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Advies ten gronde over onderwijsonderzoek 

1 Situering 

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), 
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geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION). De geledingen van de Vlor 
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, 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). 

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. 

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 

                                                 
2 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 
3 Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie. 
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betrokken worden bij beleidsadvisering (inclusief de gebruikers), naar intermediaire 
organisaties, ...  

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 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. 

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.  

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 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.  

2.5 Gebrekkige aandacht voor een aantal onderwijsniveaus en –vormen 

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.  

                                                 
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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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 
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, 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.  

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.  

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

                                                 
7 http://www.campbellcollaboration.org 
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- 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 
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.  
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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, …  

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 
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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 
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:  
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- (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 
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.  



11 

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 
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 

Beleidsvoorbereidend 
onderzoek 

Minister en 
beleidsraad na Vlor-
advies 

Onderwijsbegroting 
Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Beleidsrelevantie & 
wetenschappelijke 
kwaliteit 

Beleidsgericht 
onderzoek 

Beleidsevaluerend 
onderzoek 

Gekoppeld aan 
beleidsmaatregelen 
na Vlor-advies 

Begroting 
beleidsmaatregel 

Departement 
Onderwijs en 
Vorming 

Beleidsrelevantie & 
wetenschappelijke 
kwaliteit 

Beleidsactoren 

Praktijkgericht onderzoek Vlor Onderwijsbegroting Vlor? 
Praktijkrelevantie & 
wetenschappelijke 
kwaliteit 

Strategisch Basisonderzoek (SBO) Onderzoeker & 
Gebruikers 

Begroting 
wetenschapsbeleid 

IWT 

Maatschappelijke 
relevantie & 
wetenschappelijke 
kwaliteit 

Fundamenteel onderzoek Onderzoeker 
Begroting 
wetenschapsbeleid 
& onderwijsbegroting 

FWO & 
Universiteiten 

Wetenschappelijke 
relevantie & 
wetenschappelijke 
kwaliteit  

Onderwijsactoren 
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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 (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 

                                                 
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. 
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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 
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 
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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 
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 1: Opvolging advies themazetting OBPWO 2007 

Vlor-advies 15/02/07 Oproep 2007 Weerhouden projecten 2007 

  1. Ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor 
stages 

  

  2. Evaluatie van het JoJo-project in het 
onderwijs  

  

Evaluatie-onderzoek naar de meerwaarde van 
scholengemeenschappen in het basisonderwijs 
en de plaats van het buitengewoon onderwijs 
hierin 

3. Evaluerend onderzoek naar de vorming van 
scholengemeenschappen in het basis- en 
secundair onderwijs 

De evaluatie van scholengemeenschappen in 
het basis- en secundair onderwijs: Geert Devos 
(UGent) & Peter Van Petegem (UA)  

Evaluatie van het participatiedecreet 4. Evaluatie van het participatiedecreet   

  5. Evaluatie van het nieuwe Decreet op de 
lerarenopleiding 

  

  6. Evaluatie van het professionaliseringsbeleid 
in het onderwijs  

Evaluatie van het professionaliseringsbeleid van 
basis- en secundaire scholen: Katrijn Ballet & 
Hilde Colpin (K.U.Leuven) 

  7. Oriëntering van leerlingen bij de overgang van 
basis- naar secundair onderwijs  

Sociale ongelijkheid bij de overgang van basis- 
naar secundair onderwijs: een onderzoek naar 
het verloop van de oriënteringspraktijk: Mieke 
Van Houtte (UGent) 

  8. Oriëntering van leerlingen bij de overgang van 
de eerste naar de tweede graad secundair 
onderwijs 

  

  9. Tabellen en grafieken raadplegen. 
Verdiepend onderzoek bij de peilingresultaten 

Verdiepend onderzoek bij de peilingresultaten 
met betrekking tot het raadplegen van tabellen 
en grafieken: Rianne Janssen, Wim Van 
Dooren, Dirk Janssens & Marion Crauwels 
(K.U.Leuven) 
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Gevolgen van de flexibilisering van het hoger 
onderwijs 

10. Gevolgen van de flexibilisering van het 
hoger onderwijs 

  

  11. De financieel-economische situatie van 
leerders in het volwassenenonderwijs, het hoger 
volwassenenonderwijs en deeltijdse trajecten in 
het hoger onderwijs 

  

  12. Studiekosten en studiefinanciering hoger 
onderwijs vanuit het perspectief van Europese 
mobiliteit 

  

  13. Haalbaarheid van een Vlaamse census 
opleidingsniveau 

  

  14. Studiekosten secundair onderwijs op het 
niveau van de studierichtingen i.k.v. de 
maximumfactuur 

  

  15. Monitoring van de participatie van 
basisscholen aan culturele en sportieve 
activiteiten en andere buitenschoolse activiteiten 

  

  Bijkomende oproep 2007   

  16. Evaluatie op een aantal aspecten van de 
samenwerking tussen internaten en semi-
internaten van welzijn en scholen voor 
buitengewoon onderwijs 

Katja Petry (K.U.Leuven) 

  17. Erkenning van verworven competenties 
(EVC): inventarisatie, analyse en ontsluiting van 
het ontwikkelde assessmentinstrumentarium 

Luc Van De Poele (UGent) met als co-promotor 
Michael Debusscher (CESOR).  

Flexibele groeperingsvormen in het 
basisonderwijs 

    

Modellen voor de ondersteuning van 
leertrajecten in het volwassenenonderwijs 

    

Modellen voor vreemdetalenonderwijs in het 
basis- en secundair onderwijs 
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De relatie tussen onderwijsvernieuwingen en het 
beleidsvoerend vermogen van scholen 

    

De relatie tussen beleidsvoerend vermogen, 
welbevinden en schoolprestaties 

    

Kritische succesfactoren voor afgestudeerden 
met functiebeperkingen in het lerarenambt 

    

 

 


