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Denkkracht Utrecht
Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van 25 Utrechtse
young professionals. Zij hebben hart voor de publieke zaak
en de ambitie om maatschappelijke, strategische en bestuurlijk-organisatorische vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht
Utrecht mobiliseert en activeert denk- en doekracht van
young professionals om een bijdrage te leveren aan het oplossen van publieke vraagstukken. De young professionals uit
het netwerk zetten zich op vrijwillige basis in voor Denkkracht Utrecht.
Met het netwerk van jonge academici worden onder andere zogeheten ‘Denkkrachtcentrales’ (DKC’s) georganiseerd: dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor één of meerdere externe partners. Tijdens deze DKC’s probeert Denkkracht Utrecht via creatieve werkvormen innovatie en
nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het stellen van andere vragen te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij het multidisciplinaire karakter van het netwerk en de verschillende werkachtergronden maximaal: een jurist ziet niet alleen andere dingen dan een bestuurskundige of een filosoof; hij/zij kijkt
echt op een andere manier naar vraagstukken. Ditzelfde geldt voor iemand die bij de provincie werkt ten
opzichte van iemand die bij de vakbond, een groot adviesbureau of bij de universiteit werkt. Die verschillende perspectieven maakt Denkkracht Utrecht expliciet en zet zij in als kracht bij het zoeken naar nieuwe
oplossingen.

Denkkrachtcentrale 4 november 2017
Onderwijs is de voorbereiding op de toekomst. En dus altijd in beweging. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt door middel van het subsidiëren van onderwijsonderzoek aan de verbetering en vernieuwing van het Nederlandse onderwijs. Om te komen tot goed onderzoek, werken onderwijspraktijk, onderwijsbeleid en onderwijsonderzoek met elkaar samen aan onderzoeksprojecten. Dat soort
projecten worden gesubsidieerd door het NRO. Het proces van het subsidiëren van onderzoeksprojecten
wordt vandaag onder de loep genomen.
De drie belangrijkste uitdagingen bij het huidige subsidieproces:
 Onderzoekers en scholen dienen veel (goede) voorstellen in die niet gehonoreerd kunnen worden.
Dit zorgt voor een onbevredigend hoge werklast en frustratie.
 Het NRO wil naast het subsidieproces van haar eigen structurele budget, blijvend kunnen inspelen
op recente ontwikkelingen door te voldoen aan vragen van het Ministerie van OCW.
 De grote hoeveelheid onderzoeksvoorstellen betekent ook dat er veel beoordelaars nodig zijn om
deze projecten te kunnen beoordelen. Hierdoor dreigt het systeem vast te lopen. Tevens is de wereld van onderwijsonderzoek is relatief klein. Het is een uitdaging om commissieleden te vinden die
de betrokken onderzoekers die ze beoordelen niet kennen.
Vanuit deze drie uitdagingen is voor deze Denkkrachtcentrale een brede onderzoeksvraag geformuleerd.
‘Hoe kan het NRO inspelen op recente ontwikkelingen en
de subsidiëring zo inrichten dat haar doel optimaal behaald kan worden?’
Het voorliggende document is het verslag van deze DenkkrachtCentrale. Vanuit Denkkracht Utrecht is de
dag georganiseerd en begeleid door Sterre ten Houte en Anne Faber.
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Dagprogramma - de dag in beeld
Kennismaken met NRO: introductie en rollenspel
Om tot een goed advies te kunnen komen, is het belangrijk om het vraagstuk vooraf van alle kanten te
hebben belicht. De dag start met een introductie van de organisatie. Directeur Jelle Kaldewaij legt uit
waar het NRO voor staat en geeft een toelichting op het vraagstuk.
Na de introductie volgt een rollenspel, om het perspectief van de verschillende actoren in het speelveld te leren kennen: onderzoekers, leerkrachten van scholen voor primair, voortgezet en middelbaar
onderwijs, beleidsmedewerkers van OCW en NRO-bureaumedewerkers zijn vertegenwoordigd. In het
rollenspel wordt het volledige subsidieproces, van call for proposal tot subsidieverstrekking, gesimuleerd. Het uitgewerkte rollenspel is als bijlage in dit verslag opgenomen.
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Eerste brainstorm: hoe heb je het proces ervaren?
Na het rollenspel wordt individueel gereflecteerd op het rollenspel. Dit doen we door twee tekeningen te maken: een tekening wat we als positief hebben ervaren, en een tekening wat je minder goed
vond gaan aan het proces.

Tweede brainstorm: wat kan beter?
De individuele tekeningen en ervaringen bespreken we in kleine groepen van 3 tot 5 personen. Hoe
hebben we het proces ervaren en wat kan er beter? Waar moet er precies een oplossing voor worden
bedacht?
Enkele quotes uit de bespreking van de ervaringen:
[NRO/Programmaraad] “Ik had helemaal niet het idee dat ik regie kon houden.”
[docent PO] “Het was een enorme chaos, maar ik had wel steeds het gevoel dat het echt over mij
en mijn onderwijs ging.”
[onderzoeker] “Er was lange tijd een hoop onduidelijk wanneer welke call precies zou komen,
maar uiteindelijk kon ik toch wel mijn eigen idee erin kwijt”
[ministerie OCW] “Het pakte uiteindelijk wat anders uit dan we hadden bedoeld.”
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Uitwerken van ideeën
In dezelfde groepjes werken we ideeën uit die het subsidieproces van NRO kunnen verbeteren. Deze
brainstorm wordt gevoed door verschillende prikkelende vragen – deze zijn als tweede bijlage in dit
verslag opgenomen.

Ondertussen: een extra vraag
Tussen het brainstormen door wordt zijdelings nog nagedacht over een extra vraag: Hoe bereik je docenten en schoolbestuurders en hoe verbind je ze met onderwijsonderzoek? Hierop zijn de volgende
ideeën geformuleerd:
 Maak het belang van en voor de leraren zelf duidelijk inzichtelijk, en sluit daarbij aan
 Vraag het aan de scholen zelf: waar lopen ze tegen aan en waar hebben ze behoefte aan?
 Breng jonge onderzoekers al vroeg op school, via Community Service Learning (zie voorbeeld
aan de VU)
 Werk samen via Theory of Change-onderzoek
 Sluit aan bij al bestaande overlegstructuren
 Werk aan zichtbaarheid daar waar leraren zijn: in de lerarenkamer
 NRO-studiedag speciaal voor leerkrachten van basisscholen/middelbare scholen
 Organiseer een NRO Summer School
 Vervaag de grenzen tussen onderzoeksgebied en onderzoeker
 Breng ze op een slimme manier samen op een online platform
 Werk aan leerwerkplaatsen: verhelder wat je doet en leer van elkaar
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Pitches: presentaties van de ideeën
Na het uitwerken van alle ideeën worden deze gepresenteerd aan de kritische beoordelingscommissie
van NRO, bestaande uit Jelle Kaldewaij, Gitta Snijders, Stef Severt en Judith Huisman. Verdeeld over 5
groepen worden er 5 pitches van drie minuten gegeven. Na iedere pitch is tijd voor vragen.
Pitch 1: NRONDE
Door Idwer, Remco, Naomi en Timothy
In dit voorstel wordt het subsidieproces in vier
stappen onderverdeeld:
1.

Consortia of onderzoekers mogen een of
meerdere ideeën inleveren op basis van een
call for proposals. Dit hoeven nog geen volledig uitgewerkte onderzoeksvoorstellen te zijn,
alleen een eerste concept. Deze ideeën worden marginaal beoordeeld, dit zou bijvoorbeeld ook kunnen door een medewerker van
het NRO.
2. De consortia/onderzoekers met de beste ideeen worden uitgenodigd voor een inhousedag.
Daar mogen de consortia of onderzoekers hun
idee toelichten via een pitch aan diverse geldschieters en partners: scholen maar ook scholieren en de groep stakeholders bij het thema
van de call (bijvoorbeeld gemeenten). Beoordeling vindt plaats door middel van peer review (publieksstemming) en experts: met elkaar wordt bepaald welke voorstellen het best
zijn. Deze gaan door met een volledig voorstel.
Een extra voordeel aan de inhousedag zijn de netwerkmogelijkheden: onderzoekers kunnen onderling netwerken, en het is ook een plek waar onderwijzers en onderzoekers elkaar vinden om
samen rond een bepaald thema te komen. De inhousedag zorgt ervoor dat mensen die afvallen
ook nog met een goed gevoel naar huis gaan, omdat ze hebben kunnen netwerken en hun ideeën
kunnen toetsen. Tevens kunnen zij contact leggen met eventuele andere geldschieters die iets in
het idee zien. Zo kan een gemeente vanuit hun onderwijsbeleid investeren in een onderzoek.
3. Het totaal aantal voorstellen dat naar de volgende ronde gaat is maximaal 2 keer het aantal dat
gehonoreerd kan worden.
4. De uiteindelijke beoordeling wordt gedaan door de beoordelingscommissie. Deze bestaat uit voor
een deel uit vaste beoordelaars, die worden aangevuld met experts voor de specifieke call. De vaste beoordelaars zijn bijvoorbeeld (tijdelijk) in dienst bij het NRO. Naast de vaste groep en de experts, stellen we voor ook om mensen uit andere sectoren mee te laten denken en beoordelen,
van andere sociale wetenschappen. Dat zorgt voor een nog grotere en flexibele groep van andere
experts.
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Pitch 2: ONDER/BOVEN-wijs
Door Thijs, Rianne, Johan, Lies
Het NRO heeft als doelstelling om onderwijs,
overheid en onderzoekers met elkaar te verbinden.
In deze pitch wordt voorgesteld om nog een vierde
groep toe te voegen: ouders en studenten. Sfeer
die zou moeten ontstaan: wat als alles wél lukt?
Het proces om te komen tot de beste onderzoeksvoorstellen verloopt in drie stappen:
1. De eerste stap is de organisatie van een marktplaatsevent, geïnspireerd op het model van de
G1000. Alle betrokkenen worden uitgenodigd
om gezamenlijk te brainstormen over de thema’s waar onderzoeksbudget in wordt geïnvesteerd. Dit kan georganiseerd worden tot zo’n
1000 deelnemers. Alle groepen worden verdeeld over verschillende tafels. Per tafel worden thema’s besproken, de meest voorkomende thema’s worden geselecteerd, de beste onderzoeksideeën komen boven.
2. De voorstellen worden beoordeeld door alle
groepen vanuit de eigen expertise. Zo beoordelen ouders en studenten welk onderzoek voor
hen impact heeft, onderzoekers beoordelen
wat voor hen belangrijk is. Omdat er meerdere
onderwerpen zijn, kunnen groepen elkaar onderling beoordelen. De voorstellen kunnen eventueel
ook worden geanonimiseerd.
3. De onderzoeken die onderzoeksbudget krijgen toegekend, worden tussentijds en achteraf beoordeeld. Ook weer door mensen bij elkaar te brengen.
Bij de beoordeling en de resultaten van het onderzoek worden punten toegekend. De puntentelling is een manier om je ‘track record’ bij te houden als onderzoeker: bij de volgende subsidieronde
heb je een ‘streepje voor’ bij de volgende ronde en beoordeling.
Belangrijk bij dit voorstel is dat er zo min mogelijk tijd wordt gestopt in het onderzoeksvoorstel, maar zo veel mogelijk tijd in de afstemming vooraf en naderhand. Door op
voorhand nog meer te investeren, wordt de
frustratie achteraf verminderd.
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Pitch 3: NROOOH
Door Anton, Tessa, Malou, Eva
In dit voorstel worden op een aantal momenten binnen het huidige proces verbeteringen
voorgesteld:
1. Net zoals dat nu gebeurt, wordt er via
de website een call for proposals gepubliceerd.
2. In plaats van een volledig onderzoeksvoorstel, geven individuele onderzoekers een
korte samenvatting, kernwoorden en kerngegevens: duur onderzoek, doelgroep en thema.
Dat komt in een digitale omgeving waar onderzoekers kunnen inzien wat mensen hebben
ingediend.
3. Daarop volgt een matchingsproces,
waar onderzoekers en scholen elkaar op thema
kunnen vinden. Ook scholen zonder onderzoeksvraag kunnen interesse tonen in onderzoeken via het digitale platform. Samenwerking wordt gestimuleerd, aangaan van verbindingen (‘onderzoekstinder’). Een match krijgt
een streepje voor bij de beoordeling. De werkdruk voor de beoordelaars vermindert door
een lager aantal onderzoeksvoorstellen.
4. In de volgende fase doet het NRO een
eerste check van het voorstel, zij kijkt naar de algemene voorwaarden én het track record.
Vervolgens worden de voorstellen geanonimiseerd.
5. De voorstellen worden anoniem beoordeeld, omdat de onderzoekers zelf al op hun CV zijn beoordeeld.
6. Eens per jaar organiseert het NRO een congres waar zowel voorstellen, lopende onderzoeken
als afgeronde onderzoeken worden gepresenteerd. Iedereen die mee doet aan onderzoek
krijgt een toegangskaartje. Kruisbestuiving wordt gestimuleerd door middel van tentoonstellen wat er is en inspiratie opdoen om verder aan de slag te kunnen gaan. NRO heeft als doel te
motiveren, mensen samen brengen en meer verbroederen, in plaats van mensen op hun eiland
te laten zitten.
7. Eens per jaar wordt er een wildcard uitgegeven aan een onderzoek dat net niet gefinancierd
kon worden. Bijvoorbeeld via publieksstemming. Dit onderzoek wordt dan alsnog geld toegekend.
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Pitch 4: Pak die NREGIE
Door Elbrich, Marlies, Cherique
Dit voorstel wordt met name gericht op de
regiefunctie van het NRO: neem die in eigen
handen. Daartoe worden een aantal aanbevelingen gedaan:
- ‘zeg nee tegen OCW’: deel het jaar
van te voren al in op een aantal deadlines, bijvoorbeeld ieder jaar vier.
Wanneer OCW met een nieuw verzoek komt, verwijs je ze door naar de
eerstkomende deadline.
- Per deadline kunnen er meerdere
rondes zijn. De bedoeling hierachter is
procesoptimalisatie: het bureau kan
beter ingericht worden op het proces,
deadlines zijn reeds bekend. Dus niet
19 keer in het jaar hetzelfde proces
uitvoeren, maar 4 keer jaar met diverse thema’s tegelijkertijd.
- Richt je op ‘less is better’: minder
aanmeldingen, meer kwaliteit.
- Blijf ontmoeting stimuleren via thema
avonden.
Less is better:
1. Maak de ingangseisen hoger, stel hardere eisen aan een consortium. Bijvoorbeeld dat er in ieder consortium minimaal 8 scholen moeten participeren en 1 onderzoeksinstelling – een onderzoeksinstelling mag maximaal 1 keer indienen.
2. Leg een maximum op het totaal aantal voorstellen dat een instelling in het jaar kan indienen,
bijvoorbeeld 3. Of per deadline één ronde. Hierbij is van belang dat het jaarprogramma al bekend is, dus dat je van tevoren al kunt kiezen met welke call je mee wilt gaan doen in dat jaar.
Je kunt dus maximaal 3 thema’s kiezen, en dan kies je waar je het beste in bent.
3. Als je een voorstel indient, ben je verplicht ook (in een andere ronde) beoordelaar.
Dit systeem gebaseerd op peer review zorgt
ervoor dat er altijd voldoende beoordelaars zijn.
Ten slotte wordt geadviseerd om voldoende
ontmoeting te blijven stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld op thema-avonden, rondom een bepaalde call/thema. Hierop kunnen aanwezigen
matchen en tevens de concurrentie in de gaten
houden.
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Pitch 5: Abstract Overview & Abstract Encounter
Maarten, Alise, Eva
In deze pitch worden een
viertal voorstellen gedaan.
Abstract overview
Laat aan het begin van een
ronde voor elke aanvraag
een abstract indienen. Het
toevoegen van een abstract kan alleen nadat de
andere abstracts zijn gecheckt – dubbelingen worden geïdentificeerd.
Abstract encounter
De abstract encounter is
bedoeld om mensen met
overlappende ideeën met
elkaar te matchen en samen te laten werken.
Opdrachtenbank – de ‘derde’ optie voor beoordelingscommissies
Naast dat een voorstel wel of niet wordt gehonoreerd, kan een beoordelingscommissie een voorstel
dat wel heel goed is, maar geen financiering kan ontvangen, het advies geven om te participeren in de
opdrachtenbank (is dus wel alleen toegankelijk op voordracht van de beoordelingscommissie). Hier
worden goede voorstellen gebundeld en tentoongesteld voor andere partijen die zelf willen investeren in het voorgestelde onderzoek. Bijvoorbeeld met gemeenten, zij hebben ook belang bij goed onderwijs. Dit kunnen echter ook onderzoeks- en onderwijsinstellingen zijn. Het is ook een mogelijkheid
dat (bachelor/master/research) studenten met het voorstel aan de gang kunnen gaan – en dat op deze
manier de vraag van een onderwijsinstelling toch kan worden beantwoord.
Anonimiseren
Om belangenverstrengeling tegen te gaan, kan het NRO eerst checken of de onderzoekers voldoen
aan de kwaliteitseisen. Indien dat het geval is, gaat het onderzoeksvoorstel anoniem door naar de
beoordelingscommissie.
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Concluderend
De vijf groepen zijn op verschillende manieren gekomen tot een aantal aanbevelingen binnen het subsidieproces. Op deze pagina worden ze per thema opgesomd.
Consortiavorming en ideeënvorming
- Leg de focus meer op samenwerken, kennisdelen en de ideologie van verbeteren en vernieuwen
van onderwijs, dan alleen de financiële oriëntatie.
- Verbind mensen en ideeën, investeer in contacten, motiveer en beloon samenwerking.
- Zorg dat mensen met dezelfde (soort) ideeën elkaar zo vroeg mogelijk in het proces vinden.
- Faciliteer als NRO de voorkant van dit proces; iedereen mag meedoen.
- Geef mensen die samenwerken een plusje bij de beoordeling.
- Laat scholen ook nog na de eerste ideeënfasen kunnen aansluiten bij een onderzoek.
- Stimuleer peer review, met als doel mensen eerder te laten samen komen of juist af te laten zien
van hun eigen deelname.
Indienen van voorstellen
- Stel hogere ingangseisen aan bijvoorbeeld de samenstelling van consortia.
- Limiteer het aantal aanvragen door een instelling per ronde, per thema, per deadline of per jaar.
- Zorg dat er meer focus is op mensen bij elkaar brengen en het genereren van goede ideeën, dan op
het schrijven van onderzoeksvoorstellen.
- Start met onderzoeksideeën, laat het pas na een eerste selectie verder uitwerken.
Beoordeling
- Controleer het track record en anonimiseer de voorstellen.
- Zorg voor een vaste groep beoordelaars (bijvoorbeeld in dienst bij het NRO).
- Doe een eerste beoordeling van het voorstel door NRO zelf.
- Laat indieners ook verplicht beoordelaar zijn (in een andere ronde).
- Kijk ook naar experts in heel andere vakgebieden. Bijvoorbeeld uit de zorg, kunst en cultuur.
- Denk aan nog een heel ander soort beoordelaar: gemeente, studenten, ouders.
Proces
- Denk na over hoe je het werk van alle rondes organiseert. Communiceer een duidelijke structuur –
maak inzichtelijk wat wanneer komt. Organiseer voor zowel onderzoekers en onderwijsinstellingen
als het NRO-bureau duidelijkheid in meerjarenplanningen.
- Hanteer een maximum aantal deadlines per jaar – bijvoorbeeld vier. Laat ook vragen die opkomen
vanuit recente ontwikkelingen mee doen in die deadlines. Verwijs OCW naar de eerstvolgende
deadline als zij een speciaal verzoek hebben.
- Wees niet bang om echt de regie te nemen. Dat geeft juist rust en structuur.
- Betrek in het proces ook anderen die belang hebben bij goed onderwijs: gemeenten, ouders, studenten.
- Bied een alternatief voor heel goede voorstellen die niet gehonoreerd kunnen worden. Kijk of er
andere geldschieters of uitvoerders zijn waarmee je afgewezen voorstellen in contact mee kunt
brengen: studenten, gemeenten.
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Bijlage 1: rollenspel
Rollenspel: subsidiëren van onderwijsonderzoek
Binnen één uur het volledige proces van vraag tot toekenning
Benodigdheden:
 4 zakjes chocoladegeld
 Kranten
 Flip-overs
 Post-its
 Pennen/stiften
Opzet
Iedere aanwezig ontvangt een van de rollen:
 Onderzoeker
 Docent PO
 Docent VO
 Docent MBO
 Beleidsmedewerker OCW
 Beleidsmedewerker NRO
Het spel heeft twee fasen. Iedere groep met een bepaalde rol ontvangt gedurende het spel twee keer
een opdracht. Hieronder de globale opzet per fase, per groep. Vervolgens zijn de groepsopdrachten
per groep per fase verder uitgewerkt.
Fase I (20 minuten)
 OCW
Lees de krant, bedenk twee thema's en formuleer twee onderzoeksopdrachten voor het NRO .
 NRO
Stel een beoordelingscommissie samen. Zoek hiervoor twee onderzoekers en drie mensen uit de praktijk. Let op: ze moeten zelf geen onderzoek willen indienen. Zoek dus 'onafhankelijke' adviseurs. Je
zult snel moeten zijn.
Hierna word je de Programmaraad. Maak aan de hand van de thema's van OCW 3 calls for proposals,
en daarnaast nog 2 calls met jullie eigen geld.
 Onderzoekers (verdeeld over 2 groepjes)
Bedenk 3 thema's voor onderzoek dat het onderwijs verbetert. Zoek daarna mensen van een school
('onderwijspraktijk') om een Consortium mee te vormen (lees: mensen uit het groepje onderwijspraktijk waarmee je kunt samenwerken) . Maak het consortium niet te groot, maximaal 3 personen.
 Onderwijspraktijk (verdeeld over 3 groepjes, PO, VO, MBO)
Bedenk drie onderzoekthema's die jouw onderwijspraktijk kunnen verbeteren. Zoek daarna onderzoekers met wie je samen kan werken.
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Eind Fase I (5 minuten)
De programmaraad van het NRO roept (centraal) 3 calls uit. Onderwijspraktijk en onderzoekers zijn
opgesplitst in consortia en een beoordelingscommissie.
Fase II (25 min)
 OCW
Leg contact met onderzoekers en onderwijzers, om nog een actuele vraag naar voren te brengen.
Bedenk 1 nieuwe call (na 10 minuten). Controleer hoe het NRO functioneert.
 NRO – Programmaraad
Beoordeel alle binnengekomen post-its of ze voldoen aan 3 voorwaarden (thema, geld, verbeter
agenda). Mis je iets? Breng het dan terug naar het groepje.
Na 20 minuten krijg je van de beoordelingscommissie een advies en mag je jouw subsidiegeld uit gaan
geven.
 Consortium: Onderzoekers & onderwijzers
Grijp 1 call aan om een aanvraag in te dienen. Past je idee niet bij een van de calls? Kijk of je iemand van
OCW zover krijgt een call voor jou te maken! OCW mag wel maar één nieuwe call maken. Je kunt ook
je oorspronkelijk idee transformeren tot passend bij een bestaande call.
Een aanvraag is ‘jullie onderzoeksthema’ + hoeveel geld wil je daarvoor (natte vingerwerk) + hoe verbeter & vernieuw je hierdoor het onderwijs? Zet op 1 post-it en plak die (voor de deadline! Na 20 minuten) op een van de 3 calls. Vergeet je naam er niet onder te zetten.
 Beoordelingscommissie
Verdeel je als commissie over de calls. Beoordeel de aanvragen. Zorg dat je aan het eind van deze fase
een oordeel hebt over wie het beste voorstel heeft. Schrijf je advies op en lever in bij de Programmaraad.
Eind fase II
Winnaars per call worden uitgeroepen door Programmaraad.
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Uitwerking opdrachten per fase, per groep
Fase I (20 minuten)
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)
Als ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt je aan een slim, vaardig en creatief
Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het Ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.
Het is voor jullie belangrijk om in te spelen op de huidige politieke wensen. Jullie kunnen het NRO aansturen met actuele calls.
Opdracht fase I: lees de krant, bedenk twee thema’s voor het onderwijs en formuleer twee onderzoeksopdrachten voor NRO.

NRO
Als Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werk je aan verbetering en vernieuwing van
het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door
de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. Hiervoor hebben jullie een budget gekregen. Binnen dit budget wordt een deel van de onderwerpen bepaald door OCW en een ander deel is
voor jullie vrij te besteden aan onderzoek.
Opdrachten fase I:
Opdracht 1) Om binnengekomen voorstellen te kunnen beoordelen heb je een beoordelingscommissie nodig met mensen uit de praktijk en met onderzoekers. Stel deze commissie samen, zoek
hiervoor twee onderzoekers en drie mensen uit de praktijk. Let op: ze moeten zelf geen onderzoek willen indienen. Zoek dus 'onafhankelijke' adviseurs. Je zult snel moeten zijn.
Opdracht 2) Maak aan de hand van thema’s van OCW drie calls aan en bedenk zelf nog twee calls
voor jullie vrij te besteden budget (dit mag voor een breed onderwerp zijn). Zet een deadline op
de call (voor fase II heb je 25 minuten om de voorstellen te verzamelen en te beoordelen).

Onderzoekers
Jullie zijn onderzoekers op een HBO of universitair niveau en richten jullie op onderzoek dat betrekking heeft op het onderwijs.
Opdracht fase I: bedenk drie thema's voor onderzoek dat het onderwijs verbetert. Verdeel je
daarna en zoek mensen van een school ('onderwijspraktijk') om een Consortium aan te gaan (lees:
mensen uit het groepje onderwijspraktijk met wie je kunt samenwerken). Maak een consortium
niet te groot, denk aan maximaal 3 personen per groep.
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Onderwijspraktijk: Basisonderwijs/middelbaar/MBO
Als docent(e) op een basisschool/middelbare school/MBO wil je onderzoek verrichten dat jou direct
helpt in de praktijk.
Opdracht fase I: bedenk drie onderzoeksthema’s die jouw onderwijspraktijk kunnen verbeteren.
Verdeel je daarna en zoek onderzoekers met wie je samen kan werken. Vorm samen een consortium.

Eind Fase I (5 minuten)
De Programmaraad NRO roept (centraal) drie calls uit. Onderwijspraktijk en onderzoekers zijn opgesplitst in consortia en een beoordelingscommissie.

Fase II (25 min)
OCW
Opdrachten fase II:
Opdracht 1) Leg contact met onderzoekers en onderwijzers, om nog een actuele vraag naar voren
te brengen. Bedenk na ongeveer 10 minuten één thema voor een nieuwe call.
Opdracht 2) Controleer hoe het NRO functioneert.

NRO – Programmaraad/bureau
Opdracht fase II:
Opdracht 1) Beoordeel alle binnengekomen post-its of ze voldoen aan de drie voorwaarden (thema, geld, verbeteragenda). Mis je iets? Breng het dan terug naar het groepje. Zijn ze goed, stuur
de aanvragen door naar de beoordelingscommissie.
Opdracht 2) Na 20 minuten krijg je van de beoordelingscommissie een advies en mag je jouw subsidiegeld uit gaan geven.

Beoordelingscommissie
Opdracht fase II:
Verdeel je als commissie over de calls, elke call moet beoordeeld worden door iemand uit de praktijk en een onderzoeker. Beoordeel de aanvragen. Aan het eind van deze fase moet je een oordeel
hebben wie het beste voorstel heeft. Schrijf je advies op en levert dit in bij de Programmaraad.
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Consortium: Onderzoekers & Onderwijzers
Opdracht fase II: Grijp een call aan om een aanvraag in te dienen. Past je idee niet bij een van de calls? Kijk
dan of je iemand van OCW zover krijgt een call voor jou te maken! Let op: OCW heeft maar één mogelijkheid om een nieuwe call aan te maken. Je kunt ook je oorspronkelijk idee transformeren tot passend bij
een bestaande call.
Dien je onderzoeksthema en begroting op een post-it als aanvraag in bij het NRO. Let hierbij goed op dat
je aan de voorwaarden van het NRO voldoet. Plak de post-it voor de deadline op een van de calls, vergeet
niet je naam eronder te zetten.

Eind fase II:
NRO/Programmaraad roept de winnaars per call uit, zij krijgen het te besteden bedrag (in
chocolademuntjes).
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Bijlage 2: prikkelende vragen


Als het NRO een topsporter zou zijn, wat zou je als coach voor tips hebben?



Voor de onderzoeker in de groep: beeld zonder te praten een onderzoeksthema uit.
Laat de anderen praten. Daarna: bedenk nog 5 manieren waarop je onderzoeksvoorstellen kunt communiceren anders dan het klassieke voorstel.



Het is 2040. Wat moeten (jouw) kinderen dan op school leren?



Er zijn allerlei schooltypen (montessori, dalton, jenaplan, I-pad-scholen, etc.) Bedenk
met je groepje zo veel mogelijk schooltypen. Bedenk per school wat voor onderzoek
deze scholen zouden kunnen helpen met beter onderwijs geven.



Op welk moment in het jaar hebben mensen uit de onderwijspraktijk iets aan ‘nieuw’
onderzoek?



Wat zou Enzo Knol kunnen bijdragen aan de verbetering van het subsidieproces?



Maak een haiku of limerick over het NRO.
Haiku: drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5
lettergrepen telt.
Limerick = 5 regels, rijmschema a-a-b-b-a. A'tjes zijn lang, b'tjes zijn kort. Denk: er was
eens een .. uit ..



Als het NRO niet zo bestaan, wat zouden we in Nederland het meest missen?



Wat voor les had je zelf graag op school willen krijgen die toen niet bestond en misschien nog steeds niet bestaat?



Wat kan het NRO leren van een TOYOTA bedrijf (LEAN) als het aankomt op haar subsidieproces?



Als het subsidieproces van het NRO een dans zou zijn, hoe ziet dit er dan uit?
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Vervolg van de DKC
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag, neem dan
contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl).
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting Denkkracht
Utrecht via contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.
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