ik 

niet geschikt      geschikt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.6. De begeleiding van de consultatie vond ik 

slecht   voldoende   uitstekend 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 

Wijs beleid door overleg 

Evaluatieblad 
CONSULTATIE 

PROJECT PGO 
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2. Enkele open vragen over mogelijke toekomstige consultaties 

2.1. Deze consultatie vindt plaats op projectbasis. Vindt u het wenselijk

 

 dat 
intermediairs ook later geconsulteerd worden over de themazetting van 
(praktijkgericht) onderwijsonderzoek?  

 

 

2.2. Vindt u het haalbaar

 

 dat intermediairs op deze manier geconsulteerd worden 
over de themazetting van (praktijkgericht) onderwijsonderzoek? 

 

 

2.3. Hebt u suggesties omtrent de organisatie van toekomstige consultaties?  

 

 

 

2.4. Zijn er bepaalde (onderwijs)actoren die eveneens een interessante bijdrage 
zouden kunnen leveren aan dit soort consultaties? Zo ja, welke? 

 

 

 

 

3. Zijn er volgens u ook andere manieren om kennisbehoeften in het onderwijs op het spoor 
te komen (andere fora, andere methodieken, …)?  

 

 

 

 

4. Hebt u andere suggesties? 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 

: : : Vergeet het formulier i.v.m. de vervoersonkosten niet in te vullen : : : 
 
  



 

Consultatiereeks ‘kennispraktijk’ 

 

Mogen wij u vragen dit evaluatieblad in te vullen op het einde van de consultatie? U helpt 
ons met een korte reactie op deze vragen. De evaluatie van deze consultatie is niet alleen 
van belang voor de verdere fasen van het project, het maakt eveneens deel uit van de 
volledige procesbeschrijving van het project. 

 
1. Geef uw oordeel door het cijfer van uw keuze te omcirkelen. Als u dat wenst, mag u altijd 
aanvullen waarom. 

1.1.  Inhoudelijk vond ik deze consultatie  

irrelevant   matig relevant   uiterst relevant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.2. De discussie voor de pauze over de ‘kennispraktijk’ van intermediairen vond ik 

irrelevant   matig relevant   uiterst relevant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.3. De uitleg over het werken met reviews vond ik 

verwarrend      verhelderend 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.4. De bespreking van de drie reviews vond ik 

irrelevant   matig relevant   uiterst relevant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.5. Het resultaat van het zoeken naar kwaliteitscriteria voor reviews vond ik 

niet bruikbaar   matig bruikbaar   zeer bruikbaar 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.6. De begeleiding van de consultatie vond ik 

slecht   voldoende   uitstekend 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Enkele open vragen over deze consultatie 

2.1 Was het concept van de review nieuw voor u? 
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2.2 Heeft u iets geleerd vandaag? Zo ja, wat? 

 

 

 

 

3. Enkele open vragen over mogelijke toekomstige consultaties 

3.1. Stel dat er in de toekomst een fonds voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek 
wordt opgericht. Wenst u betrokken te worden bij de formulering van 
onderzoeksvragen voor dit soort onderzoek?  

 

 

 

3.2. Welke andere (onderwijs)actoren zouden een interessante bijdrage kunnen 
leveren aan de formulering van onderzoeksvragen? 

 

 

 

 

 

3.3 Zijn er volgens u ook andere manieren om kennisbehoeften in het onderwijs op 
het spoor te komen (andere fora, andere methodieken, …)?  

 

 

 

 

 

4. Hebt u opmerkingen of suggesties n.a.v. de consultatie? 

 

 
 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
  



 

Consultatie ‘reviews’ 

 

Mogen wij u vragen dit evaluatieblad in te vullen op het einde van de consultatie? U helpt 
ons met een korte reactie op deze vragen. De evaluatie van deze consultatie is niet alleen 
van belang voor de verdere fasen van het project, het maakt eveneens deel uit van de 
volledige procesbeschrijving van het project. 

 

1. Geef uw oordeel door het cijfer van uw keuze te omcirkelen. Als u dat wenst, mag u altijd 
aanvullen waarom. 

 

1.1.  De voorbereiding in de vorm van het individueel schriftelijk beoordelen van een review 
vond ik voor het verloop van deze consultatie 

niet nuttig   een beetje 

nuttig 

  uiterst nuttig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.2.  Inhoudelijk vond ik het geheel van deze consultatie  

irrelevant   matig relevant   uiterst relevant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.3. De korte presentatie van de drie reviews door de onderzoekers vond ik 

verwarrend      verhelderend 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.4. De beoordeling van en discussie over de reviews in de drie groepen vond ik voor het 
verloop van deze consultatie 

irrelevant   matig relevant   uiterst relevant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.5. De plenaire discussie aan de hand van stellingen vond ik 

irrelevant   matig relevant    uiterst relevant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.6. De mate waarin mijn mening/ideeën aan bod kwam(en) tijdens de plenaire discussie 

niet   gedeeltelijk   helemaal 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.7. De begeleiding van de consultatie vond ik 

slecht   voldoende   uitstekend 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

2. Heeft u suggesties voor mogelijke toekomstige consultaties? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
: : : Vergeet het formulier i.v.m. de vervoersonkosten niet in te vullen : : : 

  



 

Consultatiereeks ‘samenwerking’ 

 

Mogen wij u vragen dit evaluatieblad in te vullen op het einde van de consultatie? U helpt 
ons met een korte reactie op deze vragen. De evaluatie van deze consultatie is niet alleen 
van belang voor de verdere fasen van het project, het maakt eveneens deel uit van de 
volledige procesbeschrijving van het project. 

 
1. Geef uw oordeel door het cijfer van uw keuze te omcirkelen. Als u dat wenst, mag u altijd 
aanvullen waarom. 

1.1.  Inhoudelijk vond ik deze consultatie  

irrelevant   matig relevant   uiterst relevant 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.2. De korte presentatie over de schriftelijke voorbereidende opdrachten vond ik 

verwarrend      verhelderend 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.3. De werkvorm om antwoorden in groepjes te clusteren vond ik 

niet geschikt      geschikt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.4. De werkvorm waarbij ieder groepje drie stellingen voorbereidt voor de plenaire discussie 
vond ik 

niet geschikt      geschikt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.5.  Inhoudelijk vond ik de plenaire discussie   

niet interessant   gemiddeld    uiterst boeiend 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.6. De mate waarin mijn ideeën/mening aan bod kwam tijdens deze consultatie 

niet   gedeeltelijk   helemaal 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.7. De begeleiding van de consultatie vond ik 

slecht   voldoende   uitstekend 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Enkele open vragen over mogelijke toekomstige consultaties 

2.1. Deze consultatie vindt plaats op projectbasis. Vindt u het wenselijk

 

 dat 
onderzoekers en practici later gezamenlijk geconsulteerd worden in het kader van 
(praktijkgericht) onderwijsonderzoek, bijvoorbeeld voor themazetting van onderzoek 
(vul gerust andere mogelijke onderwerpen aan)?  

 

 

 

2.2. Vindt u het haalbaar

 

 dat onderzoekers en practici later gezamenlijk 
geconsulteerd worden in het kader van (praktijkgericht) onderwijsonderzoek, 
bijvoorbeeld voor themazetting van onderzoek (vul gerust andere mogelijke 
onderwerpen aan)? 

 

 

 

 

2.3. Zijn er bepaalde (onderwijs)actoren die eveneens een interessante bijdrage 
zouden kunnen leveren aan dit soort consultaties? Zo ja, welke? 

 

 

 

 

3. Heeft u andere suggesties? 

 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
: : : Vergeet het formulier i.v.m. de vervoersonkosten niet in te vullen : : : 
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