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Een rede is geen onderwijs, althans zeker geen productief onderwijs. Met deze
waarschuwing begon ik ruim 22 jaar geleden mijn intreerede aan de Technische
Universiteit Delft als hoogleraar Didactiek en Onderwijsontwikkeling (Jochems,
1990). En die waarschuwing geldt nog steeds. Maar deze rede zal wel over onder-
wijs gaan, in het bijzonder over onderzoek van onderwijs.

Inclusief mijn afstudeeronderzoek, ben ik nu 40 jaar actief in de onderwijs-
research. Daarnaast ben ik ook bestuurlijk betrokken geweest bij de onderwijs-
research; via de Vereniging voor Onderwijsresearch2 waarin ik samen met Jules
Pieters als voorzitter in 2003 de discussie over de impact van onderwijsresearch
heb aangezwengeld, via het managementteam van de nationale onderzoeksschool
ICO3 en in Europees verband via het dagelijks bestuur van de European
Educational Research Association4. Kortom, er zijn redenen genoeg om bij 
deze gelegenheid in te gaan op de vraag wat de Nederlandse onderwijsresearch
voor de praktijk van het onderwijs betekent, hoe het komt dat die bijdrage zo
bescheiden is en wat eraan te doen zou zijn. 

Introductie1

1 Met dank aan prof. dr. Douwe Beijaard en prof. dr. Theo Bergen, collegae bij de Eindhoven School of
Education,TU/e, voor hun constructieve commentaar.

2 Vereniging voor Onderwijsresearch: www.vorsite.nl 
3 Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen: www.ico-education.nl
4 European Educational Research Association: www.eera-ecer.de
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Deze rede is als volgt opgebouwd. Eerst stel ik de rol van de onderwijsresearch
binnen de Nederlandse educatieve context aan de orde. Welke opvatting hebben
onderwijsonderzoekers over die rol en wat mag de onderwijspraktijk verwachten
van hun onderzoek? Hoewel die opvattingen uiteenlopen, is men het er doorgaans
over eens dat onze onderwijsresearch, gemeten naar internationale maatstaven, in
wetenschappelijke zin over het algemeen van goede kwaliteit is, maar dat de
transfer naar de praktijk problematisch is. 
Vervolgens geef ik een beknopte analyse van dat probleem. Twee aspecten passe-
ren de revue. Eerst de wijze waarop het onderzoek in Nederland is georganiseerd
en de context waarin dat onderzoek zich afspeelt. Op de tweede plaats wordt
beschouwd hoe onderzoekers zich in die context plegen te gedragen.
Daarna volgt een kort overzicht van een aantal remedies, dat de afgelopen jaren is
beproefd om het geschetste probleem aan te pakken. Ook besteed ik enige aan-
dacht aan ervaringen die daar tot nu toe mee zijn opgedaan. 
Tot slot zal ik een route beargumenteren waarin niet het onderwijsonderzoek zelf
centraal staat, maar wel de kennistransfer, de overdracht van bevindingen uit
onderzoek naar de alledaagse praktijk van het onderwijs. Ik beperk me tot een
globale uitwerking hiervan.
Mijn conclusie na 40 jaar onderwijsresearch zal zijn: bescheidenheid past de
onderwijsonderzoeker. Mij dus ook.
Ik eindig met een woord van dank.

Overzicht



5

Over de rol van de onderwijsresearch en de positie die het zou moeten innemen in
het onderwijsbestel, bestaan onder onderzoekers van onderwijs verschillende
opvattingen. Die opvattingen zijn van invloed op de wijze waarop zij opereren.
Denk bijvoorbeeld aan het type problemen waarop zij zich richten of de methoden
die zij plegen te hanteren. Die opvattingen zijn daarmee ook van invloed op de
toepasbaarheid van hun bevindingen in de school. In het navolgende worden twee
opvattingen beknopt beschreven. Nagegaan wordt wat die betekenen voor wat
men mag verwachten van onderwijsonderzoek voor de onderwijspraktijk en voor
de innovatie van onderwijs.

Een aanzienlijk deel van de onderzoekers van onderwijs stelt zich op het stand-
punt dat zij wetenschap bedrijven, louter gericht op theorievorming, en dat daar-
mee kan worden volstaan. Daarbij verschanst men zich vaak achter Kurt Lewin’s
statement uit 1945: “nothing is as practical as a good theory”. Deze onderzoekers
opereren in een zeker isolement ten opzichte van de praktijk van het onderwijs in
de zin dat zij zich weinig bekommeren om de actuele problemen van de onderwijs-
gever en de school. In hun opvatting is het de taak van anderen om de vruchten
van hun onderzoek over te dragen aan de onderwijspraktijk, aan docenten en aan
beleidsmakers.

Een geheel andere opvatting is in deze zaal expliciet verwoord door Meuwese bij
zijn intreerede in 1968, aan wat destijds nog de Technische Hogeschool heette. 
Hij zei: “De doelstelling van onderwijsresearch is dus optimalisering van het
onderwijs” (Meuwese, 1968, p. 6). Hij plaatste er destijds twee kanttekeningen bij.
Ten eerste, zo zegt hij ruim 44 jaar geleden, is de onderwijsresearch nog maar pas
begonnen en daarom “kan er voorlopig niets van worden verwacht” (Meuwese,
1968, p. 7). Ten tweede, onderzoek van onderwijs kan slechts weinig effectief zijn,
wanneer het een geheel vrijblijvende positie inneemt. Dus geen isolement, maar
hechte samenwerking met practici in het onderwijs, en met hen gedeelde verant-
woordelijkheid voor het onderwijs. Tot zover Meuwese 44 jaar geleden in zijn
intreerede.

Wat is de rol van 
onderwijsresearch?



6 prof.dr. Wim Jochems

Volgens de eerste, de theoriegedreven opvatting, legt onderwijsonderzoek geen
directe relatie met de onderwijspraktijk en met onderwijsvernieuwing, c.q. ver-
betering van onderwijs. De onderzoeker onderzoekt en bekommert zich verder 
niet om wat er eventueel met de bevindingen gebeurt. Volgens de tweede, de
praktijkgerichte opvatting, zou er juist wel een directe relatie moeten zijn in de zin
dat onderzoek in de schoolpraktijk plaatsvindt in samenwerking met onderwijs-
gevenden. Met andere woorden, onderwijsonderzoek in een dienende rol ter
ondersteuning van onderwijsinnovatie. Dit roept onmiddellijk een nieuwe vraag
op. Hoe zou die rol dan moeten worden ingevuld? Ter toelichting hierop de
volgende casus. 

Eind 2009 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een
viertal ervaren onderwijsonderzoekers gevraagd hun visie te geven op de
positionering van het onderwijsonderzoek in relatie tot onderwijsinnovatie.
Hoe zou onderwijsonderzoek kunnen bijdragen aan de verbetering van
onderwijs? De opvattingen van de vier hooggeleerden - ik was een van hen -
bleken in essentie te herleiden tot de volgende twee. 
De ene opvatting is samen te vatten als ‘laat 1000 bloemen bloeien’, een
opvatting die door de sociologisch georiënteerde onderzoekers werd aan-
geprezen. De kern ervan is aldus samen te vatten. Een onderwijsvernieuwing
dient bottom-up plaats te vinden, vooral vanwege eigenaarschap (docent,
ouder, student/leerling) en met het oog op maatschappelijk draagvlak. Dat-
gene wat het beste is in de ogen van betrokkenen komt vanzelf in de praktijk
van het onderwijs bovendrijven. Het trial-and-error-gehalte van deze aanpak
is aanzienlijk.
De andere opvatting is te typeren als ‘engineering van onderwijs’. Deze
benadering werd door een Twentse collega en door mij voorgestaan. Onder-
wijs is een gecompliceerd geheel waarin tal van factoren interacteren. Zoals
elk ingewikkeld proces, vereist onderwijsvernieuwing een zorgvuldig ont-
werp, dat op beperkte schaal wordt beproefd en bijgesteld om vervolgens 
op grote schaal geïmplementeerd te worden. Deze aanpak is technologisch
georiënteerd.

Tot zover deze casus. Onder onderzoekers van onderwijs is de eerste opvatting
lange tijd de dominante geweest5. Het is ook de gemakkelijkste opvatting, want er

5 Uit een eerstdaags te publiceren onderzoek naar opvattingen van onderwijsonderzoekers over samen-
werking met de onderwijspraktijk, valt af te leiden dat ongeveer de helft van de universitaire onder-
zoekers zegt de meeste tijd te besteden aan toegepast of praktijkgericht onderzoek (Braak &
Vanderlinde, ter perse). 



7Bescheidenheid past de onderwijsonderzoeker

is bij voorbaat al een excuus voor het uitblijven van een effect. Immers, het is in
aanzienlijke mate een trial-and-error-gebeuren en het is dus alleszins begrijpelijk
als we geen resultaat boeken. Kortom, een benadering met nogal wat vrijblijvend-
heid voor de onderzoeker, want die committeert zich vooraf niet of nauwelijks aan
bepaalde uitkomsten of effecten, die op grond van een gedegen analyse van het
vraagstuk en op basis van relevante expertise, verwacht zouden mogen worden.

Terug naar Meuwese die in 1968 stelde dat er van de onderwijsresearch voorlopig
niets kan worden verwacht. We zijn nu 44 jaar verder. Je zou denken dat we nu iets
van de onderwijsresearch mogen verwachten voor het optimaliseren van het
onderwijs. Of wat explicieter geformuleerd: als het na 44 jaar nog steeds weinig
oplevert, dan lijkt me dat onderwijsonderzoek een existentieprobleem heeft. Heeft
de onderwijsresearch een rol gespeeld afgelopen decennia bij het optimaliseren
van onderwijs, of meer algemeen geformuleerd, in de vernieuwing van het onder-
wijs? Alvorens deze vraag te beantwoorden eerst een voorbeeld ter toelichting van
wat we met onderzoek van onderwijs bedoelen.

In 2000 besloot de toenmalige minister van OC&W extra subsidies te ver-
lenen aan basisscholen waarvan minstens 70% van de leerlingen tot een
minderheidsgroep of achterstandsgroep behoorden. De eerste subsidie was
voor extra personele inzet met een omvang van ongeveer 10% van het jaar-
lijkse personeelsbudget. De tweede subsidie had een omvang van circa 20%
van het jaarlijkse materiële budget en de besteding ervan diende op een of
andere wijze gerelateerd te zijn aan computergebruik in het onderwijs: hard-
ware, software, courseware, training van leerkrachten e.d. In 2001 werd in
opdracht van OC&W een evaluatie uitgevoerd door een commercieel bureau
dat telefonisch en steekproefsgewijs schooldirecteuren van basisscholen be-
naderde. Hen werd onder meer gevraagd of zij dachten dat de subsidie effec-
tief was, zonder te specificeren wat met effectief werd bedoeld. Meer dan
80% van de directeuren achtte de subsidie effectief. Mede op basis van deze
‘evaluatie’ werd later besloten de regeling te continueren.

Aan de hand van de schoolresultaten over 2002 en 2003 is door het Centraal
Planbureau een echte evaluatie uitgevoerd naar de effecten van deze rege-
lingen (Leuven, Lindahl, Oosterbeek & Webbink, 2007). Daarmee vergeleken
zijn de prestaties van leerlingen uit de gesubsidieerde scholen vóór de rege-
ling (1999) met die erná (2002 en 2003). Basis voor het onderzoek vormden
de scores op de Cito-toets voor taal, rekenen, informatieverwerking en
wereldoriëntatie. Na enige correcties konden de prestaties van leerlingen
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vóór en ná vergeleken worden, waarmee een indicatie werd verkregen van
het effect van de subsidie. De conclusie van het onderzoek was teleur-
stellend voor het beleid: beide subsidies hadden geen enkel effect op de
prestaties van leerlingen. Sterker nog, er was sprake van een achteruitgang
die significant bleek voor de personele subsidie.

Wat wil ik hiermee zeggen? De aanpak van het CPB zou ik in de categorie weten-
schappelijk onderzoek willen onderbrengen; die van het onderzoeksbureau en
OC&W in de categorie onwetenschappelijk onderzoek. De laatste soort wordt wel-
iswaar onderzoek genoemd, maar is het zeker niet6. De enquête voldoet niet aan
essentiële voorwaarden die aan onderzoek worden gesteld. Wat dit betreft, sluit ik
graag aan bij de opvattingen over wat onderzoek is, zoals verwoord door De Groot
(1961) die het heeft over objectiviteit, validiteit en betrouwbaarheid van metingen.
Het zal duidelijk zijn, we hebben het in onze beschouwing uitsluitend over weten-
schappelijk onderzoek. Het lijkt me overigens een schone taak voor de Vereniging
voor Onderwijsresearch (met ICO en NWO-PROO) als beroepsorganisatie van
onderwijsonderzoekers, om onwetenschappelijk onderzoek van onderwijs aan de
kaak te stellen. Ook in onze branche dient beunhazerij bestreden te worden. Dat is
de VOR verplicht aan de vele onderwijsresearchers onder haar leden, die onder-
zoek van hoge kwaliteit leveren.

Terug naar de vraag die Meuwese stelde. Heeft de onderwijsresearch bijgedragen
aan de optimalisatie van onderwijs? Sinds 2003 ongeveer, is er in Nederland en
iets later ook in Vlaanderen, een groot aantal publicaties verschenen, waarin een
kloof wordt gesignaleerd tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk (Advies-
raad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid, 2003; Jochems & Kirschner 2003;
Onderwijsraad, 2003; Pieters en Jochems 2003; Jochems, 2006; Jochems, 2007;
Broekkamp & Van Hout-Wolters, 2007; Vanderlinde & Van Braak, 2007; Van Braak,
Vanderlinde & Aelterman, 2008; Broekkamp, Vanderlinde, Van Hout-Wolters & 
Van Braak, 2009; Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijs/leerweten-
schappen, 2011). De essentie van al deze publicaties is dat er maar weinig van de
bevindingen van de onderwijsresearch in de alledaagse onderwijspraktijk terecht-
komt. En over het algemeen zijn de onderwijsonderzoekers het er wel over eens:
de impact van onderwijsresearch op onderwijs is te beperkt. Dat is om allerlei
redenen niet gewenst. Zeker niet als de heersende opvatting is, dat onderwijs-
onderzoek als ultieme doelstelling heeft het bijdragen aan verbetering van het

6 In een presentatie in mei 2000 te Heerlen, betoogde de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap dat dergelijk onderzoek noodzakelijk is voor wat hij noemde ‘het opharden van beleid’. 
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onderwijs, zoals verwoord door onder meer de Vereniging voor Onderwijs-
research7. Blijft natuurlijk de vraag hoe het woord ‘ultiem’ in dit verband te
interpreteren.

7 Brief aan de Staatssecretaris als reactie op het advies ‘Wetenschap en Vakmanschap’ van Coonen en
Nijssen, d.d. 28 februari 2012, namens de Vereniging voor Onderwijsresearch, de Programmaraad voor
het Onderwijsonderzoek van NWO, het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (de KNAW-
erkende onderzoekschool), Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs van NWO en de Interdiscipli-
naire Commissie Lerarenopleidingen van de VSNU.
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Sinds ongeveer een jaar of vijf zijn er veel publicaties verschenen die aanzetten
trachten te geven tot het dempen van de kloof, te beginnen met De Vries en
Pieters (2007) tot en met de Onderwijsraad (2011). Hoe die kloof is ontstaan, is
niet echt bekeken. Een gedegen analyse van aard en achtergrond van het pro-
bleem is nauwelijks uitgevoerd. Er is vooral naar maatregelen gezocht die het
onderwijsonderzoek dichter bij de praktijk zouden brengen, zoals practitioner
research, co-creatie van kennis in samenwerking met docenten, participatie in
kennisnetwerken en kennisgemeenschappen, onderzoek in de eigen klas, waar-
voor ook middelen ter beschikking zijn gesteld in de vorm van lerarenbeurzen en
van grote projecten als Krachtig meesterschap enzovoorts. In het navolgende geef
ik een aanzet tot zo’n analyse van het wetenschappelijke onderzoek, dat over-
wegend aan de universiteiten plaatsvindt. De analyse gaat niet in op de inhoude-
lijke programmering, maar betreft uitsluitend de organisatorische context en de
wijze waarop onderzoekers daarin opereren.

Sinds Meuwese is de organisatie van het onderwijsonderzoek in Nederland ingrij-
pend veranderd. De belangrijkste verandering lijkt me de ingreep die we kennen
onder de naam ‘voorwaardelijke financiering’ (VF). In 1979 kwam minister Pais van
Onderwijs en Wetenschappen met de Beleidsnota Universitair Onderzoek, in de
volksmond kortweg de BUOZ-nota genoemd, die een herstructurering van de eer-
ste geldstroom beoogde. Dat is door zijn opvolgers uitgewerkt tot onder meer de
zogenoemde VF, de voorwaardelijke financiering. Onderzoekprogramma’s kwamen
voor financiering in aanmerking als ze aan voorwaarden voldeden, namelijk hoge
kwaliteit, bijzondere maatschappelijke en/of wetenschappelijke betekenis en
goede afstemming in het kader van landelijk overeengekomen taakverdeling op
het gebied van onderzoek. Om voor voorwaardelijke financiering in aanmerking te
komen, heeft de minister destijds ook de eis gesteld dat het onderzoeksvolume
minstens vijf mensjaren wetenschappelijk personeel omvat en dat de programma’s
een looptijd hebben van vijf jaar. De voorwaardelijke financiering is vanaf 1983
geleidelijk ingevoerd.

De organisatie van het 
onderzoek en de onderzoekers
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Voor het onderzoek van onderwijs heeft de voorwaardelijke financiering twee
belangrijke effecten gehad. Ten eerste leidde het tot een bundeling en clustering
van de onderwijsresearch. Onderzoekers die voorheen overwegend individueel of
in kleine groepjes opereerden, zochten elkaar, min of meer noodgedwongen, op
rond bepaalde thema’s, wat tot bundeling van onderzoek leidde en zelfs tot onder-
zoekprogramma’s van enige omvang. Uiteindelijk gaf het ook een aanzet tot de
Onderzoeksschool ICO (Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek),
opgericht in 1988 als samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente en
Rijksuniversiteit Groningen en erkend door de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW). Inmiddels is ICO de landelijke onderzoekschool op
het gebied van de onderwijsresearch, waarin het overgrote deel van de Neder-
landse onderwijsresearch is opgegaan, inclusief het onderzoek van de Eindhoven
School of Education, en later ook het grootste deel van het Vlaamse onderwijs-
onderzoek. Behalve tot bundeling van onderzoek rond thema’s en later pro-
gramma’s, heeft een en ander ook geleid tot een gedegen kwaliteitszorg van
onderzoek en tot systematische professionalisering van promovendi. In dit opzicht
is het VF-beleid zeker succesvol te noemen. Let wel, het gaat bij onderwijsonder-
zoek niet om grote onderzoekprogramma’s zoals in de natuurwetenschappen of
gezondheidswetenschappen gebruikelijk is, maar doorgaans om relatief klein-
schalige programma’s met een omvang van vaak niet veel meer dan 5 fte onder-
zoekscapaciteit. Deze programma’s opereren relatief autonoom en zijn over het
algemeen goed in staat om op veranderingen in de omgeving te reageren.

Ten tweede leidde de VF in toenemende mate tot financiering van onderzoek op
basis van output. Om de beschikbare onderzoeksmiddelen te verdelen, was er een
verdeelsleutel nodig. Die werd gevonden in het aantal publicaties als indicator
voor de kwaliteit en productiviteit van een wetenschapper of groep van weten-
schappers. Geleidelijk is dit verfijnd met impactfactoren, H-indexen en andere
bibliometrische en webometrische kwaliteitsindicatoren8. Dit verdeelmechanisme
was van invloed op het gedrag van onderzoekers, ook in de zin dat het onbe-
doelde prikkels bevatte.

8 Zie voor een overzicht van wat er op het gebied van onderwijswetenschappen gebeurt, het EU-project
‘European Educational Research Quality Indicators’ (www.eerqi.eu). Dit is een interdisciplinair Euro-
pees onderzoeksconsortium waarin onderwijswetenschappers, experts op het gebied van de biblio-
metrics en webometrics, van informatie- en communicatietechnologie en van computational linguistics
samenwerken met internationale uitgevers.
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• Maximaliseren van de output wordt beloond. Onderzoekers zijn dus uit op zo
veel mogelijk publicaties in internationale tijschriften met een zo groot moge-
lijke impact factor. Dat draagt bij aan hun reputatie en aan de output van hun
onderzoeksgroep. 

• Het nodigt uit tot risicomijdend gedrag, bijvoorbeeld in de vorm van het kiezen
voor beter beheersbare studies. Dat kan zich uiten in het uitvoeren van onder-
zoek in een laboratoriumsetting in plaats van in de school, onder meer omdat
verstorende variabelen in de klas veel moeilijker in de hand te houden zijn. En
als dat niet goed lukt, kan dat een belemmering zijn voor het publiceren van
het onderzoek. Het nodigt ook uit tot ‘snel’ onderzoek. Longitudinaal onder-
zoek dat zich over meerdere leerjaren uitstrekt, wordt onaantrekkelijker.

• Ook nodigt het uit tot het volgen van de trends van het moment, die subsidie-
gevers erop na houden. Na de ICT-bubbel die een explosie van onderzoek op
het gebied van e-learning en learning technologies in het onderwijs tot gevolg
had, hebben we nu de neuro-bubbel. Immers, onze financiers hebben zo hun
voorkeuren die met de tijd wijzigen en wij volgen gewillig.

Met dit laatste punt raken we aan de analyse die de Commissie Nationaal Plan
Toekomst Onderwijs/leerwetenschappen (2011), kortweg de commissie De Graaf
genoemd, in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
heeft uitgevoerd naar de situatie rond de Onderwijswetenschappen in Nederland.
Deze commissie stelt vast dat “onder meer uit studie van de OECD is gebleken dat
het Nederlandse onderwijsonderzoek in internationaal perspectief krachtig is en
kwalitatief goed” (Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijs/leerweten-
schappen, 2011, p. 22). Maar de commissie zegt nog meer, met name over de wijze
waarop de financiële aansturing van het onderwijsonderzoek plaatsvindt.
“De meest opmerkelijke versnippering en verkokering van het domein is te zien in
de distributie van R&D-middelen. De afstemming tussen onderzoek en ontwikke-
ling vanuit de verschillende geldstromen is in de afgelopen jaren onduidelijker
geworden. De aansluiting tussen onderzoek, beleid en praktijk is verslechterd.
Bovendien is de term ‘onderzoek’ aan vervaging onderhevig gebleken:
• Er gaat veel geld naar een veelheid van projecten en programma’s, zonder 

dat daarbij sprake is van verbinding met actuele wetenschappelijke kennis-
ontwikkeling.

• De criteria voor de inzet van derde geldstroommiddelen, en voor de kwaliteit
van het uitgevoerde werk, zijn divers en vaak onduidelijk” (Commissie Natio-
naal Plan Toekomst Onderwijs/leerwetenschappen, 2011, p. 29).

Tot zover de commissie De Graaf.
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Enerzijds hebben organisatie en context tot bundeling van onderzoek geleid,
anderzijds heeft de financieringswijze de versnippering van onderwijsonderzoek
bevorderd. Maar hoe zit het met de spelers in dit spel, de onderzoekers van onder-
wijs zelf? Naast de organisatie van het onderwijsonderzoek als bron van mogelijke
problemen, dienen ook de onderzoekers tegen het licht gehouden te worden. Ik
bespreek twee kenmerken van onderwijsonderzoekers die naar mijn indruk een
belangrijke rol spelen. Het eerste is dat veel onderzoekers maar weinig bekend
zijn met de onderwijspraktijk door opleiding en werk. Promovendi in het domein
van de onderwijswetenschappen zijn overwegend psychologisch of pedagogisch
opgeleid en beschikken nauwelijks over een onderwijskundig kader dat hen in
staat stelt onderwijsproblemen analytisch en systematisch te benaderen. Afgezien
van hun eigen schoolloopbaan hebben zij weinig zicht op de problemen zoals
leraren die ervaren. Kortom, zij zijn over het algemeen niet voldoende geëquipeerd
om hun onderzoeksbevindingen goed toegankelijk en bruikbaar te maken voor de
docent. Dat geldt niet of in ieder geval veel minder voor onderzoekers die be-
trokken zijn bij universitaire lerarenopleidingen. Zij komen in het kader van de
lerarenopleiding met enige regelmaat in de klas en hebben directe contacten met
docenten en scholen. Velen hebben bovendien ook zelf een verleden als docent in
het onderwijs. Voor onderzoekers buiten de universitaire lerarenopleidingen geldt
dat weer veel minder. Kortom, een aanzienlijk deel van de onderwijsonderzoekers
heeft geen directe binding met de hedendaagse onderwijspraktijk en kan mede
daardoor lastig beoordelen hoe verkregen onderzoeksbevindingen kunnen bij-
dragen aan verbeteringen in de klas.

Het tweede kenmerk van veel onderwijsonderzoekers is dat zij zich in toenemende
mate specialiseren en steeds meer inzoomen op een deelaspect van het onderwijs.
Dat is op zich vanuit onderzoeksperspectief begrijpelijk, maar het heeft wel tot
gevolg dat de onderzoeker steeds verder af komt te staan van de docent in de klas.
Immers, dat specifieke deelaspect is slechts één van de talloze waarmee een leraar
in de klas te maken heeft. Hoe specifieker het deelaspect, des te geringer zal door-
gaans de impact ervan zijn op het onderwijs- en leerproces en des te minder rele-
vant is het voor de docent. Kortom, naar mate onderzoekers van onderwijs verder
inzoomen, nemen zij meer afstand tot wat in de ogen van de onderwijsgever reali-
teit en van gewicht is in de alledaagse onderwijspraktijk. Met andere woorden, de
onderwijsonderzoeker vergroot de kloof met de praktijk en in de ogen van de
onderwijsgever wordt het onderzoek steeds minder bruikbaar en relevant9. 

9 Daarnaast bestaat nog de vraag hoe die kennis te vertalen in vaardigheden; weten dat een bepaalde
werkwijze effectief is, is nog iets anders dan de werkwijze effectief hanteren. 
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Onderzoekers van onderwijs versterken dat beeld nog eens als zij een door de
praktijk aangedragen onderwijsprobleem louter door de eigen bril waarnemen en
niet door de bril van een docent. Zo is een onderwijstechnoloog geneigd om voor
elk onderwijsprobleem een ICT-oplossing te genereren, ongeacht of dat de kern
van het probleem raakt. Een neurowetenschapper komt met een breingerelateerde
oplossing en een instructional designer zal roepen dat met beter instructiemate-
riaal minstens een deel van het probleem opgelost zal worden. Anders gezegd,
onderzoekers vertonen de neiging louter de invalshoek van de eigen expertise te
nemen en geen generieke probleemanalyse na te streven. De onderwijspraktijk is
echter gebaat bij een meer holistische benadering. Kortom, het gedrag van onder-
zoekers draagt zeker ook bij aan het beeld dat je als docent niet erg veel hebt aan
het onderwijsonderzoek. 

Samenvattend, organisatie en context van het onderwijsonderzoek hebben ener-
zijds geleid tot bundeling van onderzoek, vooral ingezet door de voorwaardelijke
financiering. Anderzijds is er sprake van versnippering en verkokering van het
domein ten gevolge van de wijze waarop R&D-middelen worden gedistribueerd.
Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat een aanzienlijk deel van de onder-
zoekers op grotere afstand van de praktijk van het onderwijs is komen te staan. 
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Lange tijd is in de onderwijsverzorgingsstructuur in Nederland het RDD-model –
research development diffusion - gebruikelijke geweest. De essentie van dit model
is dat bevindingen van fundamenteel onderzoek, uitgevoerd aan de universiteiten,
door intermediaire instituten voor onderwijsverzorging worden vertaald naar de
schoolpraktijk in de vorm van dienstverlening aan scholen. Al eerder is onder meer
door de Onderwijsraad (2003) vastgesteld dat het RDD-model achterhaald is.
Daarom is er de laatste jaren een aantal remedies voorgesteld, waarvan sommige
ook al op enige schaal beproefd zijn. Ik laat deze beknopt de revue passeren. Eén
ervan grijpt in op de verdeling van middelen voor onderwijsonderzoek. Andere
proberen op verschillende manieren om leraren directer te betrekken bij de uit-
voering van onderwijsonderzoek.

Als vervolg op de analyse van de Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijs/
leerwetenschappen (2011) is door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap opdracht gegeven de voorstellen van die commissie uit te werken met
het oog op de herordening van het onderwijsonderzoek. Dat heeft in oktober 2011
geleid tot het rapport ‘Wetenschap en vakmanschap; onderwijsonderzoek voor en
met de onderwijspraktijk’ (Coonen & Nijssen, 2011). De kern van het voorstel is het
inrichten van een nieuwe landelijke organisatie voor onderwijsonderzoek en ter
bevordering van de kennisbenutting. De beoogde organisatie moet een inten-
sievere samenwerking tot stand brengen tussen de drie centrale actoren: de
wetenschap, de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. Daartoe wordt een
onderscheid gemaakt naar een driedelige typologie van onderzoek: theoriege-
dreven onderzoek, toepassingsgericht onderzoek en beleidsonderzoek. “Vanaf het
begin staan in alle gevallen fundamentele kwaliteitscriteria – uitgewerkt per type
onderzoek – centraal alsmede een focus op valorisatie.” (Coonen & Nijssen, 2011,
pp. 25-26). Tevens moeten kennisontwikkeling, kennisbenutting en professiona-
lisering nauw worden verbonden. De organisatie heeft het karakter van een regie-
orgaan en zou drie programmaraden moeten kennen, een raad voor het theorie-
gedreven, fundamentele onderwijsonderzoek, een raad voor het praktijk- en 

Remedies
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toepassingsgerichte onderzoek en een raad voor het beleidsgerichte onderzoek.
(Coonen & Nijssen, 2011, p. 49). Bij voorkeur wordt een en ander ondergebracht
bij NWO10. 

Positief is zonder meer dat een poging wordt ondernomen om tot regievoering te
komen op een tot nu toe versnipperd domein (cf. Wubbels & Van Merriënboer,
2011, p. 216). Positief is ook dat door compartimentalisering van onderzoeks-
middelen getracht wordt praktijk- en toepassingsgericht onderzoek te stimuleren.
Maar te vrezen is, dat er een nieuwe bureaucratie wordt gecreëerd (raad van toe-
zicht, directie, bureau, drie programmaraden e.d.). En de ‘transactiekosten’ met
slechts één programmaraad zijn al aanzienlijk (Jochems & Van Merrienboer, 2008,
p. 200). Het risico bestaat dat theoriegedreven onderzoekers hun onderzoeks-
voorstellen ‘omkatten’, waarbij slechts lippendienst wordt bewezen aan de toe-
passingsgerichtheid, zonder dat er sprake is van een werkelijke oriëntatie op de
praktijk. Maar zelfs als op deze wijze praktijkgericht onderzoek wordt bevorderd
(wat op zich al belangrijk is), dan nog blijft de vraag hoe de bevindingen over te
brengen naar de praktijk van het onderwijs. Op dit punt blijft het voorstel vaag. 
Er wordt gesproken over samenwerking tussen onderwijsonderzoekers en profes-
sionals in het onderwijs, over een integrale ketenbenadering en over participatie
van scholen aan de onderzoeksprojecten, die “nadrukkelijk in het perspectief van
professionalisering wordt gezien” (Coonen & Nijssen, 2011, p. 52). Daarom is het
ook zaak “leraren bij onderzoek te betrekken, hen in leergemeenschappen,
kenniskringen, vakinhoudelijke of thematische peergroups te laten functioneren
en hen de gelegenheid te geven daadwerkelijk zelf onderzoek te doen” (Coonen &
Nijssen, 2011, p. 37). De vraag is wat hiervan verwacht mag worden. In dit opzicht
schiet het advies tekort. De regievoering blijft beperkt tot de kant van de pro-
ductie van kennis en laat de kant van de transfer en receptie van kennis open. Ik
sluit mij in dat opzicht aan bij de kritiek die onder meer door de Vereniging voor
Onderwijsresearch, de Programmaraad Onderwijsonderzoek van NWO en door de
Onderzoeksschool ICO is geuit11.

Op zich is er helemaal niets op tegen te stimuleren dat docenten onderwijsonder-
zoek verrichten, maar dan wel onderzoek dat aan de maat is. Een goed voorbeeld
hiervan is het zogenoemde DUDOC-programma12. DUDOC (Didactisch Universitair

10 Bij brief van 6 juli 2012 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kenbaar gemaakt dat
er een regieorgaan onderwijsonderzoek zal worden opgericht onder auspiciën van NWO.

11 Zie de brief aan de staatssecretaris als reactie op het advies “Wetenschap en vakmanschap” van 
28 februari 2012.

12 Zie voor meer informatie: http://www.universumprogramma.nl
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onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de bètavakken) is een programma
dat docenten in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid biedt vier jaar lang een
promotieonderzoek uit te voeren naar vernieuwingen in de bètavakken, naast hun
0,4 baan op school. Het programma is ingesteld door het Platform Bèta Techniek
met steun van het ministerie van OCW. Het is natuurlijk onzinnig te verwachten dat
met deze zestien docenten het eerder geschetste probleem wordt opgelost.

In hoeverre is onderzoek door leraren een remedie? Sinds een paar jaar is er veel
aandacht voor praktijkonderzoek door leraren. Het gaat dan vooral om onderzoek
in de eigen klas, dat gericht is op verbetering van die praktijk. In een analyse van
de vorm en de kwaliteit van leraaronderzoek constateren Zwart, Van Veen en
Meirink (2012) dat er veelal twee doelen te onderscheiden zijn: het bijdragen aan
de wetenschappelijke kennisbasis over onderwijs en het leren over de eigen
onderwijspraktijk. “Het eerste doel heeft betrekking op wat omschreven wordt als
wetenschappelijk onderwijsonderzoek en het tweede doel gaat over een vorm van
professionele ontwikkeling van leraren” (Zwart, Van Veen & Meirink, 2012, p. 62). 

Wetenschappelijk onderwijsonderzoek door leraren, kan dat? Dat kán, maar het
blijkt wel heel erg lastig en vereist dat docenten nauw samenwerken met ervaren
onderwijsonderzoekers die hen helpen bij de opzet en de uitvoering, zoals Kennis-
net heeft laten zien in het project ‘leren met meer effect’ (Kennisnet, 2009). In dit
project zijn scholen voor voortgezet onderwijs uitgenodigd om een onderwijs-
vernieuwing op het gebied van ICT, die zij in hun school wilden implementeren, 
te onderzoeken met ondersteuning en begeleiding van ervaren onderwijsonder-
zoekers. Het ging om de vraag of de vernieuwing effectief was, in het bijzonder in
welke mate de opbrengsten die de scholen vooraf beoogden, ook daadwerkelijk
werden gerealiseerd. Uiteindelijk participeerden tien scholen met onderzoekspro-
jecten rond de invoering van ICT in het primaire proces of in het ondersteunende
proces zoals wiskunde zonder boek of het digitaal portfolio. In alle gevallen werd
gemeten wat het effect van de vernieuwing was op onder meer de leerprestaties
van de leerlingen. 

Wat waren de bevindingen van deze tien onderzoeksprojecten waarin docenten en
onderzoekers nauw samenwerkten? In vijf van de tien gevallen ging het project
onderzoeksmatig mis, hetzij om praktisch redenen (bijvoorbeeld: de ICT-imple-
mentatie stuit op praktische problemen), hetzij om onderzoekstechnische redenen
(bijvoorbeeld: groepen blijken alsnog niet vergelijkbaar of controlegroepen ont-
breken). Van de overige vijf kon bij twee projecten geen leereffect worden vast-
gesteld. Bij drie projecten werd een geringe tot enige evidentie voor leereffect



18 prof.dr. Wim Jochems

aangetoond. Gegeven de kleine steekproeven is de wetenschappelijke betekenis
van deze projecten zeer beperkt. De onderzoekers rapporteerden in hun nabe-
schouwing dat het niet altijd is gelukt om “te werken conform de (hoge) eisen van
het onderzoeksontwerp” (Kennisnet, 2009, p. 24). Hoe dan ook, het project ‘leren
met meer effect’ laat zien dat onderzoek in de school samen met docenten onder
voorwaarden kan, maar dat het zeer lastig uitvoerbaar is. En hoe zit het dan met
onderzoek als een vorm van professionele ontwikkeling zoals door Zwart, Van
Veen en Meirink beschreven in hun analyse van leraaronderzoek? Daar is op zich
helemaal niets op tegen, zij het dat het niet in de categorie wetenschappelijk
onderzoek valt (cf. Jochems, ter perse). En als het professionalisering is, laten we
het dan ook maar professionalisering noemen en laten we vooral ook doorgaan
met professionalisering. Overigens is er vooralsnog geen empirische evidentie dat
het verrichten van wetenschappelijk onderzoek door leraren zou leiden tot betere
of effectievere leraren (Grossman, 2005, p. 447). 
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Wat opvalt in eerder besproken benaderingen is dat de leraar als onderzoeker
wordt gepositioneerd (zie bijvoorbeeld Braak, Vanderlinde & Aelterman, 2008, 
p. 8). Waarmee het erop lijkt dat het verrichten van onderzoek een doel op zich
geworden is. Dat is natuurlijk niet zo. Het gaat immers nog steeds om de vraag
hoe onderwijsonderzoekers tot het verrichten van praktijkrelevant onderzoek
kunnen worden aangezet en hoe vervolgens de bevindingen daaruit op een voor
leraren hanteerbare wijze kunnen worden overgedragen en in vaardigheden
worden omgezet. Met andere woorden, hoe die transfer te organiseren. Een inte-
ressante aanzet daartoe heeft de Onderwijsraad onlangs gegeven in haar advies
‘Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen’ (Onderwijsraad, 2011). Hierin pleit
men voor het versterken van de verbinding tussen onderzoek en praktijk door 
de vorming van universitaire onderwijscentra, netwerken van scholen, universi-
teit(en), hogescholen en onderwijsontwikkelaars. In deze netwerkorganisaties
werken scholen samen met onderzoekers en lerarenopleidingen om kennis te ont-
wikkelen op het gebied van onderwijsverbetering. Door scholen, onderzoekers en
ontwikkelaars samen te brengen in universitaire onderwijscentra, worden onder-
wijs en praktijk letterlijk met elkaar verbonden. Overigens benadrukt de Onder-
wijsraad daarbij dat ook praktijkgericht onderzoek wetenschappelijke kwaliteit
moet hebben (Onderwijsraad, 2011, p. 24). Bovendien wordt een relatie gelegd
met het nieuw in te richten landelijke regieorgaan voor onderwijsonderzoek.

Naar mijn mening ligt het voor de hand dat universitaire lerarenopleidingen de
kernen vormen van de universitaire onderwijscentra. Daarvoor zijn meerdere over-
wegingen te geven. Universitaire lerarenopleidingen zijn direct gekoppeld aan
onderwijsonderzoek dat blijkens visitaties over het algemeen van goede kwaliteit
is (QANU research review, 2010) en goed georganiseerd is in programma’s van een
redelijk volume. Bovendien is hun onderzoek doorgaans minder onderwijskundig
en meer didactisch van aard, waardoor het sterker op de onderwijspraktijk is
georiënteerd. Lerarenopleiders beschikken ook over de expertise om de kwaliteit
van onderzoek kritisch te analyseren en te wegen en te bepalen in hoeverre onder-
zoeksbevindingen relevant zijn of gemaakt kunnen worden voor de onderwijs-
praktijk. Immers, zoals eerder gezegd, dient kennis, verkregen uit onderzoek,
vertaald te worden naar de onderwijspraktijk en omgezet in vaardigheden die

Een andere route?
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vervolgens ook nog aangebracht moeten worden. Van belang is ook dat de uni-
versitaire lerarenopleiders goed bekend zijn met het onderwijs en de alledaagse
onderwijspraktijk. Tot slot hebben zij directe relaties met scholen en docenten die
als medeopleiders worden benaderd13.

Een belangrijke taak van de universitaire onderwijscentra zou naast het opleiden
van leraren en het verrichten van praktijkgericht onderzoek ook het professiona-
liseren van het onderwijsveld moeten zijn. Dat sluit goed aan bij de opvatting 
van de staatsecretaris als hij zegt dat deze versterking van de deskundigheid van
leraren een belangrijke voorwaarde is om de impact van onderwijsonderzoek op
de praktijk te vergroten14. 

Wat maakt professionalisering effectief? In een review uitgevoerd door Van Veen,
Zwart, Meirink en Verloop, vinden we aanwijzingen voor effectieve professionali-
seringsinterventies (Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 2010, p. 29-30). 
• Professionalisering zal zich nog meer richten op vakdidactische en vakin-

houdelijke aspecten; de inhoud van de professionalisering sluit aan op de
dagelijkse lespraktijk en nog specifieker op problemen ten aanzien van de
vakinhoud, vakdidactiek en het leerproces van leerlingen in een specifiek vak.

• De nadruk wordt gelegd op het zelf actief en onderzoekend leren van leraren.
Hierbij gaat het niet of nauwelijks om het zelf doen van onderzoek, maar wel 
om het zelf analyseren van problemen uit de lespraktijk en het construeren 
van oplossingen daarvoor.

• Van belang is het samen met collega’s leren, waarbij de leraren een stem
hebben in inhoud, opzet en methodiek van de professionalisering.

• Er is substantieel tijd nodig om iets nieuws te leren, uit te proberen, bij te
stellen en te continueren.

• De professionalisering zou moeten samenhangen met het schoolbeleid en
landelijk ingezette innovaties, maar moet ook aansluiten bij de specifieke
problemen die leraren ervaren ten aanzien van die innovaties.

• Schoolorganisatorische randvoorwaarden zoals de beschikbare tijd, het
creëren van een professionele leergemeenschap en een cultuur om te leren
bevorderen of belemmeren professionalisering.

13 Dit benadert wat Wubbels en Van Merriënboer een systemische visie noemen (Wubbels & 
Van Merrienboer, 2011, p. 216).

14 Zie de brief van de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juli 2011.
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Het zal duidelijk zijn dat we hier niet het aloude nascholingsmodel voor ogen
hebben: een bijeenkomst op een woensdagmiddag met een inleider en discussie
na. Wat we voorstaan is een veel krachtiger en bovendien flexibeler model voor
professionalisering, waarin bovenstaande kenmerken goed kunnen worden uit-
gewerkt. Dat zou het model voor blended learning van de Open Universiteit
kunnen zijn dat door de Lerarenuniversiteit15 is uitgewerkt voor professionali-
sering van leraren. In dit model wordt zelfstudie thuis, aangestuurd via e-learning,
afgewisseld met bijeenkomsten (bij voorkeur op de school) waarbij coaching en
intervisie plaatsvinden. De essentie van dit model is als volgt te beschrijven. De
leraar krijgt een taak in de vorm van een opdracht of probleem met enig achter-
grondmateriaal om thuis achter de laptop uit te voeren, bijvoorbeeld het analy-
seren van een leertekst of van een videofragment. Via sociale media of face-to-
face is er tussentijds overleg met een collega op school over het voorlopige resul-
taat van die taak. Ook wordt de volgende bijeenkomst voorbereid waarvoor tijdig
de opbrengst of uitkomst van de taak wordt ingediend. Tijdens de groepsbijeen-
komsten, bijvoorbeeld eens per drie weken, wordt het werk gepresenteerd en
besproken, wordt feedback gegeven en ingegaan op de vraag wat dat voor de
eigen lespraktijk betekent. Het gaat dan niet zozeer om kennis, maar vooral ook
om vaardigheid in het opereren volgens die kennis, in het bijzonder gericht op het
zelf ontwerpen van (delen van) lessen. In vergelijking met het aloude nascholings-
model is het model van blended learning niet alleen veel intensiever en flexibeler 
- de deelnemer bereidt zich thuis op door hem of haar gewenste tijdstippen en in
eigen tempo voor -, maar vergt het ook veel minder reistijd. Deze aspecten wegen
zwaar voor een docent met een drukke baan en een gezinsleven. Door de veel
actievere vorm van voorbereiding op de bijeenkomsten, mag ook meer effect
worden verwacht.

Deze aanpak kan werken als aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste is
van belang dat professionalisering als vorm van valorisatie serieus wordt genomen
door de lerarenopleidingen, dus als een taakstelling waarop kwaliteit wordt inge-
zet. Tot nu toe wordt aan die voorwaarde nog lang niet altijd voldaan. Ten tweede
moet er goed geluisterd worden naar wat de klant wil, wat niet eenvoudig is voor
lerarenopleiders die gewend zijn aanbodgericht te werken. Ten derde is samen-
werking vereist vanwege efficiency; er is momenteel immers weinig geld. Daarom
kan ook in logistiek opzicht de expertise op het gebied van leven-lang-leren van
de Lerarenuniversiteit hierbij een belangrijke rol spelen.

15 Zie www.lerarenuniversiteit.nl
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Het ligt voor de hand dat ook de HBO-lerarenopleidingen participeren in deze uni-
versitaire onderwijscentra. Zo’n samenwerking zou zeker bijdragen aan de kwali-
teit van het educatieonderzoek in het Hoger Beroepsonderwijs zoals eerder hier 
in Eindhoven is gebleken. Het educatieonderzoek in het HBO heeft over het alge-
meen weinig focus en massa, waardoor het kwetsbaar is16. Het is ook van wisse-
lende kwaliteit en vaak weinig zichtbaar. Mede daarom zou het gebaat zijn met de
impuls die uitgaat van nauwe samenwerking met universitair onderzoek. Tot slot
zou het ertoe kunnen leiden dat er een grotere samenhang tot stand komt in een
gefragmenteerd aanbod van initiële lerarenopleidingen enerzijds en anderzijds
een aanbod van leven-lang-leren (cf. Borko, 2004). In dit opzicht heeft Nederland
een achterstand in te lopen.

16 Gebleken is dat met het beëindigen van een lectoraat veelal ook het hele onderzoek verdampt.
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Terug naar de stelling van Meuwese van 44 jaar geleden dat de doelstelling van
onderwijsresearch optimalisering van het onderwijs is. Wat is er bereikt? De onder-
wijsresearch heeft zich ontwikkeld tot een discipline die weliswaar klein van omvang
is, maar wetenschappelijk van goede kwaliteit. Dat stelt de Commissie Nationaal
Plan Toekomst Onderwijs/leerwetenschappen op basis van de positieve tot zeer
positieve beoordelingen bij onderzoeksvisitaties van het onderwijskundige onder-
zoek, inclusief dat van de universitaire lerarenopleidingen, en op basis van een stu-
die van de OECD die aantoont dat het Nederlandse onderwijsonderzoek in internatio-
naal perspectief krachtig is en kwalitatief goed (Commissie Nationaal Plan Toekomst
Onderwijs/leerwetenschappen, 2011, pp. 20-21). Ook is inmiddels bereikt dat een
groeiende groep van onderzoekers de opvatting deelt, dat de doelstelling van onder-
wijsresearch optimalisering van het onderwijs is. Dat neemt niet weg dat de bijdrage
van de onderwijsresearch aan de verbetering van onderwijs nog erg bescheiden is.
Daarom geldt vooralsnog, bescheidenheid past de onderwijsonderzoeker.
De bijdrage aan de praktijk zal verder versterkt moeten worden. Dat kan door onder-
zoek veel nadrukkelijker te oriënteren op innovatie van onderwijs. Eerder heb ik al
bepleit om onderwijsinnovatie als leidraad te nemen voor zowel onderwijsresearch
als voor professionele ontwikkeling (Jochems, 2007), omdat daarmee het perspectief
van onderwijsverbetering centraler komt te staan. Anders gezegd, leg de inhoude-
lijke regiefunctie voor onderzoek bij innovatie (Jochems, ter perse). Maar het is ook
van wezenlijk belang voor het onderwijsonderzoek zelf. In hun analyse van de toe-
komst van de onderwijswetenschappen stellen John Furlong en Martin Lawn: “… if
they are to survive, the disciplines of education need to make their case as important
contributors to applied work. It will, in our view, be increasingly difficult to sustain an
argument that their contribution is only in terms of ‘pure’ research” (Furlong & Lawn,
2010, p 185). Dat vergt ook een wat andere houding van onderwijsonderzoekers. Om
te spreken met Robbert Dijkgraaf17: “Ik vind dat wetenschappers niet neerbuigend
moeten doen over innovatie en toegepast onderzoek. In het verleden speelden die
twee altijd soepel samen. We spelen allemaal in hetzelfde team. Maar we zijn erg
geneigd in clichés te denken en praten.” Aldus Dijkgraaf. En bovendien, u bent hier
op de Technische Universiteit Eindhoven, where innovation starts.

De doelstelling van 
onderwijsonderzoek

17 Citaat van Dijkgraaf in de Volkskrant van 19 mei 2012 (p. 7 Wetenschapskatern)
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Dames en heren, mijn academische loopbaan begon op de kop af 42 jaar geleden.
In november 1970 begon ik als student-assistent met het geven van statistiek-
onderwijs aan psychologiestudenten van de Universiteit Utrecht. Een uitdaging,
kan ik u zeggen. Dit is achteraf gezien beslissend gebleken voor mijn carrière.
Onderwijs was veel leuker dan ik dacht. Toen is mijn interesse voor onderwijs,
voor onderwijsontwikkeling en voor onderwijsonderzoek ontstaan. 

Die loopbaan heeft me gevoerd naar de Technische Universiteit Delft, waar ik
hoogleraar Didactiek en Onderwijsontwikkeling ben geworden en decaan van de
faculteit. Vervolgens naar de Open Universiteit als hoogleraar-directeur van het
Onderwijstechnologisch Expertisecentrum. En tot slot naar de Technische Univer-
siteit Eindhoven als hoogleraar-directeur van de Eindhoven School of Education
(ESoE). Terugkijkend kan ik vaststellen dat mijn wetenschappelijk onderzoek zich
grotendeels in de onderwijspraktijk heeft afgespeeld. Dat geldt trouwens ook voor
de Eindhoven School of Education; de 20 promoties die de afgelopen jaren binnen
ESoE zijn gerealiseerd, werden zonder uitzondering uitgevoerd in de praktijk van
het onderwijs. Helemaal afgesloten is mijn loopbaan overigens nog niet. Ik heb
nog vijf promovendi die allen binnen anderhalf jaar hun promotie bij de Technische
Universiteit Eindhoven zullen afronden en bij de Open Universiteit besteed ik nog
wat tijd aan het opzetten van de Lerarenuniversiteit. 

De route door Academia is er een gebleken met veel hoogtepunten en enkele
dieptepunten. De dieptepunten waren het leerzaamst, vooral de TVC-operatie in
1982 (taakverdeling en concentratie) en de SKG-operatie in 1986 (selectieve krimp
en groei); leerzaam in de zin dat deze ingrepen de onderliggende, doorgaans niet
zichtbare en ook niet zo fraaie mechanismen van de universitaire wereld bloot-
legden.

Academia heeft mij een inspirerende en uitdagende werkomgeving geboden, die
veel ruimte liet voor ontplooiing. Ook de wat ik zou willen noemen ‘technische
mentaliteit’, te kenschetsen als ‘niet lullen, maar poetsen’, sprak me erg aan.
Daarnaast heb ik het geluk gehad inspirerende en gedreven collegae te 

Dankwoord
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ontmoeten, aan wie ik veel dank verschuldigd ben. Ik noem er slechts enkelen die 
er om een of andere reden erg bovenuit springen. 

Dank ben ik verschuldigd aan Don Mellenbergh, bij wie ik destijds in Utrecht
studeerde en werkte. Hij heeft me niet alleen in de onderzoeksmethodologie in-
gevoerd, maar ook mijn interesse voor onderwijs aangewakkerd.
Dank ben ik verschuldigd aan Jan Vastenhouw van de Technische Universiteit Delft
en Willem Meuwese van de Technische Universiteit Eindhoven, mijn promotores,
beiden afkomstig uit de school van Adriaan de Groot; zij hebben mij geschoold in
de onderwijsresearch.

Ik heb met veel collegae samengewerkt die zeer deskundig en geïnvolveerd waren
in hun werk en met wie het buitengewoon plezierig samenwerken was. Ik noem
Jan van Driel uit mijn periode aan de Technische Universiteit Delft, Jeroen van
Merrienboer uit de tijd aan de Open Universiteit en uit de periode hier aan de
TU/e Douwe Beijaard, Theo Bergen en Perry den Brok. 

Ook ben ik dank verschuldigd aan degenen die aan de wieg hebben gestaan van
de Eindhoven School of Education, te weten Jan Houben, Hans Niemantsverdriet
en Hans van Duijn. Zij hebben destijds hun nek uitgestoken en de start van de
Eindhoven School of Education mogelijk gemaakt.

Tot slot ben ik grote dank verschuldigd aan mijn echtgenote die me de ruimte
heeft geboden voor deze carrière en me daarbij soms kritisch, maar altijd zeer
welwillend heeft gesteund.

Ik dank u voor uw aandacht.
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