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1 Inleiding
 
 
 
 
1.1 Achtergrond en vraagstelling 
 
Vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit, heeft internationalisering van 
onderzoek een aantal voordelen (cf. Programma Onderwijsonderzoek 2003). Van 
projecten die gepland en uitgevoerd worden door onderzoekers met internationale 
oriëntatie, kan worden verwacht dat zij een grotere kans hebben op resultaten die 
grensverleggend zijn, een trend zetten of belangrijke spin-off aan toepassingen 
opleveren. Ook bieden internationale contacten soms onderzoeksmogelijkheden 
die in Nederland niet bestaan. Een grotere bekendheid en hogere status van het 
onderzoek zijn verdere voordelen, evenals een grotere kans op inhoudelijke en 
methodologische terugkoppeling (zie ook het Programma Onderwijsonderzoek 
2004-2007). Internationalisering hoort dan ook tot de speerpunten van de Pro-
grammaraad Onderwijsonderzoek (PROO). De PROO besteedt een aanzienlijk 
deel van zijn budget aan internationaal, vergelijkend onderzoek dat in nadere sa-
menspraak met het ministerie van OC&W wordt geselecteerd en in IEA-verband 
wordt uitgevoerd (TIMSSR, SITES). Daarnaast stimuleert en faciliteert de PROO 
initiatieven om binnen de bestaande inhoudelijke kaders onderzoek te internatio-
naliseren.  
Voor een verdere vormgeving van het beleid betreffende internationalisering, 
heeft de programmaraad behoefte aan een inventarisatie van lopend en recent af-
gesloten internationaal onderwijsonderzoek, inclusief bestaande denklijnen of 
oriëntaties van onderszoeksinstituten op dit terrein. Met de aanduiding ‘internati-
onaal onderzoek’ worden onderzoeksprojecten gedefinieerd, waarin Nederlandse 
onderzoekers samenwerken met buitenlandse collega’s in internationaal of inter-
nationaal georganiseerd onderzoek. Dit kunnen onderzoeksprojecten zijn, gericht 
op de vergroting van wetenschappelijke kennis op het gebied van onderwijsver-
schijnselen, of op een beschrijving/vergelijking van de inhoud en/of de 
opbrengsten van het onderwijs in verschillende landen. In het laatste geval gaat 
het veelal om onderzoek dat gericht is op ‘ranking’ van deelnemende landen. 
Doel van de inventarisatie is het verkrijgen van een overzicht van lopend en re-
cent afgesloten onderzoek op basis waarvan de PROO zijn beleid van 
internationalisering verder vorm kan geven, zowel op het niveau van de pro-
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grammering als op het niveau van specifieke onderzoeksprojecten. De inventari-
satie dient antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 
 
1. Welke lopende en recent afgesloten internationale projecten onderwijsonder-

zoek zijn er in Nederland? 
2. Welke denklijnen en oriëntaties met betrekking tot internationaal onderzoek 

kunnen worden onderscheiden? 
3. Met welke financieringsstromen zijn de projecten tot stand gekomen? 
4. Hoe is de afstemming van projecten van internationaal vergelijkend onder-

zoek met nationale onderwijsevaluaties (bijvoorbeeld de coördinatie van 
vraagstelling en steekproeftrekking VOCL en onderwijsinspecties)? 

 
Voorts wordt advisering gewenst met betrekking tot de volgende beleidsvragen: 
a. Kan de beleidsrelevantie en de efficiëntie van het internationaal vergelijkende 

onderzoek worden vergroot. Bijvoorbeeld door vergelijkingen uit te voeren 
van een klein aantal “ankerlanden”? Zo ja, voor welke onderwerpen en met 
welke ankerlanden geldt dit? 

b. Is het gewenst dat de PROO bevordert dat onderzoekers, meer dan tot dusver, 
gebruik maken van bepaalde financieringsstromen; zo ja, volgens welke aan-
pak? 

c. Welke overige aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor de pro-
grammering en/ of de aanpak van onderzoeksprojecten en/ of samenwerking 
met het buitenland? 

d. Kan de afstemming van vraagstelling en steekproeftrekking van internatio-
naal onderwijsonderzoek op nationale onderwijsevaluaties worden verbeterd; 
zo ja, is hierbij een rol voor de PROO denkbaar? 

 
 
1.2 Opzet van het onderzoek 
 
Het gevraagde onderzoek betreft een inventariserend en een adviserend deel. Het 
inventariserende deel heeft plaatsgevonden door middel van een vragenlijstonder-
zoek via internet, voorafgegaan door een onderzoek van elektronische 
documenten. Ten behoeve van het adviserende deel heeft een expertbijeenkomst 
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plaatsgevonden met onderzoekers en beleidsmakers die betrokken zijn bij recent 
internationaal onderwijsonderzoek. Het gehele onderzoek omvatte een drietal fasen. 
 
Fase 1: opbouw adressenbestand voor internet-enquête 
Doel van deze eerste fase was tweeledig. In de eerste plaats moest een compleet 
overzicht worden verkregen van universiteiten, onderzoeksinstituten, en afdelingen 
in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. Het gaat daarbij na-
drukkelijk niet alleen om universitaire instellingen of onderzoeksinstituten, maar 
ook om para-universitaire instellingen/instituten. In de tweede plaats moest er een 
redelijk dekkend overzicht verkregen worden van individuele onderzoekers die 
zich internationaal profileren.  
Voor de opbouw van het adressenbestand zijn de meest relevante (elektronische) 
databestanden voor onderwijsonderzoek geraadpleegd. Het ging dan in het bij-
zonder om bestanden waar internationaal onderzoek kan worden teruggevonden, 
zoals de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD, inclusief CORDIS) en de On-
derwijsdatabank. Ook het overzicht van internationale projecten van de PROO is 
hierbij meegenomen. Als extra aanvulling zijn de websites van de Nederlandse 
universiteiten geraadpleegd. Daarnaast zijn enkele belangrijke en erkende plat-
forms voor (internationaal) onderwijsonderzoek bekeken om individuele 
onderzoekers op het spoor te komen die niet reeds via de bovengenoemde kanalen 
in kaart waren gebracht. In het bijzonder zijn de adresbestanden van de ‘Onder-
wijs Research Dagen’ (ORD), de ‘European Association of Learning and 
Instruction’ (EARLI) en de ‘European Conference of Educational Research’ 
(ECER) geraadpleegd. Uit deze adresbestanden zijn Nederlandse onderzoekers 
geselecteerd en is via de werkadressen indirect nagegaan of er nog institu-
ten/instellingen aan de selectie toegevoegd moesten worden.  
 
Fase 2: internet-enquête 
In deze fase is een internet-enquête ontwikkeld waarin vragen zijn gesteld over 
internationale onderwijsprojecten die op dit moment lopen of die in de afgelopen 
drie jaar zijn afgesloten (zie bijlage 1 voor de blauwdruk van deze enquête). Voor 
de constructie van de enquêtevragen zijn enkele deskundigen geraadpleegd om na 
te gaan of de vragen helder genoeg waren en/of voldoende dekking bieden ten 
aanzien van de te beantwoorden onderzoeksvragen. Respondenten zijn via een e-
mail verzocht tot medewerking aan de elektronische enquête, die zij direct konden 
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ophalen via een link naar een website. Het gekozen formaat maakte het mogelijk 
dat de enquête niet in één keer hoefde te worden ingevuld, maar dat de respondent 
op een later tijdstip het invullen kon hervatten of zelfs opnieuw kon beginnen. 
Voor de enquête is gebruikt gemaakt van diverse vraagvormen: matrix vragen 
(schaalitems), gesloten vragen waarbij slechts één of meer antwoordmogelijkhe-
den zijn en open vragen. Om het invullen zo gemakkelijk mogelijk te maken werd 
een respondent op grond van een gegeven antwoord automatisch doorgestuurd 
naar de volgende voor hem/haar relevante vraag. De internet-enquête is uiteinde-
lijk aan alle instellingen/instituten en individuele onderzoekers toegestuurd die in 
fase 1 zijn geselecteerd. Van de verzamelde gegevens zijn verschillende overzich-
ten gemaakt om de algemene onderzoeksvragen te beantwoorden. Om zicht te 
krijgen op het verband tussen de verschillende variabelen zijn voor de combinatie 
van sommige vragen kruistabellen gemaakt (bijvoorbeeld het verband tussen   
subsidiënt en soort onderzoek). Een overzicht van internationale onderwijsonder-
zoeksprojecten (vanaf 2000) is op internet gepubliceerd via de website: 
http://www.elion.nl/sco2002/nwo/projecten.asp. Op deze pagina zijn alleen die 
projecten opgenomen waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen van be-
trokken onderzoekers en/of projectleiders om projectgegevens openbaar te 
maken.  
 
Fase 3: expertmeeting 
Op grond van de resultaten van de internet-enquête zijn enkele discussiestellingen 
geformuleerd voor een expertbijeenkomst. Op deze bijeenkomst was er ruimte om 
de resultaten in een wat breder perspectief te bespreken en kon er wat directer 
doorgevraagd worden naar voorgestelde conclusies en aanbevelingen in relatie tot 
de internationalisering van onderwijsonderzoek.  
 
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de internet-enquête gerapporteerd (in-
ventariserend deel). In hoofdstuk 3 vindt de rapportage van expertbijeenkomst 
plaats (adviserend deel). Hoofdstuk 4 bevat de belangrijkste resultaten en conclu-
sies van het onderzoek.  
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2 Inventariserend deel
 
 
 
 
Doel van de inventarisatie is het verkrijgen van een redelijk dekkend overzicht 
van lopend en recent afgesloten onderzoek op basis waarvan de PROO zijn beleid 
van internationalisering verder vorm kan geven. Met de aanduiding ‘internatio-
naal onderzoek’ worden onderzoeksprojecten gedefinieerd, waarin Nederlandse 
onderzoekers samenwerken met buitenlandse collega’s in internationaal of inter-
nationaal georganiseerd onderzoek. Dit kunnen onderzoeksprojecten zijn, gericht 
zijn op de vergroting van wetenschappelijke kennis op het gebied van onderwijs-
verschijnselen, of op een beschrijving/vergelijking tussen de inhoud en/of de 
opbrengsten van het onderwijs in verschillende landen.   
 
 
2.1 Steekproef en respons 
 
Allereerst zijn de namen van het overzicht van door de PROO gefinancierde in-
ternationale onderzoeksprojecten opgenomen. Vervolgens zijn de zoekresultaten 
van de trefwoordcombinatie “onderwijsonderzoek of onderwijskunde” in mede-
werkers uit NOD opgenomen (127 treffers). Via de websites van universitaire 
onderwijsonderzoeksinstituten zijn de namen en emailadressen van onderwijson-
derzoekers systematisch verzameld. 
   
Om te voorkomen dat onderzoekers op het gebied van onderwijs die niet verbon-
den zijn aan onderwijskundige onderzoeksinstituten of afdelingen gemist zouden 
worden, zijn ook namenlijsten van recente conferenties op het gebied van onder-
wijsonderzoek nagezocht op in ons bestand nog ontbrekende namen. De naam- en 
adresbestanden die hiervoor geraadpleegd zijn betreffen: 
 
• ORD 2001: auteurs (en tevens deelnemers);  
• ORD 2002: auteurs;  
• ORD 2003: deelnemers;  
• EARLI 2003;  
• ECER 2000. 
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Instelling Afdeling Geselecteerd personeel 

RUL ICLON vakdidactici en universitair docenten 
RUG GION (Instituut voor onderzoek van 

onderwijs opvoeding en ontwikkeling) 
wetenschappelijk personeel. 

RUG medewerkers onderwijskunde  
UU Freudenthal instituut wetenschappelijk personeel (= personen 

met academische titel) 
UU  ICO-ISOR (instituut voor onderwijs-

kundig onderzoek) 
onderzoekers 

UU  (IVLOS) medewerkers met academische titel 
UU  Expertisecentrum reken en wiskunde 

onderwijs  
geen medewerkers te vinden 

UU  Expertisecentrum Duits directie en wetenschappelijke stafleden 
UU  Expertisecentrum Engels niet te vinden 
UU  Expertisecentrum ICT geen overzicht van medewerkers te vinden 
UT Toegepaste Onderwijskunde  wetenschappelijk personeel 
UM Researchcentrum voor Onderwijs en 

Arbeidsmarkt  
projectmanagers en onderzoekers 

VU Onderwijscentrum  medewerkers met academische titel 
KUN   Expertisecentrum Nederlands projectmedewerkers en projectleiders 
KUN  Onderwijsinstituut pedagogische we-

tenschappen en onderwijskunde  
medewerkers 

KUN Leraar en School (ILS) medewerkers 
KUB Instituut voor sociaal-wetenschappelijk 

beleidsonderzoek en advies (IVA) 
medewerkers Onderwijs & Cultuur 

KUN ITS medewerkers met academische titel 
UvA SCO-Kohnstamm Inst lijst medewerkers van het intranet 
 ILO medewerkers taakgroep onderzoek 
UvA Amstel Instituut medewerkers 
Cito groep  medewerkers psychometrisch onderzoek-

centrum 
ICO Interuniversity Center for Educational 

Research  
alle leden  

ISED Institute for the Study of Education 
and Human Development 

alle leden 
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Deze zoektocht heeft geresulteerd in een bestand van 1222 emailadressen van 
personen die zich met onderwijsonderzoek bezighouden, dus wellicht ook met in-
ternationale onderwijsresearchprojecten. Deze personen zijn via een e-mail 
benaderd voor deelname aan de enquête. Uiteraard kwamen foute adresseringen 
voor (104), en reacties dat men niets met onderwijsonderzoek van doen had (97). 
Van de resterende 1021 personen hebben er uiteindelijk 356 een enquête inge-
vuld, een respons van 35%. Daarbij moet worden aangetekend dat van de niet 
reagerende personen, het onduidelijk is of zij wel of niet bij onderwijsonderzoek 
betrokken zijn. Hoewel het in kaart gebrachte overzicht van internationale projec-
ten niet compleet is, nemen we aan dat het een redelijke indicatie geeft van de 
aard en inhoud van het internationale onderwijsonderzoek in Nederland. 
 
  
2.2 Unieke projecten  
 
Van de 356 respondenten waren er 117 betrokken bij minimaal één internationaal 
onderzoek in periode vanaf 2000 tot heden (eind 2003). Respondenten die betrok-
ken waren bij een internationaal onderzoek, kregen een aantal vragen voorgelegd 
over dat onderzoek. Vervolgens werd hen gevraagd of zij aan nog meer recente 
internationale onderzoeken meededen. Daarover volgde dan weer een aantal vra-
gen. De enquête gaf zo de mogelijkheid voor invulling van gegevens over zes 
recente projecten. 
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal respondenten per vraagronde. Tabel 2 
geeft een overzicht van het aantal projecten per respondent. Van de respondenten 
is 33% sinds 2000 bij minstens een internationaal onderwijsonderzoeksproject be-
trokken (geweest).  
 
Tabel 1  Bent u in de periode 2000 tot heden betrokken (geweest) bij een internationaal 

onderwijsonderzoek? 

 project 1 project 2 project 3 project 4 project 5 project 61 

ja 117 32 8 3 1 - 
nee 239      
totaal 356      

                                                 
1  Geen enkele invuller heeft meer dan 5 projecten opgegeven. 
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Tabel 2  Aantal projecten per respondent. 

N %

0 239 67.1
1 85 23.9
2 24 6.7
3 5 1.4
4 2 .6
5 1 .3
Totaal 356 100.0

 
De projectnamen van de recente internationale projecten zijn opgenomen in een 
voor iedereen toegankelijke website. Voor een aantal projecten geldt dat zij een 
onzinnaam hadden (bijvoorbeeld x of y). Informatie over deze projecten is uit het 
bestand verwijderd.  
Voor verschillende projecten geldt dat zij aangemeld zijn door meer dan één res-
pondent. Om te kunnen beslissen van welke respondent de informatie definitief 
zou worden opgenomen, is nagegaan welke functie de respondent heeft in het be-
treffende project. Tabel 3 bevat een overzicht.  
 
Tabel 3 Functie van de respondenten bij het betreffende project. 

 project 1 project 2 project 3 project 4 project 5 totaal 

projectleider 39 14 5 2 1 61 
adviseur 9 7 2   18 
uitvoerder 32 6    38 
anders 10 4 1 1  16 
 
De categorie ‘anders’ werd door de respondenten onder meer als volgt toegelicht: 
- promotor; 
- projectleider van twee doctoraal scriptiestudenten die de dataverzameling 

verzorgden; 
- PhD student using the data; 
- expert deelnemer; 
- projectmanager. 
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Per project is nagegaan welke invuller het duidelijkst als woordvoerder voor het 
project kon worden aangemerkt. Daarbij hadden projectleiders en adviseurs de 
voorrang boven uitvoerders en andere betrokkenen en projectleiders hadden weer 
voorrang boven adviseurs. Wanneer zich meer dan één projectleider had gemeld, 
is nagegaan welke van de twee de meest waarschijnlijke was (bijvoorbeeld omdat 
deze ook door anderen als projectleider was aangemerkt). Projectinformatie van 
de overige invullers werd verwijderd, zodat per project één informant overbleef. 
Uiteindelijk bleven 104 valide en unieke projecten over. In de verdere verslagge-
ving wordt geen onderscheid meer gemaakt in welke ronde van de vragenlijst 
deze projecten zijn aangemeld. 
 
Tabel 4 en 5 geven de begin- en einddata voor deze projecten, voor zover dat is 
ingevuld. Opvallend is het geringe aantal projecten dat in 2003 is gestart, terwijl 
de vragenlijst toch aan het eind van het jaar (november) is ingevuld.  
 
Tabel 4 Begindata van de unieke projecten. 

voor 1996 4
1996 2
1997 6
1998 10
1999 13
2000 22
2001 21
2002 16
2003 6
Totaal 100
niet ingevuld 4
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Tabel 5 Einddata van de unieke projecten. 

2000 2
2001 6
2002 18
2003 17
2004 12
2005 5
2006 1
2007 1
2008 1
Totaal 78
niet ingevuld 26

 
 
2.3 Beschrijving van de recente projecten  
 
Voor de overige projectvragen is alleen informatie beschikbaar wanneer de in-
formant de functie van projectleider of adviseur heeft. Zoals tabel 6 laat zien, is 
dat voor 62 projecten het geval.  
 
Tabel 6 Functie van de informanten voor de 104 unieke projecten. 

functie N % 
projectleider 49 47.1 
adviseur 13 12.5 
uitvoerder 31 29.8 
anders 11 10.6 
totaal 104 100% 

 
2.3.1 Projectdoelen 
Tabel 7 geeft informatie over de doelen van het internationale onderzoek. Bij de-
ze vraag waren meer antwoorden mogelijk. Gemiddeld worden 1.5 algemene 
categorieën (of doelen) per project genoemd.  
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Tabel 7 Projectdoelen. 
In welke van de volgende algemene categorieën valt dit onderzoek?  
meer antwoorden mogelijk 

N 

1 internationaal vergelijkend onderzoek van de opbrengsten van onderwijs  12 
2 internationaal vergelijkend onderzoek van bestaande onderwijsprogramma’s  6 
3 internationaal onderzoek gericht op innovatie en/of implementatie van       on-

derwijsprogramma’s  
28 

4 internationaal onderzoek gericht op vergroting van wetenschappelijke kennis   
op het gebied van onderwijs  

20 

5 internationaal onderzoek naar onderwijsbeleid  10 
6 internationaal onderzoek naar onderwijsmanagement en organisatie 6 
7 anders, namelijk …..  9 
aantal ingevulde projecten: 61  

 
Relatief veel van het onderzoek richt zich op innovatie en/of implementatie van 
onderwijsprogramma’s en op het vergroten van wetenschappelijke kennis. Minder 
onderzoek betreft een vergelijking van opbrengsten of (nog minder) van onder-
wijsprogramma’s. Bij de categorie ‘anders, namelijk’, werd naar verhouding veel 
vergelijkend onderzoek genoemd, dat niet goed paste binnen de categorieën 1 of 2: 
- internationaal vergelijkend onderzoek naar de (sociale) omgeving waarin on-

derwijs plaatsvindt; 
- internationaal vergelijkend onderzoek naar toegangskansen voor het hoger 

onderwijs;  
- internationaal vergelijkend onderzoek naar de vrijheid van onderwijs; 
- internationaal vergelijkend onderzoek naar assessmentpraktijken; 
- vergelijking van activiteiten in een vijftal landen op een vijftal gebieden ten 

aanzien van de zelfevaluatie van scholen; 
- vergelijking van gedragingen van studenten. 
 
Daarnaast werd genoemd: 
- relatie onderzoeksmethodologie en beleidsvorming; 
- philosophy of education: methodologie; 
- ontwikkeling, marketing en uitvoering van postacademisch onderwijs. 
 
Wanneer er sprake was van vergelijkend onderzoek, werd gevraagd of er sprake 
was van afstemming van het project op nationale onderwijsevaluaties. Dit bleek 
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nauwelijks het geval te zijn (zie tabel 8 en 9). Slechts voor 6 projecten is aange-
geven dat er sprake is van afstemming op nationale onderwijsevaluaties.  
 
Tabel 8  Afstemming op nationale onderwijsevaluaties. 

Is er sprake van afstemming op nationale onderwijsevaluaties? N 

Ja 6 
Nee 9 

 
Tabel 9 Afstemming op nationale onderwijsevaluaties (vervolg). 

Is er sprake van afstemming op de volgende nationale onderwijsevaluaties ja 

1 Prima 1 
2 VOCL - 
3 PPON - 
4 gegevens landelijke eindexamens - 
5 landelijke afname van Cito eindtoets basisonderwijs - 
6 gegevens van de Onderwijsinspectie - 
7 anders, namelijk (3 witregels) 5 
 
Er lijkt nauwelijks afstemming te zijn op de grotere nationale onderwijsevalua-
ties. Alleen Prima wordt één keer genoemd. Verder valt de afstemming onder de 
categorie ‘anders’. Genoemd werden:  
- validering met Cito toetsen ‘Ordenen en Taalvaardigheid’; 
- ict-monitor; 
- Nederlandse data verzameld in het kader van TIMSS en OECD/PISA; 
- schoolverlatersonderzoek RUBS, EBB. 
 
Gevraagd is ook waarom er niet is afgestemd op nationale onderwijsevaluaties. 
Voor zover deze vraag van toepassing was en ook is ingevuld, lijkt men toch 
vooral van mening te zijn dat het onderzoek zich er niet voor leent. 
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Tabel 10  Waarom is er geen sprake van afstemming op nationale onderwijsevaluaties? 

meer antwoorden mogelijk N 

1 de instrumenten waren niet geschikt 1 
2 wijze en/of tijdstip van dataverzameling waren niet op elkaar afgestemd 2 
3 er was onvoldoende afstemming van populaties 1 
4 het onderzoek leende zich er niet voor 7 
5 te grote verschillen tussen landen voor een goede vergelijking 1 
6 anders, namelijk  1 
aantal ingevulde projecten: 9  

 
2.3.2 Aard en inhoud van de projecten 
Tabel 11 bevat informatie over de aard van het onderzoek: de mate waarin het 
onderzoek als theoretisch, experimenteel respectievelijk beschrijvend te kenschet-
sen valt. Ongeveer driekwart van de projecten (45) waarvan projectinformatie 
beschikbaar is, valt in te delen bij één van de drie categorieën (zie alternatief ‘vol-
ledig’). Daarbij komt volledig (of grotendeels2) beschrijvend onderzoek het meest 
voor. De overige projecten zijn een mengvorm.  
 
Tabel 11  Aard van het onderzoek. 

In hoeverre zijn onderstaande ken-
merken op het project van toepassing? 

niet enigszins volledig N gem. op 3-
puntschaal 

fundamenteel/theoretisch 11 31 14 56 2.05 
Experimenteel 22 19 10 51 1.76 
Beschrijvend 10 24 21 55 2.20 

 
Opvallend veel onderzoek heeft betrekking op het onderzoeksthema ‘innovatieve 
leerarrangementen met behulp van ict (zie tabel 12). Bij deze vraag waren meer 
antwoorden mogelijk. Gemiddeld blijkt anderhalf thema (1.48) van toepassing. 
Vrij veel onderzoek valt ook niet onder deze (NWO-)thema’s. Onder ‘anders, 
namelijk’ wordt onder meer genoemd: 
 
 

                                                 
2  Gezien de antwoordpatronen hebben sommige respondenten het alternatief ‘volledig’ niet in 

uitsluitende zin gebruikt. 
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- leven lang leren; 
- competentieontwikkeling in bedrijfsleven en beroepsonderwijs; 
- vrijheid van onderwijs; 
- scholen en economische ontwikkeling; 
- training concept ten behoeve van militaire vliegopleiding; 
- functie van de wetenschap ten opzicht van het onderwijs; 
- sociale ongelijkheid, kansen op toegang en uitval. 
 
Tabel 12 Onderzoeksthema’s. 
Valt het onderzoek onder een van de volgende onderzoeksthema’s? 
meer antwoorden mogelijk 

ja 

1 voor- en vroegschoolse periode 4 
2 innovatieve leerarrangementen met behulp van ict 24 
3 innovatieve leerarrangementen zonder ict 7 
4 didactiek van het beroepsonderwijs 6 
5 competentieontwikkeling van onderwijspersoneel 11 
6 school als leercontext 13 
7 scholen en sociale cohesie 6 
8 anders, namelijk 15 
aantal ingevulde projecten: 58  

 
2.3.3  Onderwijstype en vakdomein 
Tabel 13 heeft betrekking op het onderwijstype. Meestal worden 1 of 2 onder-
wijstypen gekozen (gemiddeld aantal 1.56). Ruim de helft van de projecten heeft 
(mede) betrekking op het voortgezet onderwijs. Het HO (universiteit en leraren-
opleidingen) is eveneens redelijk in het onderzoek vertegenwoordigd. Bij ‘anders, 
namelijk’ werd genoemd:  
- hbo; 
- bedrijfsopleidingen; 
- leren op de werkplek; 
- onderwijs als sociaal systeem; 
- onderwijs als maatschappelijk systeem. 
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Tabel 13 Onderwijstype. 

Op welk(e) onderwijstype(n) heeft het onderzoek betrekking? 
meer antwoorden mogelijk 

N 

1 voor- en vroegschoolse educatie 4 
2 basisonderwijs 20 
3 voortgezet onderwijs 31 
4 beroeps en volwassenenonderwijs 17 
5 lerarenopleidingen 9 
6 universiteit 18 
7 anders, namelijk 7 
aantal ingevulde projecten: 57  

 
De meeste projecten hebben op geen enkel vakdomein betrekking (zie tabel 14). 
Wanneer dat wel het geval is, is er vaak sprake van een combinatie (gemiddeld 
1.8 vakdomein). Van de vakdomeinen zijn de exacte vakken favoriet (al dan niet 
in combinatie met andere vakken). Gymnastiek komt alleen een keer voor omdat 
één respondent alle vakdomeinen heeft aangekruist.  
 
Tabel 14  Vakdomein. 

Op welk(e) vakdomein(en) heeft het onderzoek betrekking? 
meer antwoorden mogelijk 

N 

1 geen vakdomein 27 
2 taal 9 
3 literatuur 4 
4 zaakvakken 10 
5 exacte vakken 18 
6 culturele en kunstzinnige vorming 3 
7 gymnastiek 1 
8 overig 12 
aantal ingevulde projecten: 58  

 
2.3.4  Projectbudget en financieringsbronnen 
Tabel 15 geeft een indicatie van de hoogte van het nationale budget. Gekozen kon 
worden uit 23 categorieën, lopend van minder dan 25.000 tot meer dan 1.000.000. 
Veel van de aangemelde projecten blijken een klein budget te hebben, terwijl het 
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budget van enkele projecten zeer groot is. De gemiddelde categorie ligt iets boven 
de 5 (gem.= 5.23, sd= 4.98). Het geschatte gemiddelde budget ligt daarmee iets 
boven de 100.000 euro. De helft van de projecten moet het stellen met een lager 
budget dan €100.000. In 2.4 gaan we nader in op het budget in relatie tot de aard 
van het onderzoek en de financieringsbronnen.  
 
Tabel 15  Het nationale budget. 
Wat was het nationale budget (in Euro’s) van het project? N 
1 < 25.000 15 
2 25.000 – 50.000 3 
3 50.001 – 75.000 4 
4 75.001 – 100.000 5 
5 100.001 – 150.000 6 
6 150.001 – 200.000 5 
7 200.001 – 250.000 5 
8 250.001 – 300.000 1 
9 300.001 – 350.000 1 
10 350.001 – 400.000 2 
11 400.001 – 450.000 - 
12 450.001 – 500.000 1 
13 500.001 – 550.000 1 
14 550.001 – 600.000 - 
15 600.001 – 650.000 1 
16 650.001 – 700.000 - 
17 700.001 – 750.000 - 
18 750.001 – 800.000 - 
19 800.001 – 850.000 - 
20 850.001 – 900.000 - 
21 900.001 – 950.000 - 
22 950.001 – 1.000.000 - 
23 > 1.000.000 2 
aantal ingevulde projecten: 52  
 
Gevraagd naar het nationale aandeel van het budget in vergelijking met het totale 
budget, blijkt het nationale aandeel beperkt (zie tabel 16). Dat zal ook te maken 
hebben met het betrekkelijk grote gemiddelde aantal deelnemende landen (zie tabel 
19). Relatief veel respondenten geven aan deze vraag niet te kunnen beantwoorden.  
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Tabel 16 Het nationale budget (vervolg). 
Wat is het aandeel van het nationale budget in vergelijking met de totale  
kosten van het gehele internationale project?

N 

1 0-10% 15 
2 11-20% 8 
3 21-30% 6 
4 31-40% 3 
5 41-50% 2 
6 51-60% 1 
7 61-70% 1 
8 71-80% - 
9 81-90% - 
10 91-100% 3 
weet ik niet 21 
aantal ingevulde projecten: 60  
 
De meeste informanten blijken wel op de hoogte van de financieringsbronnen van 
het project (tabel 17). Gevraagd werd vervolgens niet alleen aan te geven door 
wie het project werd gesubsidieerd, maar ook aan te geven wat de relatieve bij-
dragen waren van de betreffende financieringsbronnen. Daartoe konden 10 
bolletjes worden verdeeld.  
 
Tabel 17  Bekendheid met financieringsbron. 
Kent u de financieringsbronnen van het project? totaal 
ja  53 
nee  6 
 
Tabel 18 Relatieve bijdrage van de financieringsbronnen. Gemiddeld aantal bolletjes (max. 10 

te verdelen over de financieringsbronnen). 
Wat zijn de financieringsbronnen van het project?  
Wat is hun relatieve bijdrage? 
gerangordend 

gem.  N 

1 eigen instituut 2.78 51 
2 Europese Unie 2.65 51 
3 NWO 1.20 51 
4 Ministerie 0.96 51 
5 bedrijfsleven 0.04 51 
6 anders, namelijk 2.37 51 
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De meeste respondenten noemen 1 of (vaker) 2 bronnen. Het gemiddeld aantal 
bronnen bedraagt 1.65. De Europese unie, het eigen instituut en niet voorgelegde 
financieringsbronnen nemen het grootste deel van de financiering op zich. NWO 
staat relatief laag op de ranglijst als financieringsbron en het bedrijfsleven speelt 
eigenlijk geen rol. Opvallend is de relatief hoge bijdrage uit andere financierings-
bronnen (anders, namelijk). Hieronder bleken te vallen:  
- buitenlandse overheidsinstellingen en ministeries (Japan, Noorwegen, Vlaan-

deren); 
- buitenlandse universiteiten (Helsinki, Finland, Tel Aviv, New York; Stockholm); 
- sponsoren in VS: National Board; Medical Examiners; National Center for 

Educational Statistics-USA; National Science Foundation USA; 
- (Zweedse) vakbonden; 
- DFG; 
- luchtmacht van 12 landen; 
- participation fees van landen; 
- inverdiende gelden, en dataverzameling door doctoraal studenten. 
 
2.3.5  Deelnemende landen en instellingen 
Tabel 19 geeft voor een groot aantal landen aan hoe vaak zij betrokken zijn bij de 
aangemelde internationale projecten. Gemiddeld zijn zes landen betrokken bij een 
project, maar de verschillen tussen projecten zijn groot. Eén respondent meldde 
dat bij het project bijna 50 landen in totaal betrokken zijn, met een vertegenwoor-
diging van alle continenten.  
De lijst van betrokken landen kon uiteraard niet compleet zijn. Onder ‘anders, 
namelijk’ werden genoemd: 
- niet genoemde Oost-Europese landen (Tsjechië, Bulgarije, Slovenië, Slowa-

kije, Litouwen, Letland, Roemenië); 
- Aziatische landen (Japan, China, Singapore, Hongkong, Taiwan, Thailand, 

Filippijnen, Zuid-Korea); 
- Australië, Canada; 
- Zuid-Afrika, Tanzania. 
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Tabel 19  Deelnemende landen. 
Welke landen zijn betrokken bij dit project? 
gerangordend 

totaal 

1 Nederland 45 
2 Groot-Brittannië 28 
3 Duitsland 24 
4 Italië 22 
5 Frankrijk 19 
6 Finland 18 
7 Verenigde Staten van Amerika 18 
8 België 17 
9 Spanje 16 
10 Zweden 13 
11 Portugal 12 
12 Denemarken 10 
13 Griekenland 8 
14 Hongarije 10 
15 Ierland 10 
16 Canada 10 
17 Noorwegen 11 
18 Israël 9 
19 Oostenrijk 8 
20 Luxemburg 5 
21 Rusland 7 
22 Polen 5 
23 Zwitserland 5 
24 Turkije 1 
25 Antillen - 
26 Indonesië - 
anders, namelijk 11 
aantal ingevulde projecten: 56  

 
Tabel 20 geeft aan welke instellingen in het buitenland bij het project zijn betrok-
ken. Dit blijken in de eerste plaats universiteiten te zijn. 
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Tabel 20 Betrokken buitenlandse instellingen. 

Wat voor soort instellingen in het buitenland zijn bij dit project betrokken? 
gerangordend 

totaal 

1 Universiteiten 49 
2 Ministeries 14 
3 Hogescholen 9 
4 Scholen 7 
5 Gemeentelijke overheden 3 
6 Onderwijsinspectie 1 
7 Onderwijsbegeleidingsdiensten 1 
8 anders, namelijk 16 
aantal ingevulde projecten: 55  

 
Universiteiten zijn betrokken bij bijna 90% van de projecten waarvoor deze vraag 
is beantwoord, veelal in combinatie met één van de andere soorten instellingen. 
Gemiddeld zijn bijna twee (1.82) verschillende soorten buitenlandse instellingen 
bij het onderzoek betrokken. Bij ‘anders, namelijk’ werd onder meer genoemd:  
- instituten voor lerarenopleiding; 
- overheidsinstellingen; 
- NGO’s; 
- bedrijfsleven; 
- onderzoeksinstituten; onderzoeksbureaus, statistische agentschappen; onder-

zoek/ontwerpbureaus; 
- luchtmachten en R&D instellingen; 
- commerciële trainingsbureaus; 
- nationaal ontwikkelcentrum; testontwikkelaar;  
- geen, want het betrof een secundaire analyse. 
 
 
2.4  Nadere analyses  
 
2.4.1  De relatie tussen het soort onderzoek en het budget 
Eerder konden we zien dat het recente internationale onderzoek vaak is gericht op 
innovatie en/of implementatie van onderwijsprogramma’s en in het bijzonder op 
innovatieve leerarrangementen met ict. Ook vonden we dat de meeste aandacht 
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gaat naar het voortgezet onderwijs en dat, hoewel veel onderzoek geen betrekking 
heeft op een vakdomein, van de vakgebieden de exacte vakken nog het meest aan 
bod komen. Verder bleek het meeste internationale onderzoek op zijn minst deels 
beschrijvend en komt experimenteel onderzoek relatief weinig voor.  
De volgende gegevens hebben betrekking op de mate van vóórkomen, niet op de 
verdeling van gelden. De tabellen 21 t/m 25 geven een indicatie van de omvang 
van het budget per onderscheiden soort onderzoek. De gemiddelden hebben be-
trekking op de budgetcategorie zoals die is opgenomen in tabel 15. 
Budgetgegevens zijn beschikbaar voor 52 projecten.  
Door middel van variantie-analyse is getoetst of het genoemde soort onderzoek 
qua opgegeven budget afwijkt van het overige onderzoek. Omdat bij de meeste 
vragen meer antwoorden mogelijk waren en projecten dus niet aan één alternatief 
toegewezen konden worden, is dit per alternatief gedaan. Getoetst werd dus 
steeds of er sprake is van verschil tussen de genoemde categorie en de rest van het 
onderzoek. In het algemeen kan worden gesteld dat het aantal projecten per cate-
gorie klein is en de standaarddeviaties groot. Verschillen zijn dan ook maar een 
enkele keer significant. 
 
Tabel 21 bevat gegevens over het budget per projectdoel. Te zien valt dat project-
doelen redelijk verschillen in de mate waarin zij budget aantrekken. Ondanks de 
grote standaarddeviaties, zijn er twee significante resultaten (vet gemarkeerd). 
Onderzoek dat gericht is op innovatie en/of implementatie heeft een groter budget 
dan de rest van het onderzoek. En onderzoek dat een doel heeft dat niet door ons 
werd genoemd, heeft juist minder budget dan de overige onderzoeken.  
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Tabel 21 Gemiddelde budgetcategorie per projectdoel  
(voor de betekenis van de budgetcategorieën zie tabel 16). 

 gem. N sd 
1 internationaal vergelijkend onderzoek van de opbrengsten van on-

derwijs  
4.58 12 4.46 

2 internationaal vergelijkend onderzoek van bestaande onderwijs-
programma’s  

5.33 6 3.14 

3 internationaal onderzoek gericht op innovatie en/of implementatie 
van onderwijsprogramma’s  

6.81 26 5.78 

4 internationaal onderzoek gericht op vergroting van wetenschappe-
lijke kennis op het gebied van onderwijs  

3.71 17 2.66 

5 internationaal onderzoek naar onderwijsbeleid  5.60 10 3.78 
6 internationaal onderzoek naar onderwijsmanagement en organisatie 3.50 6 2.81 
7 anders. namelijk …..  1.00 5 1.05 
gemiddeld budget van de onderzoeken 5.23 52 4.98 
 
Tabel 22 brengt de budgetgegevens in verband met de aard van het onderzoek. De 
vraag naar de aard van het onderzoek had een andere vorm. Per categorie kon worden 
gekozen uit ‘niet’, ‘enigszins’ en ‘volledig’. In tabel 22 is het onderzoek verdeeld in 
vier categorieën, voornamelijk fundamenteel/theoretisch, voornamelijk experimen-
teel, voornamelijk beschrijvend en gemengd. Te zien valt dat (puur of voornamelijk) 
fundamenteel/theoretisch onderzoek niet alleen vrij weinig voorkomt, maar ook 
het minste budget lijkt te krijgen. Er zijn echter geen significante verschillen. 
 
Tabel 22 Gemiddelde budgetcategorie afhankelijk van de aard van het onderzoek 

(voor de betekenis van de budgetcategorieën zie tabel 16). 
 gem. N sd
voornamelijk fundamenteel/theoretisch 1.78 9 2.05
voornamelijk experimenteel 3.60 10 4.74
voornamelijk beschrijvend 5.06 17 4.22
gemengd 5.52 23 6.32
gemiddeld budget van de onderzoeken 5.23 52 4.98
  
Tabel 23 brengt het onderzoeksbudget in verband met het onderzoeksthema. Ook 
hier zijn er weliswaar grote verschillen tussen onderzoeksthema’s, maar ook 
daarbinnen. Alleen het verschil tussen innovatieve leerarrangementen met ict en 
de rest is significant.  
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Tabel 23  Gemiddelde budgetcategorie per onderzoeksthema 
(voor de betekenis van de budgetcategorieën zie tabel 16). 

 gem. N sd 

1 voor- en vroegschoolse periode 2.50 4 3.00 
2 innovatieve leerarrangementen met behulp van ICT 6.87 23 6.04 
3 innovatieve leerarrangementen zonder ICT 3.00 5 2.61 
4 didactiek van het beroepsonderwijs 6.60 5 3.17 
5 competentieontwikkeling van onderwijspersoneel 4.60 10 3.17 
6 school als leercontext 3.18 11 2.23 
7 scholen en sociale cohesie 2.83 6 2.04 
8 anders. namelijk 3.67 12 3.99 
gemiddeld budget van de onderzoeken  5.23 52 4.98 

 
Tabel 24 laat zien dat ook voor het ‘onderwijstype’ geldt dat wat het meest voor-
komt (onderzoek waar het voortgezet onderwijs bij betrokken is) ook het best 
wordt bedeeld. De verschillen zijn echter niet significant. 
 
Tabel 24 Gemiddelde budgetcategorie per onderwijstype 

(voor de betekenis van de budgetcategorieën zie tabel 16). 

 gem. N sd 
1 voor- en vroegschoolse educatie 2.50 4 3.00 
2 basisonderwijs 3.95 19 3.31 
3 voortgezet onderwijs 5.79 28 5.11 
4 beroeps en volwassenenonderwijs 4.53 15 2.70 
5 lerarenopleidingen 4.50 8 3.55 
6 universiteit 3.63 16 2.68 
7 anders. namelijk 5.33 6 8.80 
gemiddeld budget van de onderzoeken 5.23 52 4.98 

 
Hoewel onderzoek zonder vakdomein het meest voorkomt, gaat daar niet het 
meeste geld naar toe (zie tabel 25). Wel blijkt onderzoek naar de exacte vakken 
niet alleen relatief veel voor te komen, maar ook relatief veel geld te krijgen. Het 
verschil tussen deze projecten en de rest is ook significant. 
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Tabel 25 Gemiddelde budgetcategorie per vakdomein 
(voor de betekenis van de budgetcategorieën zie tabel 16). 

gem. N sd
1 geen vakdomein 4.08 26 2.80 
2 taal 6.29 7 3.64 
3 literatuur 5.50 4 1.73 
4 zaakvakken 4.38 8 4.07 
5 exacte vakken 8.21 14 5.78 
6 culturele en kunstzinnige vorming 5.33 3 2.08 
7 overig 6.11 9 6.99 
gemiddeld budget van de onderzoeken 5.23 52 4.98 
 
Een andere vraag die op grond van de gegevens kan worden beantwoord, is de vraag 
of het (nationale) budget afhankelijk is van het aantal deelnemende landen. Dat blijkt 
niet echt het geval. Zowel projecten waaraan 3 of 4 landen meedoen als projecten 
waar heel veel landen (meer dan 9) bij betrokken zijn, beschikken over relatief grote 
budgetten zoals onderstaande tabel laat zien. De verschillen zijn niet significant.  
Hetzelfde geldt voor het aantal financieringsbronnen. Projecten die beschikken over 
twee financieringsbronnen lijken ruimer in hun jasje te zitten dan projecten die 
maar één financieringsbron kennen, maar ook hier is het verschil niet significant.  
 
Tabel 26  Gemiddelde budgetcategorie afhankelijk van het aantal deelnemende landen 

(voor de betekenis van de budgetcategorieën zie tabel 16). 
gem. N sd

1 of 2 landen 4.69 13 4.39
3 of 4 landen 7.17 12 7.79
5 of 6 of meer landen 4.14 7 1.86
7 of 8 meer landen 3.00 7 2.65
9 of meer landen 5.92 12 4.29
Totaal 5.25 51 5.02
 
Tabel 27 Gemiddelde budgetcategorie afhankelijk van het aantal financieringsbronnen 

(voor de betekenis van de budgetcategorieën zie tabel 16). 
gem. N sd

1 bron 4.18 17 3.76
2 bronnen 6.41 29 5.67
3 bronnen 1.00 1 -
Totaal 5.49 47 5.11
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2.4.2  De relatie tussen het soort onderzoek en de financieringsbron 
Eerder zijn verschillende financieringsbronnen onderscheiden: de Europese Unie, 
NWO, het ministerie, het bedrijfsleven en het eigen instituut. Is de steun van deze 
bronnen afhankelijk van het soort onderzoek? De volgende tabellen bevatten voor 
de verschillende financieringsbronnen het aantal internationale projecten uit het 
onderzoek dat zij steunen, gerelateerd aan het projectdoel (tabel 28), de aard van 
het onderzoek (tabel 29), het onderzoeksthema (tabel 30), het onderwijstype (ta-
bel 31) en het vakdomein (tabel 32).  
 
Tabel 28 Het aantal projecten per projectdoel dat door de verschillende financieringsbron-

nen wordt gesteund, met het gemiddeld aantal bolletjes(relatieve bijdrage) voor 
deze projecten. 

max. aantal bolletjes = 103 N EU NWO ministerie bedrijf Instituut anders 

1  vergelijkend onderzoek van de 

opbrengsten van onderwijs  

11 0.91 2.91 0.91 - 1.73 3.55 

2  vergelijkend onderzoek van be-

staande onderwijsprogramma’s  

6 2.50 0.33 - - 1.00 6.17 

3 onderzoek gericht op innovatie 

en/of implementatie van on-

derwijsprogramma’s  

26 3.50 0.69 0.73 0.08 2.77 2.23 

4 onderzoek gericht op vergro-

ting van wetenschappelijke ken-

nis op het gebied van onderwijs  

17 1.76 1.29 1.12 - 3.65 2.18 

5 onderzoek naar onderwijsbeleid 9 3.56 1.22 1.11 - 1.56 2.56 

6 onderzoek naar onderwijs-

management en organisatie 

6 0.83 1.83 - - 1.83 5.50 

7 anders, namelijk …..  5 1.60 - 3.80 - 0.60 4.00 

 
Tabel 28 laat onder meer zien dat: 
- de Europese unie relatief veel geld steekt in onderzoek gericht op innovatie 

en/of implementatie van onderwijsprogramma’s (zowel een groot aantal pro-
jecten als een relatief hoge bijdrage per project); 

                                                 
3  Het aantal bolletjes telt over de financieringsbronnen nergens op tot tien. Dat heeft twee oor-

zaken: 1) onderzoek kon worden toegewezen aan verschillende categorieën; 2) niet iedereen 
heeft alle bolletjes gebruikt.  
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- NWO relatief veel bijdraagt aan vergelijkend onderzoek naar de opbrengsten 
van onderwijs; 

- NWO ook bijdraagt aan projecten die gericht zijn op vergroting van weten-
schappelijke kennis op het gebied van onderwijs, maar dat de bijdragen van 
de EU en (vooral) de eigen instellingen groter zijn; 

- vergelijkend onderzoek naar bestaande onderwijsprogramma’s het vooral 
blijkt te moeten hebben van financieringsbronnen die hier niet worden ge-
noemd;  

- hetzelfde geldt voor onderzoek naar organisatie en management van het on-
derwijs. 

 
Zoals tabel 29 laat zien ondersteunt de EU voornamelijk beschrijvend onderzoek 
en onderzoek van het gemengde type. Bij NWO ligt de nadruk eveneens op be-
schrijvend onderzoek en bij het ministerie op experimenteel onderzoek. 
Opvallend is dat fundamenteel/theoretisch onderzoek voor een groot deel ten laste 
komt van het eigen instituut. 
 
Tabel 29 Het aantal projecten, afhankelijk van de aard van het onderzoek, dat door de ver-

schillende financieringsbronnen wordt gesteund, met het gemiddeld aantal 
bolletjes (relatieve bijdrage) voor deze projecten.  

max. aantal bolletjes = 10 N EU NWO ministerie bedrijf instituut anders 

voornamelijk fundamen-
teel/theoretisch 

11 0.91 1.45 0.91 - 4.00 2.73 

voornamelijk experimenteel 10 1.00 1.80 2.20 0.20 2.70 2.10 
voornamelijk beschrijvend 16 2.69 2.56 1.06 - 1.44 2.25 
Gemengd 19 3.79 0.11 0.53 - 2.84 2.74 

 
Tabel 30 laat onder meer zien dat: 
- de EU substantieel bijdraagt aan de meeste onderzoeksthema’s; 
- de EU-bijdrage aan projecten die gericht zijn op de didactiek van het be-

roepsonderwijs opvallend groot is; 
- de bijdrage van NWO aan de meeste onderzoeksthema’s, in relatie tot andere 

subsidiebronnen, beperkt is.  
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Tabel 30  Het aantal projecten per onderzoeksthema dat door de verschillende financie-
ringsbronnen wordt gesteund, met het gemiddeld aantal bolletjes (relatieve 
bijdrage) voor deze projecten.  

max. aantal bolletjes = 10 N EU NWO ministerie bedrijf instituut anders 

1 voor- en vroegschoolse 
periode 

4 2.50 0.50 - - 2.00 5.00 

2 innovatieve leerarrange-
menten met behulp van ICT 

23 3.09 1.22 0.08 0.09 2.61 2.17 

3 innovatieve leerarrange-
menten zonder ICT 

5 2.40 - 1.80 - 5.00 0.80 

4 didactiek van het beroeps-
onderwijs 

6 6.83 - 1.50 - 1.67 - 

5 competentieontwikkeling 
van onderwijspersoneel 

5 2.73 0.27 1.45 - 3.55 2.00 

6 school als leercontext 10 1.50 1.00 1.00 - 3.40 3.10 
7 scholen en sociale cohesie 4 2.25 2.25 2.50 - 2.50 0.50 
8 anders, namelijk 12 2.75 2.42 0.83 - 1.92 2.08 

 
Tabel 31 laat onder meer zien dat 
- de EU relatief veel bijdraagt aan onderzoek gericht op beroeps- en volwasse-

nenonderwijs; 
- de verdere bijdrage EU redelijk verdeeld is over de verschillende sectoren; 
- de bijdrage van NWO (conform de doelstellingen) vooral gericht is op het 

voortgezet onderwijs en het basisonderwijs; 
- de enkele projecten die gericht zijn op voor- en vroegschoolse educatie, voor 

een groot deel gefinancierd worden door andere bronnen dan hier genoemd. 
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Tabel 31 Het aantal projecten per schooltype dat door de verschillende financieringsbron-
nen wordt gesteund, met het gemiddeld aantal bolletjes (relatieve bijdrage) voor 
deze projecten.  

max. aantal bolletjes = 10 N EU NWO ministerie bedrijf instituut anders 

1 voor- en vroegschoolse 
educatie 

4 2.50 0.50 - - 2.85 5.00 

2 basisonderwijs 18 2.39 1.94 - - 2.78 2.89 
3 voortgezet onderwijs 29 2.03 2.03 1.03 - 3.05 2.31 
4 beroeps en volwassenen-

onderwijs 
16 5.69 - 1.19 - 3.21 1.25 

5 lerarenopleidingen 9 3.00 - 1.78 - 2.51 1.22 
6 universiteit 16 3.31 - 1.19 0.13 2.18 1.31 
7 anders, namelijk 5 3.60 1.80 - - 2.80 2.00 

 
Zoals tabel 32 laat zien draagt de EU relatief vaak bij aan onderzoek dat niet een 
specifiek vakdomein kent. De bijdrage van NWO betreft voornamelijk de exacte 
vakken en de zaakvakken. 
 
Tabel 32 Het aantal projecten per vakdomein dat door de verschillende financieringsbron-

nen wordt gesteund, met het gemiddeld aantal bolletjes (relatieve bijdrage) voor 
deze projecten.  

max. aantal bolletjes = 10 N EU NWO ministerie bedrijf instituut anders 

1 geen vakdomein 25 3.44 0.40 1.08 - 2.96 2.12 
2 taal 8 2.00 0.50 2.37 - 1.63 3.50 
3 literatuur 4 2.50 1.00 - - 2.00 4.50 
4 zaakvakken 9 - 2.89 2.11 - 1.67 3.33 
5 exacte vakken 16 0.94 2.44 1.38 - 1.94 3.31 
6 culturele en kunstzinnige 

vorming 
3 3.33 0.67 - - - 6.00 

7 overig 10 3.40 0.10 0.90 0.20 3.20 2.20 
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2.5 Eerdere projecten en internationale netwerken 
 
De overige vragen uit de enquête werden gesteld aan alle respondenten, ook aan 
degenen die niet betrokken waren bij een recent internationaal project. 
 
2.5.1  Deelname aan eerdere internationale projecten 
Vóór 2000 zijn 59 respondenten bij één of meer internationale projecten betrok-
ken geweest. Ongeveer de helft van deze respondenten is ook bij een recent 
project betrokken, de andere helft niet. In totaal werd 100 maal een ouder interna-
tionaal project aangemeld, 43 keer door een projectleider (zie tabel 33 en 34). De 
gegevens over oudere projecten (inclusief de projectnamen en de namen van de 
projectleiders) zijn in het onderzoek verder niet gebruikt. 
 
Tabel 33 Eerdere betrokkenheid bij nationale projecten. 

 project 1 project 2 project 3 project 4 project 5 project 6 totaal 
N ja 59 25 8 4 3 1 100 
        
N totaal 308 55 25 9 4 3  

 
Tabel 34 Projectleiderschap. 

 project 1 project 2 project 3 project 4 project 5 project 6 totaal 

N ja 24 13 3 1 1 1 43 
        
N totaal 57 25 9 4 3 2  

 
2.5.2  Deelname aan internationale netwerken 
Van de 355 respondenten geeft ruim een kwart (98) aan betrokken te zijn bij een 
internationaal netwerk van onderwijsonderzoekers. Contacten worden op ver-
schillende wijze onderhouden (zie tabel 35), waarbij deelname aan een 
internationaal platvorm het meest voorkomend is.   
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Tabel 35 Internationale netwerken: vorm van deelname. 

Hoe bent u op dit moment betrokken bij een internationaal netwerk van onderwijson-
derzoekers?        
gerangordend 

N 

1 in de vorm van deelname aan internationaal platform 56 
2 in de vorm van structureel overleg met buitenlandse collega's (telefonisch of 

schriftelijk) 
46 

3 in de vorm van een expertbijeenkomst 38 
4 in de vorm van een werkbezoek 37 
5 in de vorm van een uitwisselingsprogramma met buitenlandse instelling 10 
6 anders, namelijk  23 
aantal invullers: 98  
 
Tweederde van de respondenten die deelnemen aan een internationaal netwerk, 
geeft aan dat het tot de doelstelling van het netwerk hoort om te komen tot voor-
stellen voor internationaal onderzoek. Iets minder dan de helft geeft aan dat 
financiering van concrete onderzoeksvoorstellen daar eveneens toe hoort (tabel 
36). Als financieringsbron wordt voornamelijk gedacht aan de EU en landelijke 
organisaties voor onderwijsonderzoek als NWO (tabel 37).  
 
Tabel 36 Doelstellingen Internationale netwerken.  

 ja nee N 
a Behoort het tot de doelstelling van het netwerk (of een van deze netwer-

ken) om te komen tot voorstellen voor internationaal onderwijsonderzoek? 
64 31 95 

b Behoort het tot de doelstelling van het netwerk (of een van deze netwer-
ken) om te komen tot financiering voor concrete onderzoeksvoorstellen? 

52 43 95 

 
Tabel 37 Mogelijke financieringsbronnen internationale netwerken.  

Aan welke financieringsbronnen wordt gedacht?  
gerangordend 

ja 

1 EU 48 
2 landelijke organisaties voor onderwijsonderzoek (waaronder NWO) 33 
3 overheid 19 
4 bedrijfsleven 9 
5 anders, namelijk 8 
aantal invullers: 50  
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De netwerken blijken gemiddeld te bestaan uit ongeveer 6 landen. Groot-
Brittannië, Duitsland, België en de VS worden het meest genoemd, maar ook Fin-
land participeert opvallend vaak in dergelijke netwerken (tabel 38). 
 
Tabel 38 Deelnemende landen internationale netwerken.  

Welke landen participeren in dit netwerk? 
gerangordend 

ja 

1 Nederland 61 
2 Groot-Brittannië 57 
3 Duitsland 49 
4 België 44 
5 Verenigde Staten van Amerika 40 
6 Finland 31 
7 Zweden 24 
8 Italië 20 
9 Noorwegen 19 
10 Frankrijk 18 
11 Griekenland 18 
12 Portugal 17 
13 Spanje 17 
14 Canada 15 
15 Israël 13 
16 Denemarken 13 
17 Ierland 10 
18 Oostenrijk 9 
19 Polen 9 
20 Hongarije 8 
21 Zwitserland 8 
22 Luxemburg 6 
23 Rusland 4 
24 Turkije 4 
25 Antillen 1 
26 Indonesië 1 
Anders, namelijk 22 
aantal invullers: 88  
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2.6 Denklijnen en oriëntaties voor internationaal onderzoek  
 
Vragen over het internationaliseringsbeleid van de eigen instelling en over de 
richting die het internationale onderzoek zou moeten inslaan, zijn aan alle respon-
denten voorgelegd.  
 
2.6.1  Beleid op de eigen instelling 
Niet op iedere instelling waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd, is sprake 
van een actief beleid ten aanzien van het verwerven en uitvoeren van internatio-
naal onderzoek. Volgens meer dan eenderde van de respondenten is dat niet het 
geval (zie tabel 39). Een iets kleiner deel moet het antwoord op deze vraag overi-
gens schuldig blijven. 
Actief beleid neemt vooral de vorm aan van faciliteren van deelname aan interna-
tionale conferenties en het geven van een stimulans voor het binnenhalen van 
projecten (zie tabel 40). 
 
Tabel 39  Internationaliseringsbeleid. 

 ja nee ? N 
Is er binnen uw instituut/afdeling/onderzoeksgroep sprake van een ac-
tief beleid ten aanzien van binnenhalen en uitvoeren van internationaal 
onderzoek? 

85 97 80 262 

 
Tabel 40 Vorm van actief beleid. 

Van welk actief beleid is sprake binnen uw instituut/afdeling/onderzoeksgroep ten aan-
zien van binnenhalen en uitvoeren van internationaal onderzoek? 

ja 

1 het instituut faciliteert onderzoekers voor deelname aan internationale conferenties e.d. 68 
2 onderzoekers worden actief gestimuleerd om internationale projecten binnen te halen 61 
3 onderzoekers worden gefaciliteerd voor het schrijven van projectvoorstellen 48 
4 het instituut is medefinancier van internationale projecten 36 
5 het instituut stimuleert uitwisselingsprogramma’s 28 
6 anders, namelijk  6 
aantal invullers: 83  
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2.6.2  Wenselijke inhoud van toekomstig internationaal onderzoek 
Een vrij groot aantal respondenten vulde de vraag in naar de wenselijke inhoud van 
internationaal onderzoek. Daarbij konden weer 10 bolletjes worden verdeel over 
de mogelijke onderwerpen. Tabel 41 bevat de genoemde onderwerpen in volgor-
de van het gemiddeld aantal bolletjes dat er aan werd toegekend. Het gemiddelde 
aantal bolletjes is alleen voor ‘algemene kennisuitwisseling’ hoger dan 1.0.  
 
Tabel 41 Inhoud van internationaal onderzoek. 

Waar zou internationaal onderwijsonderzoek zich naar uw mening op 
moeten richten? (10 bolletjes te verdelen.) 
Gerangordend 

gem. sd max.4 

1 algemene kennisuitwisseling  1.09 1.74 105 
2 onderzoeken van specifieke onderwijsleerprocessen .88 1.28 8 
3 vergelijking van onderwijsaanbod en –opbrengsten .87 1.29 8 
4 funderen en bevorderen van innovatieprocessen in het onderwijs .82 1.22 6 
5 opsporen van ‘good practices’ .80 1.13 8 
6 verbeteren van de samenhang tussen onderzoek en praktijk .56 .96 5 
7 evaluatie van bestaande onderwijspraktijken .53 .87 4 
8 implementeren van veelbelovende aanpakken .50 .91 5 
9 vraagstukken die samenhangen met de multiculturele samenleving .50 .91 5 
10 ontwikkelen van activerende, meer studentgerichte onderwijsvormen .49 .98 5 
11 evaluatie van onderwijsbeleid .46 .90 7 
12 verbeteren van de toegankelijkheid van het onderwijs .22 .70 5 
13 de kwaliteitsbewaking van het onderwijs .42 .91 5 
14 vorm geven aan de school van de toekomst .26 .65 4 
15 aanbieden van perspectieven voor toekomstig onderwijsbeleid .25 .61 3 
16 vraagstukken die samenhangen met onderwijsmanagement en –

organisatie 
.14 .50 4 

anders, namelijk. .17 .74 7 
geen mening (alle bolletjes naar deze mogelijkheid): 23  
aantal invullers: 238  

                                                 
4  Het minimum is overal 0. 
5  Drie personen hebben hier tien bolletjes ingevuld. Mogelijk hebben zij niet begrepen dat er 

in totaal maar tien bolletjes te verdelen waren. Als deze mensen niet worden meegerekend, 
wordt het maximum voor deze categorie acht en daalt het gemiddelde naar .98 (sd. 1.43). De 
rangorde verandert daarmee niet. 
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Voor respondenten die betrokken zijn bij recent internationaal onderzoek, was het 
mogelijk na te gaan of hun functie (projectleider, adviseur, uitvoerder, anders) in-
vloed heeft op hun antwoorden. Dat was niet of nauwelijks het geval. Alleen 
blijken projectleiders relatief weinig geporteerd voor het onderwerp ‘verbeteren 
van de samenhang tussen onderzoek en praktijk’. Respondenten die op een andere 
manier bij internationaal onderwijsonderzoek zijn betrokken, hechten significant 
meer belang aan dit onderwerp. Bij ‘anders, namelijk’, werden de volgende on-
derwerpen genoemd:  
- vakdidactiek; 
- kennisuitwisseling met betrekking tot vakdidactische inzichten; 
- samenhangend bètaonderwijs (leerprocessen en curriculum); 
- vraagstukken die samenhangen met de professionalisering van docenten, zo-

wel in opleiding als daarna; 
- vorm geven aan de school van vandaag; 
- ontwikkeling en evaluatie van vraaggestuurd, competentiegericht onderwijs; 
- methoden om studenten te motiveren; 
- ontwerpen van applicaties, leeromgevingen; 
- ict-gebruik in het onderwijs; 
- aandacht voor vakdidactisch onderzoek en rol van de docent; 
- ontwikkelen van meer docentgerichte onderwijsvormen; 
- professionalisering van docenten; 
- zoeken naar generaliseerbaarheid theorieën, instrumenten, interventies; 
- het toetsten van de universaliteit van lokale bevindingen; 
- ontwikkelen van internationaal te vergelijken meet- en assessmentmethoden; 
- bevorderen en onderzoeken van internationale samenwerkingen vormen (e-

learning/simulaties) voor scholen en vakopleidingen/bedrijfsopleidingen (bv. 
Europese militaire vliegopleiding); 

- actief betrekken van ‘minder bedeelde’ landen bij inzichten en ontwikkelin-
gen in bevoorrechte (en geldbezittende) landen; bijvoorbeeld van landen die 
nieuw tot de EU toetreden. 

 
2.6.3  Obstakels en maatregelen 
Gevraagd naar de praktische obstakels bij het verwerven en uitvoeren van interna-
tionaal onderzoek, wordt met name de te grote tijdsinvestering en de 
bureaucratische rompslomp genoemd (zie tabel 42). Het eerste geldt voor advi-
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seurs en projectleiders sterker dan voor uitvoerders en andere betrokkenen. Voor 
uitvoerders is onvoldoende facilitering voor het schrijven van internationale pu-
blicaties een belangrijker obstakel dan voor projectleiders of adviseurs. 
Respondenten die vallen onder de categorie ‘anders’, geven voorts beduidend va-
ker dan andere respondenten aan dat subsidies te veel zijn gekoppeld aan 
bestaande programma’s.  
 
Tabel 42 Obstakels bij het realiseren van internationaal onderwijsonderzoek. 

Waar liggen naar uw mening (voor uzelf of uw instituut) de grootste 
praktische obstakels voor het realiseren van een internationaal onder-
wijsonderzoek? (10 bolletjes te verdelen.) 
Gerangordend 

gem. sd max. 

1 Het schrijven en indienen van een subsidieaanvraag vraagt een te 
grote tijdsinvestering 

1.25 1.48 9 

2 Bij het uitvoeren van internationaal onderzoek is er veel bureaucra-
tische rompslomp 

1.03 1.25 5 

3 Subsidies zijn te veel gekoppeld aan bestaande programma’s die te 
weinig ruimte bieden aan een eigen inbreng 

.89 1.32 7 

4 Aan te vragen subsidies zijn onvoldoende om het onderzoek kosten-
dekkend uit te voeren 

.78 1.42 10 

5 Geringe slaagkans voor het binnenhalen van een subsidieaanvraag .74 1.09 6 
6 Geringe subsidiemogelijkheden .72 1.47 10 
7 De mogelijkheden om subsidie aan te vragen zijn vaak onduidelijk .68 1.08 5 
8 Het gelijktijdig krijgen van subsidie voor zowel de Nederlandse in-

zet als de inzet van buitenlandse collega’s is moeilijk 
.50 1.12 10 

9 Onderzoeksthema’s op internationaal niveau zijn onbekend   .21 .65 5 
10 Inhoudelijke aansluiting en terugkoppeling met buitenlandse colle-

ga’s is gering 
.19 .68 6 

11 Contact leggen met buitenlandse partners is lastig .15 .56 5 
12 Onvoldoende facilitering voor internationaal publiceren .15 .78 10 
13 Taalproblemen (vertaling van instrumenten. protocollen. et cetera) .11 .37 2 
14 Taalvaardigheid Engels (onderlinge communicatie) .05 .29 2 
Andere obstakels: .32 1.53 10 
geen mening (alle bolletjes naar deze mogelijkheid): 44  
totaal aantal invullers: 227  
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Tabel 43 bevat, in rangorde van waardering, de maatregelen die NWO zou kun-
nen nemen om internationaal onderzoek te stimuleren. Financiële ondersteuning 
bij het schrijven van internationale voorstellen wordt het meest gewenst, gevolgd 
door steun bij het vinden van geschikte financieringsbronnen. Adviseurs zien re-
latief veel in het organiseren van ‘expert meetings’ met buitenlandse 
deskundigen. Uitvoerders verwachten minder dan de andere respondenten van 
samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties bij het beoordelen en financie-
ren van projecten. Onder ‘andere obstakels’ vielen de volgende belemmeringen: 
- EC zou beleid voor onderwijsonderzoek beter kunnen coördineren en natio-

nale co-subsidies vergemakkelijken; 
- EC financiert instituten en bedrijfsleven slechts voor 50% wat participatie 

vooral interessant maakt om eigen producten te promoten, maar niet om ge-
zamenlijk te innoveren; 

- onvoldoende samenwerking tussen nationale onderzoeksorganisaties; 
- de organisatorische, vakdidactische en vakinhoudelijke verschillen maken het 

vaak moeilijk om gemeenschappelijk onderwijsonderzoek vorm te geven; 
- grote verschillen tussen landen; 
- vaak wordt matching gevraagd; die is vaak amper op te brengen; 
- verschillen in opzet HO Nederland-internationaal maakt dat onderzoeks-

thema's in Nederland niet eenzelfde belang hebben in het buitenland; dat 
maakt het vaak lastig; 

- aanbod van onderzoeksthema's (in de Europese kaderprogramma's) is te een-
zijdig gericht op technologische vraagstukken;  

- onvoldoende ondersteuning vanuit faculteit; 
- takenpakket laat weinig ruimte; 
- het feit dat Hogescholen niet kunnen participeren in dergelijke onderzoeks-

aanvragen. 
 
De maatregelen die NWO zou kunnen nemen, sporen uiteraard met de geconsta-
teerde obstakels: vooral directe financiële ondersteuning én ondersteuning bij het 
vinden van (andere) geschikte financieringsbronnen wordt gewenst (zie tabel 43). 
Maar ook het uitbrengen van een internationaal onderzoeksprogramma in samen-
werking met buitenlandse zusterorganisaties gooit relatief hoge ogen.  
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Tabel 43 Mogelijke maatregelen. 

Wat is uw oordeel over de onderstaande maatregelen die NWO-PROO 
zou kunnen nemen om te realiseren dat er meer internationale onder-
wijsprojecten komen of dat er meer participatie in internationale 
onderwijsprojecten plaatsvindt? (10 bolletjes te verdelen.)   
gerangordend 

gem. sd max. 

a Het bieden van financiële ondersteuning voor het schrijven van 
voorstellen voor internationaal onderwijsonderzoek 

1.35 1.71 10.0 

b Het organiseren van ondersteuning bij het vinden van geschikte sub-
sidiebronnen 

.89 1.13 7 

c Het uitbrengen van een internationaal onderzoeksprogramma in sa-
menwerking met buitenlandse zusterorganisaties 

.87 1.27 5 

d Projectvoorstellen actief onder de aandacht brengen van mogelijke 
medefinanciers in binnen- en buitenland 

.75 1.15 10 

e In samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties realiseren dat 
internationale projectvoorstellen gezamenlijk worden beoordeeld en 
gefinancierd  

.68 1.11 6 

f Het organiseren van ‘expert meetings’ met buitenlandse deskundigen .64 .97 4 
g Het faciliteren van buitenlandse werkbezoeken  .61 .95 5 
h Onderzoekers op de hoogte brengen van thema’s die op internatio-

naal niveau spelen 
.52 .99 7 

i Het bevorderen en/of ondersteunen van internationale netwerken  .49 .78 3 
j Het faciliteren van onderzoekers voor het bezoeken van internatio-

nale congressen 
.42 .75 3 

k Het meefinancieren van de inzet van buitenlandse collega’s .42 1.06 10 
l Het faciliteren van onderzoekers voor het publiceren in buitenlandse 

tijdschriften en/of boeken 
.39 .82 4 

m Behulpzaam zijn bij het leggen van contacten met buitenlandse 
partners of onderzoekers  

.23 .59 5 

n Andere maatregelen: .07 .50 6 
Geen mening (alle bolletjes naar deze mogelijkheid): 32  
totaal aantal invullers: 220  
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Onder andere maatregelen werden genoemd: 
- bijdragen in de kosten van matching; 
- projectaanvragen versimpelen zodat tijdsinvestering verkleind kan worden; 
- minder vriendjespolitiek; 
- aandacht voor onderwijsonderzoek op HO gebied; 
- het meefinancieren van de inzet van Nederlandse onderzoekers; 
- rechtstreekse procedure waarbij alles wat in dit kader plaatsvindt niet per se 

vooraf verantwoord hoeft te worden (maar achteraf dus wel); 
- ook wetenschappelijk gericht onderzoek dat in vroege stadium nog weinig 

praktijkgerichte toepassing lijkt te hebben bevorderen. 
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3 Adviserend deel
 
 
 
 
3.1 Opzet van de expertbijeenkomst 
 
Voor het adviserend deel is een expertbijeenkomst georganiseerd. In deze expert-
bijeenkomst zijn de resultaten van de enquête gebruikt als startpunt voor een 
opiniërende discussie over uitgangspunten en mogelijk concrete maatregelen voor 
het uiteindelijk te formuleren internationaliseringbeleid vanuit de PROO. Vooraf-
gaand aan de bijeenkomst kreeg iedere deelnemer een conceptverslag toegestuurd 
van de onderzoeksresultaten en een lijst met zes discussiestellingen (zie hieron-
der). Een deel van de stellingen (1 t/m 3) had betrekking op de aard van het 
onderzoek waar NWO zich op zou kunnen richten. Het tweede deel van de stel-
lingen (4 t/m 6) ging in op de strategische inzet van middelen: hoe kunnen de 
(beperkte) middelen zó worden ingezet dat zoveel mogelijk effect wordt gesor-
teerd ten aanzien van het bevorderen van de internationalisering van 
onderwijsonderzoek. De stellingen waren nadrukkelijk ongenuanceerd geformu-
leerd en hadden als doel de discussie te prikkelen. 
Op de bijeenkomst zelf werd eerst een korte presentatie gegeven van de belang-
rijkste resultaten en was er gelegenheid voor informatieve vragen. Daarna is circa 
twee uur gediscussieerd aan de hand van de stellingen. Hieronder worden de stel-
lingen gegeven met daarachter steeds samengevat het resultaat van de discussie 
naar aanleiding van de betreffende stelling. 
 
 
3.2 Deelnemers 
 
Op grond van het verkregen overzicht met internationale onderzoeksprojecten uit 
de internet-enquête zijn enkele onderzoekers uitgenodigd die als projectleider lei-
ding geven aan een internationaal onderwijsonderzoek. Daarnaast zijn enkele 
personen op persoonlijke titel uitgenodigd vanwege hun betrokkenheid bij het be-
leid rond internationaal onderzoek. Hieronder staat het overzicht van de 
deelnemers aan de expertbijeenkomst. 
 
Prof. Dr. J.G. van Merrienboer, Open Universiteit Nederland  
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Dr. J.Wijnstra, Citogroep  
Dr. D. Beijaard, ICLON, Universiteit Leiden  
Drs. H. Sligte, SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam  
Prof. Dr. W.J. Nijhof, Universiteit Twente 
Dr. M. Gellevij (UT), Universiteit Twente 
Dr. R.H. Hofman, GION, Rijksuniversiteit Groningen  
Dr. W.R. van Joolingen, ILO, Universiteit van Amsterdam  
Dr. T. Mooij, ITS, Katholieke Universiteit Nijmegen  
Dr. L. Borghans, ROA, Universiteit Maastricht  
Drs. A. Bakker, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht 
Dr. M.Goedhart, Amstel Instituut, Universiteit van Amsterdam 
Dr. P.M.M. van Oijen, Ministerie van OC&W  
Drs. P. Berendsen, NWO-PROO, waarnemer 
 
Projectteam:  
Dr. R.J. Oostdam, Dr. M. Overmaat, Drs. I. Breevelt, SCO-Kohnstamm Instituut, 
Universiteit van Amsterdam 
 
 
3.3 Verslag van de discussie 
 
Hieronder geven we steeds de algemene discussiestelling weer met de gegeven 
toelichting. Per stelling wordt daarna een korte samenvatting gegeven van de ge-
voerde discussie. Tenslotte wordt per stelling een vierpuntsschaal gegeven met 
daarop de gevraagde reactie van de deelnemers (oneens, meer oneens dan eens, 
meer eens dan oneens, eens).  
 
Stelling 1 
Het is onnodig om vanuit de PROO een apart beleid voor internationalisering te 
formuleren. 
 
Toelichting 
Deze algemene stelling raakt het algemene uitgangspunt van een discussie over 
het krachtig stimuleren van internationaal onderwijsonderzoek. Centraal daarbij 
staat een nadere definiëring van het begrip internationaal onderzoek. Wie van 
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mening is dat het onderzoeksprogramma van NWO-PROO zich bij uitstek moet 
richten op fundamenteel wetenschappelijk onderwijsonderzoek dat bijdraagt aan 
de mondiale ontwikkeling van het wetenschapsgebied, onderschrijft daarmee dat 
internationalisering inherent is aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 
Vanuit de visie dat fundamenteel onderzoek per definitie ook internationaal on-
derzoek is, kan er beter gestreefd worden om het reguliere Programma 
Onderwijsonderzoek nadrukkelijker af te stemmen op internationalisering en in-
gediende projectvoorstellen daar ook strikter op te beoordelen. 
 
Samenvatting discussie 
De vraag werd opgeworpen of internationalisering niet te vaak doel op zichzelf is. 
Over de kern van internationaal onderwijsonderzoek werd een zekere eenstem-
migheid bereikt. Het zou gaan om onderzoek waarbij in verschillende landen 
gegevens worden verzameld door onderzoekers uit de betreffende landen die de 
lokale situatie goed kennen. De samenwerking met buitenlandse onderzoekers 
wordt dan ook als een integraal bestanddeel van internationaal onderzoek gezien.  
Door enkelen werd naar voren gebracht dat een aspect van vergelijking eigenlijk 
altijd in het geding is: ofwel een vergelijking van prestaties of onderwijsprogram-
ma’s tussen landen (naties als onafhankelijke variabele), ofwel toetsing van de 
robuustheid van bepaalde effecten of verbanden in verschillende nationale contex-
ten, bijvoorbeeld in verschillende onderwijssystemen (nationale contextkenmerken 
als covariaat). Het gezamenlijk vanuit verschillende naties en daarmee vanuit ver-
schillende nationale contexten onderzoek doen naar eenzelfde theoretisch kader, 
werd als zinvol doel van internationale onderzoeksprojecten gezien.  
Een gericht beleid op internationale onderwijsonderzoeksprojecten mag er dus 
best zijn. 
 
Gegeven schaalscoringen  
Oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Eens 

8 4 - - 

 
Stelling 2 
Er moet een apart Programma Internationaal Onderwijsonderzoek worden opge-
zet. 
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Toelichting 
Het reguliere Programma Onderwijsonderzoek biedt te weinig ruimte voor het 
initiëren van onderwijsonderzoek rond thema’s uit de internationale vakliteratuur. 
Voor het krachtig stimuleren van internationaal onderzoek is het daarom van be-
lang om naast een nationaal Programma Onderwijsonderzoek een apart 
Programma Internationaal Onderwijsonderzoek te formuleren, al dan niet in sa-
menwerking met buitenlandse zusterinstellingen en/of andere nationale en 
internationale subsidiegevers. Een dergelijk Programma Internationaal Onder-
wijsonderzoek moet zich in ieder geval kenmerken door een goede selectie en 
spreiding van onderzoeksthema’s die internationaal van belang zijn.  
 
Samenvatting discussie 
Inderdaad wordt melding gemaakt van het feit dat internationale onderwijsonder-
zoeksprojecten zich niet goed laten inpassen in de bestaande thema’s van de 
PROO. Er werd nadrukkelijk gewaarschuwd voor het risico om met een apart 
programma de zaak thematisch teveel dicht te timmeren. In een sturing op the-
ma’s zag men weinig, maar wel werd veel verwacht van een procedurele 
afstemming door bijvoorbeeld samenwerking tussen NWO-PROO en buitenland-
se zusterorganisaties. Doel zou moeten zijn om de administratieve knelpunten die 
thans veelal worden ervaren door onderzoekers door een betere afstemming of 
harmonisering van aanvraagprocedures weg te nemen. In dat verband werd ook 
gesuggereerd een knelpuntanalyse te maken voor de diverse internationale onder-
zoekssubsidiestromen. Inhoudelijk vergevorderde en kwalitatief goede plannen 
voortkomend uit samenwerkingsverbanden tussen ervaren onderzoekers uit diver-
se landen laten zich meermalen moeilijk in de procedurele keurslijven van de 
diverse subsidieverstrekkers inpassen. 
Een programma Internationaal onderwijsonderzoek zou zinvol zijn wanneer dat 
zou zorgen voor een betere afstemming van aanvraagprocedures en internationale 
uniformering van beoordelingscriteria zou bewerkstelligen met een sterk accent 
op onderzoeksmethodologische criteria. Een andere mogelijkheid is om internati-
onale aspecten bij de onderzoeksbeoordeling zwaarder te laten wegen en met de 
thema’s internationale aansluiting te zoeken. 
Dhr. Paul Berendsen deelt mee dat NWO-PROO al bij EU een aanvraag heeft in-
gediend om na te gaan in hoeverre synchronisatie met vergelijkbare Franse en 
Noord-Europese instellingen mogelijk is.  
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Gegeven schaalscoringen  
Oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Eens 

2 - 3 7 

 
Stelling 3 
De PROO moet uitsluitend internationaal onderwijsonderzoek subsidiëren dat be-
trekking heeft op fundamenteel theoretische vraagstukken. 
 
Toelichting 
Onafhankelijk van de vraag of er wel of niet een apart Programma Internationaal 
Onderwijsonderzoek moet komen (stelling 1 en 2) blijft het de vraag of de onder-
zoeksprogrammering uitsluitend betrekking moet hebben op fundamenteel 
theoretische vraagstukken. Als fundamenteel theoretische vraagstukken echter 
centraal dienen te staan in een Programma Onderwijsonderzoek of een Program-
ma Internationaal Onderwijsonderzoek, dan impliceert dit dat de PROO geen 
subsidie moet verlenen aan internationale projecten die gericht zijn op inventari-
serend en/of vergelijkend onderzoek naar inhouden of opbrengsten van het 
onderwijs in verschillende landen, omdat dergelijk onderzoek slechts gericht is op 
‘ranking’ van deelnemende landen. Hooguit komen secundaire analyses op de da-
tabestanden voor subsidie in aanmerking voor zover er sprake is van 
fundamenteel theoretische vraagstellingen. Exclusieve financiering van grote en 
langlopende projecten, die gericht zijn op de inventarisatie en/of opbrengst van 
het onderwijs in verschillende landen, vormt eerder een belemmering dan een 
stimulering voor de internationalisering van het onderwijsonderzoek. 
 
Samenvatting discussie 
Hierover lopen de meningen sterk uiteen. De een vindt dat de PROO überhaupt 
alleen fundamenteel-theoretisch onderzoek zou moeten doen terwijl de ander dit 
een te sterke inperking vindt. Er moet ook ruimte zijn voor toepassingsaspecten 
en maatschappelijke relevantie.  
 
Gegeven schaalscoringen  
Oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Eens 

2 2 4 4 

 



Internationalisering onderwijsonderzoek 
 

 44

Stelling 4 
Het internationaliseringbeleid van de PROO moet zich niet richten op internatio-
naal onderwijsonderzoek dat in samenwerking met buitenlandse onderzoekers 
wordt uitgevoerd. 
 
Toelichting 
Het actief stimuleren van internationaal onderwijsonderzoek dat in samenwerking 
met buitenlandse partners wordt uitgevoerd, impliceert het meefinancieren van 
buitenlandse onderzoekers, al dan niet in samenwerking met buitenlandse zuster-
organisaties en/of andere nationale en internationale subsidiegevers. De 
(co)financiering van buitenlandse onderzoekers doet een dusdanig beroep op het 
beschikbare budget dat het de internationalisering van Nederlandse onderwijson-
derzoekers beperkt. Daar komt bij dat de meerwaarde van het samenwerken met 
buitenlandse onderzoekers bij de uitvoering van een project vaak onduidelijk of 
gering is. 
 
Samenvatting discussie 
Men vindt dat de PROO zich met haar internationaliseringsbeleid juist moet rich-
ten op onderwijsonderzoek dat in samenwerking met buitenlandse onderzoekers 
wordt uitgevoerd. Juist in die samenwerking ligt een kernelement van internatio-
naal onderzoek. Een der genodigden poneerde de stelling: “internationaal 
onderzoek doe je door met buitenlandse onderzoekers samen te werken”. Een 
praktisch faciliterend element t.b.v. samenwerking et buitenlandse partners zou 
zijn het verschijnen van alle PROO-documenten in de engelse taal en het vertalen 
van Nederlandse onderzoeksgegevens zodat die ook voor buitenlandse onderzoe-
kers toegankelijk zijn. 
 
Gegeven schaalscoringen  
Oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Eens 

9 1 1 - 

 
Stelling 5 
Een beleid vanuit de PROO voor internationalisering van onderwijsonderzoek 
moet in ieder geval gericht zijn op de inhoudelijke en financiële ondersteuning 
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van individuele onderzoekers voor het participeren in internationale netwerken en 
het publiceren in internationale tijdschriften. 
 
Toelichting 
Als in aanvulling op een Programma Onderwijsonderzoek of een Programma In-
ternationaal Onderwijsonderzoek (stelling 1 en 2) de participatie van individuele 
onderzoekers in internationale netwerken of internationale tijdschriften niet in-
houdelijk en financieel wordt ondersteund, zal de internationalisering van het 
onderwijsonderzoek niet van de grond komen. Internationalisering van het on-
derwijsonderzoek impliceert dat er tenminste in internationale wetenschappelijke 
tijdschriften gerapporteerd wordt. Internationaal publiceren of participeren in in-
ternationale netwerken vereist echter een grote tijdsinvestering die zonder een 
externe stimulus vaak niet gerealiseerd kan worden naast de reguliere werkzaam-
heden. 
 
Samenvatting discussie 
Ervaren onderzoekers die hun internationale netwerk reeds hebben opgebouwd 
zijn geen voorstander van het stimuleren van voorinvesteringen in internationaal 
onderzoek door het opbouwen van een internationaal netwerk en het publiceren in 
internationale media vanuit NWO te faciliteren. Zij zien meer in het stroomlijnen 
van aanvraagprocedures voor degenen die het internationale onderzoeksnetwerk 
reeds hebben (zie stelling 1). Verder werd er door Dhr. Berendsen op gewezen dat 
zowel binnen NWO-onderzoeksprojecten als ook los daarvan er mogelijkheden 
zijn voor financiering van werkbezoeken en publicaties. 
 
Gegeven schaalscoringen  
Oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Eens 

5 4 1 - 

 
Stelling 6 
Aanvragers van internationale onderwijsprojecten bij de Europese Unie of andere 
internationale fondsen moeten vanuit de PROO inhoudelijk en financieel onder-
steund worden bij het schrijven van voorstellen, het vinden van buitenlandse 
partners en het eventueel benutten van aanvullende nationale subsidiebronnen.  
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Toelichting 
Het indienen van aanvragen bij internationale subsidiegevers zoals de Europese 
Unie vereist een goede kennis van de te volgen procedure, het onderzoekspro-
gramma en de politieke agenda. De bureaucratische rompslomp is vaak zo groot 
en de slaagkans zo gering dat veel onderzoekers al bij voorbaat afzien van het in-
dienen van voorstellen. Wel hebben de meeste universiteiten zogeheten ‘liaison-
offices’ ingesteld ter ondersteuning van individuele onderzoekers bij het opstellen 
van aanvragen, maar het gaat daar veelal om een algemene ondersteuning. Een 
meer centraal georganiseerde ondersteuning bij het aanvragen van internationaal 
onderwijsonderzoek kan een sterke stimulans geven aan het acquireren en realise-
ren van internationale onderwijsprojecten bij internationale subsidiegevers. 
 
Samenvatting discussie 
Het belang van competente beoordelaars, ook in andere landen, wordt benadrukt. 
Daar zou NWO invloed op moeten kunnen uitoefenen. Verder wordt geconsta-
teerd dat strategische kennis veelal belangrijker is dan geld. Men vindt de 
deskundigheid die aanwezig is bij de liaison-offices wel toereikend als hulp bij 
het opstellen van een goede onderzoeksaanvraag. Verder wordt dit ook als een in-
stituutsverantwoordelijkheid beschouwd.  
 
Gegeven schaalscoringen  
Oneens Meer oneens dan eens Meer eens dan oneens Eens 

3 4 1 2 

 
In algemene zin kan gezegd worden dat de deelnemers een internationaliserings-
beleid vanuit NWO-PROO wel zinvol vinden, mits niet in de vorm van een op 
onderzoeksthema’s inperkend programma. Veel heil wordt verwacht van beleid in 
de vorm van een internationale afstemming van onderzoeksaanvraagprocedures, 
zodat potentieel productieve netwerken van onderzoekers met hun plannen niet 
afstuiten op een internationale bureaucratische jungle. Het aanzetten van indivi-
duele onderzoekers tot het opbouwen van internationale onderzoeksnetwerken 
wordt niet als beleidsdoel gezien. 
 
 



 47

4 Concluderende samenvatting 
 
 
 
 
Internationalisering van onderwijsonderzoek is een van de speerpunten van de 
Programmaraad Onderwijsonderzoek (PROO). Van onderzoeksprojecten met een 
internationale oriëntatie wordt verwacht dat ze vaak grensverleggend en trendset-
tend zijn en een belangrijke spin-off aan toepassingen kunnen opleveren. Groot 
bijkomend voordeel van internationaal onderzoek is de disseminatie van onder-
zoeksresultaten in internationaal erkende tijdschriften en de daarmee gepaard 
gaande brede inhoudelijke en methodologische terugkoppeling. Om het internati-
onaliseringsbeleid verder vorm te geven is het onderhavige project uitgevoerd met 
als doel een duidelijk beeld te krijgen van de aard en inhoud van het internationa-
le onderwijsonderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd en informatie te 
verzamelen waarmee centrale vraagstellingen rond de inhoud van een internatio-
naliseringsbeleid beantwoord kunnen worden.  
Centrale vragen in het project zijn: Welke lopende en recent afgesloten internati-
onale projecten zijn er in Nederland in de periode 2000 tot heden?; Hoe is de 
afstemming van internationaal vergelijkend onderzoek met nationale onderwijse-
valuaties?; Met welke financieringsbronnen zijn de lopende projecten tot stand 
gekomen?; Welke denklijnen en oriëntaties met betrekking tot internationaal on-
derzoek zijn te onderscheiden? Daarnaast is advisering gewenst met betrekking 
tot de relevantie en efficiëntie van het internationale onderwijsonderzoek.  
 
Het onderzoek bestond uit een internet-enquête en een expertmeeting. Voor de in-
ternet-enquête werden wetenschappelijk medewerkers benaderd van universitaire 
afdelingen en onderzoeksinstituten die zich met onderwijsonderzoek bezighou-
den, alsook medewerkers van universitaire lerarenopleidingen en expertisecentra. 
Daarnaast zijn onderzoekers benaderd van landelijke instituten zoals de Citogroep 
en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Tenslotte is een aantal personen op 
persoonlijke titel aangeschreven op grond van deelname aan nationale en interna-
tionale conferenties voor onderwijsonderzoek (ORD, ECER, EARLI). In totaal 
zijn 1021 personen aangeschreven. 
Van hen hebben 356 onderzoekers de enquête ingevuld (een respons van 35 %). 
Van deze respondenten is weer circa eenderde betrokken bij tenminste één inter-
nationaal onderwijsonderzoek in de periode 2000 tot heden (zie figuur hieronder). 
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Gekozen is voor het aanschrijven van de hele populatie onderwijsonderzoekers, 
voor zover deze viel te achterhalen. Dat ondanks dat niet alle internationale on-
derzoeksprojecten zijn achterhaald, moge bij een responspercentage van 35% (na 
rappel) duidelijk zijn. Een complete inventarisatie was binnen het bestek van dit 
onderzoek niet haalbaar, maar kan alsnog worden verkregen wanneer het over-
zicht op internet beschikbaar blijft en door onderzoekers wordt aangevuld en 
geactualiseerd. 
Er is geen reden te veronderstellen dat de geïnventariseerde projecten bij elkaar 
niet een representatief beeld zouden geven van de aard en inhoud van het interna-
tionale onderzoek waar Nederlandse onderzoekers bij betrokken zijn. Niettemin 
dienen de gecalculeerde percentages en antwoordpatronen met enig voorbehoud 
geïnterpreteerd te worden.  
 
Niet alle vragen in de internetenquête hoefden door alle respondenten te worden 
ingevuld. Een deel van de vragen was alleen bestemd voor onderzoekers die deel-
namen aan internationale projecten en met name voor de projectleiders. Deze 
vragen hadden betrekking op individuele projecten: looptijd, aard, doel en inhoud, 
deelnemende landen, financieringsbronnen etc. Een ander deel was bestemd voor 
alle onderzoekers. Deze vragen hadden betrekking op opvattingen over internati-
onaal onderzoek, op belemmeringen bij het binnenhalen en uitvoeren van dergelijk 
onderzoek en op maatregelen die deze belemmeringen kunnen wegnemen.  
 
In de expertbijeenkomst werden de resultaten van de internet-enquête als input 
gebruikt en vormden en enkele discussiestellingen de gespreksleidraad. Deze bij-
eenkomst had de vorm van een opiniërende discussie waarin de deelnemers 
konden reflecteren op de stellingen vanuit een eigen insteek, maar wel met kennis 
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van de onderzoeksresultaten. Deelnemers voor de expertbijeenkomst waren gese-
lecteerd vanwege hun betrokkenheid bij (verschillende) lopende internationale 
projecten of vanwege hun persoonlijke betrokkenheid bij inhoudelijke vraagstuk-
ken of financiering van internationaal onderwijsonderzoek.  
 
De belangrijkste uitkomsten en bevindingen van beide delen van het onderzoek 
worden hieronder samengevat. Eerst wordt ingegaan op de onderzoeksvragen, 
vervolgens op de beleidsvragen. Omdat de antwoorden gebaseerd zijn op een 
combinatie van gegevens, wordt waar nodig verwezen naar plaatsen in het onder-
zoeksverslag (tabellen) waarop de samenvattingen zijn gebaseerd.  
 
 
4.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
1 Welke lopende en recent afgesloten internationale onderwijsonderzoeken 

zijn er in Nederland?  
In totaal zijn 104 unieke projecten gelokaliseerd waarvoor geldt dat zij nog liepen 
op het moment van de inventarisatie, dan wel tamelijk recent (in ieder geval ná 
1999) waren afgesloten (zie bijlage 2). Tabel 4 en 5 geven informatie over de be-
gin- en einddata van deze projecten. Het merendeel (ongeveer tweederde) is 
gestart in 2000 of later. De meeste projecten zijn recentelijk afgerond of worden 
dat binnenkort. Slechts een klein deel loopt na 2004 nog door. Opvallend is het 
geringe aantal achterhaalde projecten dat gestart is in 2003.  
Van 62 projecten is verdere informatie beschikbaar omdat deze zijn ingevuld door 
de projectleider of adviseur. Deze informatie heeft in de eerste plaats betrekking 
op doel en aard van het onderzoek. Wanneer gekeken wordt naar de doelen (tabel 
7) dan valt op dat een vrij groot deel van het achterhaalde onderzoek (45%) is ge-
richt op innovatie of implementatie van onderwijsprogramma’s. Ongeveer 
eenderde heeft betrekking op vergelijkend onderzoek, meestal vergelijking van 
opbrengsten, maar ook wel van bestaande onderwijsprogramma’s of onderwijsbe-
leid. Ongeveer een derde van het onderzoek is (mede) gericht op vergroting van 
wetenschappelijke kennis op het gebied van onderwijs. Het onderzoek is relatief 
vaak beschrijvend of gemengd van aard (tabel 11). Onderzoek dat voornamelijk 
fundamenteel of experimenteel is, komt minder voor.  
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Als we de geïnventariseerde projecten categoriseren volgens de thema’s uit het 
lopende programma onderwijsonderzoek van de PROO (tabel 12) dan valt op dat 
elk thema wel gedekt wordt. Wel is er relatief veel onderzoek dat betrekking heeft 
op het onderzoeksthema ‘innovatieve leerarrangementen’ (meestal met behulp 
van ict) en ook de thema’s de ‘school als leercontext’ en ‘scholen en sociale cohe-
sie’ doen het vanuit internationaal perspectief redelijk goed.  
Qua onderwijstype (tabel 13) is het meeste internationale onderzoek gericht op 
het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. De voor- en vroegschoolse educa-
tie krijgt in het recente internationale onderzoek weinig aandacht. Tenslotte heeft 
veel internationaal onderzoek geen betrekking op een bepaald vakdomein, maar 
als dat wel het geval is dan zijn de exacte vakken veruit favoriet (tabel 14). 
 
2 Welke denklijnen en oriëntaties met betrekking tot internationaal onder-

zoek kunnen worden onderscheiden? 
Aan deze vraag zitten twee aspecten: een inhoudelijk en een strategisch aspect. 
We gaan eerst in op het inhoudelijke aspect.  
 
Inhoudelijk aspect 
Bij het inhoudelijke aspect gaat het om het soort internationaal onderzoek waarop 
onderzoekers zich richten of zouden willen richten. Zoals hierboven blijkt, is het 
huidige internationale onderzoek relatief vaak gericht op innovatie en implemen-
tatie van onderwijsprogramma’s (veelal met ict). Daarnaast speelt vergelijkend 
onderzoek een belangrijke rol. Vergroting van wetenschappelijke kennis, lijkt 
binnen het internationale onderzoek een relatief bescheiden doelstelling.  
Wanneer we ook de financiering van de projecten betrekken in de analyse, blijkt 
deze tendens nog sterker. Het soort onderzoek dat het meeste voorkomt, heeft 
gemiddeld ook nog eens het grootste budget (zie tabel 21 t/m 25). Onderzoek dat 
voornamelijk is te karakteriseren als fundamenteel/theoretisch heeft over het al-
gemeen een lager budget dan onderzoek dat voornamelijk experimenteel of 
beschrijvend van aard is. Onderstaande figuur brengt dit nog een keer in beeld.  
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Ook als gekeken wordt naar de projectdoelen dan blijkt dat met name onderzoek 
dat het meest voorkomt (onderzoek gericht op innovatie en/of implementatie van 
onderwijsprogramma’s) gemiddeld genomen ook het grootste budget heeft. 
Soortgelijke verschillen zijn te zien als gekeken wordt naar onderwijstype en 
vakdomein. Onderzoek dat gericht is op het voortgezet onderwijs en onderzoek 
naar de exacte vakken komt niet alleen relatief vaak voor, maar is bovendien ge-
middeld financieel relatief goed bedeeld. 
 
Komen deze tendensen ook overeen met de wensen van onderzoekers? We gaven 
alle respondenten de gelegenheid in te gaan op de wenselijke inhoud van toekom-
stig internationaal onderzoek, ook degenen die niet aan internationaal onderzoek 
deelnemen. Daarbij legden we 16 verschillende mogelijkheden voor. Uit de ant-
woorden blijkt een sterkere gerichtheid op meer theoretisch onderzoek dan blijkt 
uit de praktijk van het recente internationale onderzoek. Algemene kennisontwik-
keling en het onderzoeken van specifieke onderwijsleerprocessen komen als 
minstens zo belangrijk naar voren als vergelijkend onderzoek en onderzoek dat 
gericht is op innovatie of implementatie (zie tabel 41).  
 
Strategisch aspect 
Bij het strategische aspect van deze vraag gaat het om het beleid dat de instituten 
en instellingen al dan niet hebben bij het verwerven en uitvoeren van internatio-
naal onderzoek.  
In hoeverre zijn instituten, afdelingen of onderzoeksgroepen op internationaal on-
derzoek georiënteerd? Wordt acquisitie of uitvoering van internationaal onderzoek 
gestimuleerd? Dit blijkt slechts zeer ten dele het geval te zijn (zie tabel 39 en 40). 
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Ongeveer eenderde van de respondenten geeft aan dat er binnen de eigen werk-
kring sprake is van een actief internationaliseringsbeleid.  
Waar er wel sprake is van een actief beleid gaat het om zaken als financiële on-
dersteuning van individuele onderzoekers voor deelname aan internationale 
conferenties of facilitering voor een oriëntatie op mogelijke internationale projec-
ten en het schrijven van concrete projectvoorstellen. Ook faciliteert het eigen 
instituut in voorkomende gevallen uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse 
partnerinstellingen. 
Op individueel niveau is deelname aan internationale netwerken strategisch van 
belang. Veel onderzoekers die betrokken zijn bij internationaal onderzoek, maken 
ook deel uit van een internationaal netwerk. Deze netwerken concentreren zich 
voornamelijk op de ons direct omringende landen als Engeland, Duitsland en 
België. Ook met de Verenigde Staten zijn vaak netwerkrelaties. Opvallend is ook 
dat de Scandinavische landen zeer regelmatig genoemd worden als participerend 
in dergelijke netwerken. Het gaat dan met name of Finland en Zweden. 
Het formuleren van voorstellen voor internationaal onderzoek hoort meestal tot de 
doelstellingen van dat netwerk. Het vinden van financiering voor concrete onder-
zoeksvoorstellen veelal ook (zie tabel 36). Deelname aan internationale 
netwerken is echter grotendeels beperkt tot onderzoekers die ook daadwerkelijk 
deelnemen (of hebben deelgenomen) aan internationaal onderzoek. Kennelijk 
gaat het om een selecte groep onderzoekers. 
 
Tijdens de expertmeeting is aan de deelnemers de stelling voorgelegd dat de 
PROO in ieder geval gericht moet zijn op de inhoudelijke en financiële onder-
steuning van individuele onderzoekers voor het participeren in internationale 
netwerken en het publiceren in internationale tijdschriften. Met deze stelling wa-
ren de meeste deelnemers het oneens (of meer oneens dan eens). De 
mogelijkheden die de PROO al biedt voor financiering van werkbezoeken en pu-
blicaties werden door de deelnemers als voldoende ervaren (zie stelling 5 in 3.3).  
 
3 Met welke financieringsstromen zijn de projecten tot stand gekomen? 
De internationale projecten worden voor een groot deel gefinancierd door het ei-
gen instituut en de Europese unie (zie tabel 18). De bijdrage van NWO is relatief 
beperkt, evenals de bijdrage van het ministerie. Het bedrijfsleven blijkt zelden of 
nooit bij te dragen, maar de bijdrage uit de categorie ‘anders’ is vrijwel net zo be-



Concluderende samenvatting 
 

 53

langrijk als de bijdrage van de Europese Unie. Onder deze categorie vallen voor-
namelijk buitenlandse sponsors.  
In het kader van deze onderzoeksvraag zijn er enkele interessante tendensen te 
zien (zie tabel 28 t/m 32). Zo steekt de Europese Unie relatief vaak geld in onder-
zoek naar de innovatie en/of implementatie van onderwijsprogramma’s. NWO 
daarentegen draagt relatief vaak bij aan vergelijkend onderzoek naar onderwijs-
opbrengsten. Daarnaast draagt NWO ook bij aan internationale projecten gericht 
op vergroting van wetenschappelijke kennis over het onderwijs, maar de bijdra-
gen van de Europese Unie of de eigen universiteit/het eigen onderzoeksinstituut 
aan dit soort projecten zijn aanmerkelijk groter.  
Opmerkelijk is met name de relatief grote bijdrage vanuit NWO aan vergelijkend 
onderzoek naar onderwijsopbrengsten. Gezien de algemene doelstelling van 
NWO (bevordering van zuiver wetenschappelijk onderzoek) en de aard van het 
programma onderwijsonderzoek van de PROO ligt het financieren van andersoor-
tige projecten eigenlijk meer voor de hand. De Europese Unie of zo mogelijk het 
Ministerie van OC&W lijken meer geëigende subsidiegevers voor grootschalig 
vergelijkend onderzoek naar leeropbrengsten of onderwijsaanbod.  
 
Gezien de discrepantie tussen de doelstellingen van NWO-PROO en de huidige 
praktijk, is tijdens de expertmeeting de deelnemers de stelling voorgelegd dat 
NWO uitsluitend onderwijsonderzoek zou moeten subsidiëren dat betrekking 
heeft op fundamenteel theoretische vraagstukken.  
Van de 12 deelnemers is tweederde het eens (of ‘meer eens dan oneens’) met deze 
stelling (zie stelling 3 in 3.3). In de discussie rondom deze stelling komt naar vo-
ren dat een aantal onderzoekers aan vergelijkend onderzoek niettemin veel belang 
hecht. En ook in de enquête komt vergelijkend onderzoek weliswaar niet op de 
eerste plaats, maar wel vlak daarna. Of dit komt doordat vergelijkend onderzoek 
bij uitstek als een voorbeeld van internationaal onderzoek wordt gezien of dat 
men vergelijkend onderzoek intrinsiek als inhoudelijk en wetenschappelijk inte-
ressant beoordeelt, is niet duidelijk. Feit blijft dat vergelijkend onderzoek een 
stevige positie en inbedding heeft in het wetenschappelijke werkveld. 
De resultaten van de enquête en de expertmeeting laten zich mogelijk het best 
vertalen in de aanbeveling dat NWO-PROO zich bij de facilitering vooral richt op 
onderzoek met een duidelijke theoretisch- fundamentele component, ook wanneer 
er sprake is van vergelijkend onderzoek. 
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4 Hoe is de afstemming van projecten van internationaal vergelijkend on-
derzoek met nationale onderwijsevaluaties (bijvoorbeeld de coördinatie 
van vraagstelling en steekproeftrekking VOCL en onderwijsinspecties)? 

Deze vraag laat zich duidelijk beantwoorden op grond van de verkregen resulta-
ten (zie tabel 8, 9 en 10). Volgens onderzoekers die betrokken zijn bij 
internationaal vergelijkend onderzoek, vindt er meestal geen afstemming plaats 
op grootschalige nationale onderwijsevaluaties zoals Prima, de VOCL-cohorten, 
de Periodieke Peilingen van het Onderwijs Niveau (PPON) en andere landelijk 
verzamelde gegevens door Cito of de Onderwijsinspectie. Als belangrijkste reden 
daarvoor wordt aangegeven dat het internationale onderzoek zich niet goed leent 
voor een dergelijke afstemming. Wanneer er wel sprake is van afstemming met 
nationale onderwijsevaluaties, dan wordt alleen PRIMA eenmaal genoemd.  
 
 
4.2  Beantwoording van de beleidsvragen 
 
A Kan de beleidsrelevantie en de efficiëntie van het internationaal vergelij-

kende onderzoek worden vergroot. Bijvoorbeeld door vergelijkingen uit 
te voeren van een klein aantal “ankerlanden”? Zo ja, voor welke onder-
werpen en met welke ankerlanden geldt dit? 

Deze vraag is met name relevant gezien het feit dat NWO relatief veel geld steekt 
in vergelijkend onderzoek naar de opbrengsten van onderwijs. Aan het internatio-
nale onderzoek wordt gemiddeld door zes landen deelgenomen, maar verschillen 
tussen projecten zijn wat dit betreft heel groot. Met name bij vergelijkend onder-
zoek naar opbrengsten van onderwijs is er vaak sprake van een groot aantal 
deelnemende landen, wat de efficiëntie niet ten goede komt.  
Het selecteren van ankerlanden, zou een oplossing kunnen zijn. Dit vereist echter 
een aparte studie naar de vergelijkbaarheid van onderwijssystemen. Bij internati-
onaal vergelijkend onderzoek staat altijd de vraag centraal in hoeverre de peilings-
resultaten tussen landen daadwerkelijke verschillen in kaart brengen. Landen 
kunnen bijvoorbeeld aanmerkelijk verschillen qua onderwijssysteem of leerling-
populaties. Zo kent Nederland een vrij gedifferentieerd onderwijsbestel terwijl in 
veel Scandinavische landen voor alle leerlingen tot een bepaalde leeftijd een on-
gedifferentieerd schoolsysteem geldt. In sommige landen is er een algemene 
leerplicht en volgen de meeste leerplichtige leerlingen ook onderwijs. In andere 
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landen daarentegen volgt slechts een klein deel van de leerlingpopulatie ook daad-
werkelijk onderwijs, omdat het onderwijs bijvoorbeeld niet breed toegankelijk is.  
In hoeverre het selecteren van ankerlanden, die als representatief kunnen gelden 
voor landen met een vergelijkbaar onderwijsbestel, mogelijk is en ook het beoog-
de effect oplevert, is onduidelijk. Wellicht dat een aparte studie naar het gebruik 
van ankerlanden in internationaal vergelijkend onderzoek hier meer informatie 
over kan opleveren.  
De PROO zou de beleidsrelevantie van vergelijkend onderzoek ook kunnen ver-
groten door meer nadruk te leggen op de theoretische mogelijkheden van 
vergelijkend onderzoek, zoals hierboven is aangegeven. Dat kan bijvoorbeeld in-
houden dat onderwijsopbrengsten van landen met een vergelijkbaar 
onderwijsbestel, maar met duidelijk onderscheiden onderwijsprogramma’s of di-
dactische aanpakken met elkaar worden vergeleken. Ook dit houdt een beperking 
van het aantal deelnemende landen in, alleen is dan niet zozeer sprake van ‘anker-
landen’ als wel van landen die op theoretische gronden zijn geselecteerd. Ook 
deze selectie vereist voorstudie. 
 
B Is het gewenst dat de PROO bevordert dat onderzoekers, meer dan tot 

dusver, gebruik maken van bepaalde financieringsstromen; zo ja, volgens 
welke aanpak? 

Deze vraag suggereert een grote afhankelijkheid van de financiering van de inter-
nationale projecten van NWO. Gezien de uitkomsten van onderzoeksvraag 3, is 
daar geen sprake van. Alleen voor vergelijkend onderzoek naar de opbrengsten 
van onderwijs, is de bijdrage van NWO relatief groot, terwijl het voor de hand ligt 
dat dit soort onderzoek juist meer door de Europese Unie wordt gefinancierd. Het 
verkrijgen van financiering door de EU is echter niet zo eenvoudig.  
In de enquête is een vraag opgenomen naar de obstakels die onderzoekers ervaren 
voor het realiseren van internationaal onderwijsonderzoek Veel individuele on-
derzoekers ervaren praktische problemen bij het acquireren van internationaal 
onderzoek met name bij de EU (zie tabel 42).  
 Zo geeft een groot deel van de respondenten aan dat het schrijven en indienen 
van een subsidieaanvraag een (te) grote tijdsinvestering vraagt en dat de slaag-
kans bij dergelijke aanvragen vaak (te) gering is. Vaak zijn subsidies ook teveel 
gekoppeld aan bestaande programma’s die weinig ruimte geven aan eigen inbreng 
en is het niet goed mogelijk om het onderzoek met de toe te kennen subsidies kos-
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tendekkend uit te voeren. Volgens de gehanteerde matchingsprocedures moet 
immers meestal de helft van de verkregen subsidie voor internationaal onderzoek 
door het eigen instituut worden opgebracht. Als groot obstakel bij het uitvoeren 
van internationaal onderzoek wordt ook de bureaucratische rompslomp genoemd. 
Met name bij projecten van de Europese Unie is er behoorlijk wat papierwerk te 
verrichten en zijn de procedures voor toekenning van subsidie vaak ingewikkeld 
en langdurig.  
Onder de vier meest genoemde maatregelen die NWO-PROO zou kunnen nemen 
om internationaal onderzoek te stimuleren, zijn er dan ook drie die te maken   
hebben met ondersteuning bij het acquireren en bij het vinden van financierings-
bronnen (zie tabel 43).  
 
Tijdens de expertmeeting is de deelnemers de stelling voorgelegd dat aanvragers 
van internationale onderwijsprojecten bij de Europese Unie of andere internatio-
nale fondsen vanuit de PROO inhoudelijk en financieel ondersteund moeten 
worden bij het schrijven van voorstellen, het vinden van buitenlandse partners en 
het eventueel benutten van aanvullende subsidiebronnen.  
Anders dan de uitkomsten van de enquête doen vermoeden, had deze stelling 
meer tegenstanders dan voorstanders (zie stelling 6 in 3.3). Natuurlijk is het ui-
termate zinvol, zoals nu al gebeurt, om reguliere nationale onderzoeksprojecten 
van de PROO te internationaliseren door middel van allerlei faciliteiten, maar 
daar moet niet de kern van een internationaliseringsbeleid liggen, vond men. Stra-
tegische kennis werd bovendien belangrijker geacht dan geld en de deskundigheid 
die aanwezig is bij de universitaire liaison-offices achtte men in het algemeen toe-
reikend. Verder werd dit ook als een instituutsverantwoordelijkheid beschouwd. 
Wel werd het belang benadrukt van competente beoordelaars, ook in andere lan-
den. Daar zou NWO invloed op moeten kunnen uitoefenen. 
 
C Kan de afstemming van vraagstelling en steekproeftrekking van interna-

tionaal onderwijsonderzoek op nationale onderwijsevaluaties worden 
verbeterd; zo ja, is hierbij een rol voor de PROO denkbaar? 

Gezien de uitkomst van onderzoeksvraag 4, ligt het niet voor de hand om vanuit 
NWO-PROO te streven naar een grote(re) afstemming van internationaal onder-
wijsonderzoek op nationale onderwijsevaluaties. Zo er sprake moet zijn van 
afstemming lijkt een omgekeerde route effectiever: het afstemmen van nationale 
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onderwijsevaluaties op internationaal onderzoek. Het is echter de vraag in hoever-
re dit mogelijk en wenselijk is. Het lijkt eerder te gaan om twee verschillende 
takken van sport. Internationaal vergelijkend onderzoek naar onderwijsopbreng-
sten heeft veelal als primair doel een onderlinge ‘ranking’ van landen (ook al zijn 
secundaire analyses vanuit theoretisch gestuurde vraagstukken altijd mogelijk), 
terwijl in nationale onderwijsevaluaties vaak meer specifiek wordt gekeken naar 
de relatie tussen onderwijsaanbod en –opbrengsten al dan niet gedifferentieerd 
naar schooltypen en/of leerlingpopulaties. Deze verschillende doelstellingen zijn 
vaak lastig op elkaar af te stemmen.  
Internationaal onderzoek vereist een operationalisatie van concepten en de con-
structie van meetinstrumenten die breed inzetbaar en valide zijn. Zo moeten 
meetinstrumenten in verschillende landen te gebruiken zijn en de eisen die daaraan 
gesteld worden zijn meestal anders dan de eisen die gesteld worden aan meetin-
strumenten voor nationale evaluaties. In dat opzicht is het construeren van 
meetinstrumenten voor internationaal vergelijkend onderzoek vaak niet alleen zeer 
ingewikkeld maar ook bijzonder tijdrovend. Daarnaast worden er vanuit internati-
onaal oogpunt vaak ook andere eisen gesteld aan de te volgen steekproefprocedures.  
Een en ander wil niet zeggen dat er geen enkele afstemming mogelijk is, maar 
wel dat een afstemming tussen nationale en internationale prestatiemetingen altijd 
problematisch zal zijn. Het ligt derhalve niet erg voor de hand dat een internatio-
naliseringsbeleid vanuit de PROO zich nadrukkelijk richt op het realiseren van 
een nadere afstemming tussen internationaal vergelijkend onderzoek en nationale 
evaluaties. Dat wil niet zeggen dat het in voorkomende gevallen niet bijzonder 
zinvol kan zijn om internationale meetinstrumenten te gebruiken in nationale 
prestatiemetingen. Zo is er recentelijk in het kader van het PISA-project voorge-
steld om de VOCL-instrumenten voor lezen te vervangen door de PISA-
instrumenten. In dat geval gaat het echter weer om een nationale prestatiemeting 
die wordt afgestemd op internationaal vergelijkend onderzoek.  
 
D Welke overige aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor de pro-

grammering en/of de aanpak van onderzoeksprojecten en/of 
samenwerking met het buitenland? 

Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen is al ingegaan op de aanbeveling 
het beleid meer te richten op meer fundamenteel/theoretisch onderzoek en ook bij 
vergelijkend onderzoek deze component sterker te benadrukken.  
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De discussies tijdens de expertmeeting geven aanleiding tot het formuleren van 
nog enkele algemene aanbevelingen. Deze betreffen met name de noodzaak van 
het formuleren van een apart beleid voor internationalisering en het opzetten van 
een apart programma internationaal onderwijsonderzoek.  
 
De deelnemers van de expertmeeting waren het vrijwel unaniem met elkaar eens 
dat het wel degelijk nodig is om vanuit de PROO een apart beleid voor internatio-
nalisering te formuleren (zie stelling 1 in 3.3). Hoewel elk fundamenteel 
onderzoek in beginsel ook internationale relevantie zou moeten hebben, houdt dat 
nog niet noodzakelijkerwijs in dat samengewerkt moet worden met buitenlandse 
partners. Juist het in samenwerking met buitenlandse collega’s uitvoeren van in-
ternationaal onderzoek waarbij vanuit verschillende nationale contexten naar een 
wetenschappelijk vraagstuk binnen eenzelfde theoretisch kader wordt gekeken, 
zag men als een grote meerwaarde. In die samenwerking ligt een kernelement van 
internationaal onderzoek. Op de expertbijeenkomst werd dit uitgedrukt met de 
opmerking: “internationaal onderzoek doe je door met buitenlandse collega’s sa-
men te werken”. Om deze samenwerking goed vorm te geven, is een apart beleid 
voor internationalisering noodzakelijk.  
Als groot voordeel van een internationaliseringsbeleid vanuit de PROO worden 
beleidsmaatregelen gezien, al dan niet in samenwerking met buitenlandse zuster-
instellingen, die aansturen op een centrale afstemming van procedures voor 
indiening, beoordeling en financiering van projectvoorstellen. Het opzetten van 
een dergelijk internationaliseringsbeleid zou met name gericht moeten zijn op het 
oplossen van veel administratieve knelpunten die op dit moment door individuele 
onderzoekers als bureaucratische rompslomp worden ervaren.  
In dat kader is vanuit de expertbijeenkomst ook aangedrongen op een knelpunt-
analyse waarin wordt nagegaan welke mogelijke subsidiestromen er zijn (zowel 
binnen als buiten Nederland), welke thema’s gedekt worden vanuit bepaalde sub-
sidiegevers en waar mogelijkheden liggen voor het uitzetten van bepaalde 
onderzoekslijnen. Zo’n knelpuntanalyse zou zich niet uitsluitend moeten richten 
op Europese subsidiegevers, maar ook op subsidiebronnen buiten Europa. Vanuit 
de expertbijeenkomst wordt naar voren gebracht dat samenwerking met buiten-
landse zusterinstellingen wellicht ook gefaciliteerd zou worden wanneer er 
gezorgd kan worden voor een betere afstemming van aanvraagprocedures en een 
internationale uniformering van beoordelingscriteria. 
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De meeste deelnemers van de expertmeeting waren het ook eens met de stelling 
dat er een apart programma voor internationaal onderzoek moet worden opgezet 
(zie stelling 2 in 3.3). Het reguliere programma onderwijsonderzoek biedt te wei-
nig ruimte voor het initiëren van onderwijsonderzoek rond thema’s uit de 
internationale vakliteratuur. 
De deelnemers spraken wel de nadrukkelijke waarschuwing uit dat het eventueel 
opzetten van een apart programma voor internationaal onderwijsonderzoek met 
vastgestelde thema’s, analoog aan het huidige programma onderwijsonderzoek 
van de PROO, eerder belemmerend dan stimulerend kan/zal werken. Als er enige 
inhoudelijke sturing moet plaatsvinden dan hooguit op algemene thema’s, zodat 
er voldoende ruimte is voor eigen inbreng van onderzoekers. Daarbij is ook aan-
getekend dat onderzoeksgroepen met een goede ‘past-performance’ op bepaalde 
terreinen wel wat meer de vrije hand zouden mogen krijgen bij het opzetten van 
internationale projecten. Op die manier wordt internationaal onderzoek meer van-
uit de wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied geïnitieerd. 
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Bijlage I: Blauwdruk van de internet-enquête
 
 
 
 
Vragenlijst internet enquête 
Inventarisatie Internationaal Onderwijsonderzoek 
 
p1  
 
In de volgende vragen worden beschrijvende gegevens gevraagd van internatio-
naal onderzoek waar u in de periode 2000 tot heden bij betrokken bent geweest 
(als projectleider, adviseur, uitvoerder, e.d.). Er is ruimte om voor maximaal 6 
projecten gegevens in te vullen. Bent u bij meer projecten betrokken dan vragen 
wij u om de gegevens voor de belangrijkste projecten te geven. Mocht u onvol-
doende tijd hebben om alle gegevens te verstrekken dan verzoeken wij u om 
tenminste de projectnaam (namen) in te vullen (zie het volgende invulveld). 
 
Met ‘internationaal onderwijsonderzoek’ worden onderzoeksprojecten bedoeld 
waarin Nederlandse onderzoekers samenwerken met buitenlandse collega’s bij de 
organisatie en/of uitvoering. Het kan gaan om onderzoek dat gericht is op het ver-
gelijken van onderwijsinhouden en/of opbrengsten, maar ook om onderzoek dat 
gericht is op het vergroten van wetenschappelijke kennis met betrekking tot on-
derwijskundige onderwerpen. 
 
IO001 Bent u in de periode 2000 tot heden betrokken (geweest) bij een internationaal 

onderwijsonderzoek? 
 
verplicht 

ja 
nee -> naar p67 

 
p2 – internationaal onderwijsonderzoek project 1 tot en met 6 
 
IO002 projectnaam 
verplicht tekstveld 
 
IO003 begindatum 
list eerder of gelijk aan 1995 - 2003 



Internationalisering onderwijsonderzoek 
 

 62

IO004 einddatum 
list 2000 – gelijk aan of later dan 2010 
 
IO005 functie 
 
verplicht 

projectleider/eindverantwoordelijke voor het Nederlandse deel -> naar p4 
adviseur -> naar p3 daarna naar p4 
uitvoerder -> naar p3 daarna naar p12 
anders, namelijk -> naar p3 daarna naar p12 

 
p3 
 
IO006a naam projectleider voor Nederland 
 achternaam tekstveld 
 
IO006b  
 initialen tekstveld 
 
IO007 instituut 
 tekstveld 
 
IO008 e-mailadres 
 tekstveld 
 
p4 
 
IO009 In welke van de volgende algemene categorieën valt dit onderzoek? 
 
verplicht  
 
meer  
antwoorden 

internationaal vergelijkend onderzoek van de opbrengsten van onderwijs -> naar p5a 
internationaal vergelijkend onderzoek van bestaande onderwijsprogramma’s -> 
naar p5a 
internationaal onderzoek gericht op innovatie en/of implementatie van onder-
wijsprogramma’s -> naar p6 
internationaal onderzoek gericht op vergroting van wetenschappelijke kennis op 
het gebied van onderwijs -> naar p6 
internationaal onderzoek naar onderwijsbeleid -> naar p6 
internationaal onderzoek naar onderwijsmanagement en -organisatie -> naar p6 
anders, namelijk ….. -> naar p6 
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p5a 
 
IO010a Is er sprake van afstemming op nationale onderwijsevaluaties? 
 
verplicht 

nee -> p5b 
ja -> p5c 

 
p5b 
 
IO010b Waarom is er geen sprake van afstemming op nationale onderwijsevaluaties? 
 
meer  
antwoorden 

de instrumenten waren niet geschikt 
wijze en/of tijdstip van dataverzameling waren niet op elkaar afgestemd 
er was onvoldoende afstemming van populaties 
het onderzoek leende zich er niet voor 
te grote verschillen tussen landen voor een goede vergelijking 
anders, namelijk (3 witregels) 

 
p5c 
 
IO010c Er is sprake van afstemming op de volgende nationale onderwijsevaluaties. 
 
meer  
antwoorden 

Prima 
VOCL 
PPON 
gegevens landelijke eindexamens 
landelijke afname van Cito eindtoets basisonderwijs 
gegevens van de Onderwijsinspectie 
anders, namelijk (3 witregels) 
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p6 
 
IO011 Valt het onderzoek onder een van de volgende onderzoeksthema’s? 
 
meer  
antwoorden 

voor- en vroegschoolse periode 
innovatieve leerarrangementen met behulp van ICT 
innovatieve leerarrangementen zonder ICT 
didactiek van het beroepsonderwijs 
competentieontwikkeling van onderwijspersoneel 
school als leercontext 
scholen en sociale cohesie 
anders, namelijk 

 
IO012 Welke van de onderstaande kenmerken zijn op het project van toepassing? 
 
radiobutton 

schaal: volledig / enigszins / niet 
 
IO012a - fundamenteel/theoretisch 
IO012b - experimenteel 
IO012c - beschrijvend 

 
p7 
 
IO013 Op welk(e) onderwijstype(n) heeft het onderzoek betrekking? 
 
meer  
antwoorden 

voor- en vroegschoolse educatie 
basisonderwijs 
voortgezet onderwijs 
beroeps en volwassenenonderwijs 
lerarenopleidingen 
universiteit 
anders, namelijk 

 
 
 
 
 
 



Bijlage I: Blauwdruk van de internet-enquête 
 

 65

IO014 Op welk(e) vakdomein(en) heeft het onderzoek betrekking? 
 
meer  
antwoorden 

geen vakdomein 
taal 
literatuur 
zaakvakken 
exacte vakken 
culturele en kunstzinnige vorming 
gymnastiek 
overig 

 
p8 
 
IO015 Wat was het nationale budget (in Euro’s) van het project? 
 
list 

< 25.000 
25.000 – 50.000 
50.001 – 75.000 
75.001 – 100.000 
100.001 – 150.000 
150.001 – 200.000 
200.001 – 250.000 
250.001 – 300.000 
300.001 – 350.000 
350.001 – 400.000 
400.001 – 450.000 
450.001 – 500.000 
500.001 – 550.000 
550.001 – 600.000 
600.001 – 650.000 
650.001 – 700.000 
700.001 – 750.000 
750.001 – 800.000 
800.001 – 850.000 
850.001 – 900.000 
900.001 – 950.000 
950.001 – 1.000.000 
> 1.000.000 
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IO016 Wat is het aandeel van het nationale budget in vergelijking met de totale kosten 
van het gehele internationale project? 

 
list 

weet ik niet (=default) 
0-10% 
11-20% 
21-30% 
31-40% 
41-50% 
51-60% 
61-70% 
71-80% 
81-90% 
91-100% 

 
p9a 
 
IO017 Kent u  de financieringsbronnen van het project? 
 
verplicht 

ja -> naar p9b 
nee -> naar p10 

 
p9b 
 
IO018 Wat zijn de financieringsbronnen van het project? 
 
bolletjes 

IO018a - Europese Unie 
IO018b - NWO 
IO018c - Ministerie 
IO018d - bedrijfsleven 
IO018e - eigen instituut 
IO018f - anders, namelijk 
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p10 
 
IO019 Welke landen zijn betrokken bij dit project? 
 
meer  
antwoorden 

België 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Groot-Brittanië 
Hongarije 
Ierland 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen 
Portugal 
Rusland 
Spanje 
Turkije 
Zweden 
Zwitserland 
Canada 
Verenigde Staten van Amerika 
Antillen 
Israël 
Indonesië 
+ anders, namelijk 
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p11 
 
IO020 Wat voor soort instellingen in het buitenland zijn bij dit project betrokken? 
 
meer  
antwoorden 

Universiteiten 
Hogescholen 
Onderwijsinspectie 
Onderwijsbegeleidingsdiensten 
Ministeries 
Gemeentelijke overheden 
anders, namelijk 

 
p12 
 
IO021 Bent u in de periode 2000 tot heden betrokken geweest bij nog een internatio-

naal onderzoek? 
 
verplicht 

ja -> naar p13 
nee -> naar p67 

 
p13 – internationaal onderwijsonderzoek projecten  2 t/m 6 (herhaling van 
de vragen p2 t/m p12) 
 
p67 – alle respondenten 
 
In de volgende vragen worden beschrijvende gegevens gevraagd van internatio-
naal onderzoek waar u in de periode voor 2000 bij betrokken bent geweest. Hier 
wordt alleen gevraagd naar de naam van het betreffende project en of u al dan niet 
projectleider was. Er is ruimte om voor maximaal 6 projecten de naam in te vul-
len. Bent u bij meer projecten betrokken dan vragen wij u om de namen voor de 
belangrijkste projecten te geven. 
 
IO121 Bent u in de periode vóór 2000 betrokken geweest bij internationaal onderwijs-

onderzoek? 
 
verplicht 

ja 
nee -> p69a 
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p68a 
 
IO122 projectnaam 
verplicht tekstveld 
 
IO123a was u projectleider? 
 ja 

nee 
 
IO123b Bent u in de periode vóór 2000 betrokken geweest bij nog een internationaal 

onderwijsonderzoek? 
 
verplicht 

ja -> p68b 
nee ->p69a 

 
p68b 
 
IO124 projectnaam 
verplicht tekstveld 
 
IO125a was u projectleider? 
 ja 

nee 
 
IO125b Bent u in de periode vóór 2000 betrokken geweest bij nog een internationaal 

onderwijsonderzoek? 
 
verplicht 

ja -> p68c 
nee ->p69a 

 
p68c 
 
IO126 projectnaam 
verplicht tekstveld 
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IO127a was u projectleider? 
 ja 

nee 
 
IO127b Bent u in de periode vóór 2000 betrokken geweest bij nog een internationaal 

onderwijsonderzoek? 
 
verplicht 

ja -> p68d 
nee ->p69a 

 
p68d 
 
IO128 projectnaam 
verplicht tekstveld 
 
IO129a was u projectleider? 
 ja 

nee 
 
IO129b Bent u in de periode vóór 2000 betrokken geweest bij nog een internationaal 

onderwijsonderzoek? 
 
verplicht 

ja -> p68e 
nee ->p69a 

 
p68e 
 
IO130 projectnaam 
verplicht tekstveld 
 
IO131a was u projectleider? 
 ja 

nee 
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IO131b Bent u in de periode vóór 2000 betrokken geweest bij nog een internationaal 
onderwijsonderzoek? 

 
verplicht 

ja -> p68f 
nee ->p69a 

 
p68f 
 
IO132 projectnaam 
verplicht tekstveld 
 
IO133 was u projectleider? 
 ja 

nee 
 
p69a 
 
Met ‘internationale netwerken’ wordt gedoeld op structurele contacten met bui-
tenlandse collega’s over onderwijskundige probleemstellingen die de nationale 
situatie overstijgen (bijvoorbeeld in de vorm van expertbijeenkomsten of werkbe-
zoeken). Het schrijven van een wetenschappelijk artikel, het verrichten van 
redactiewerk, of het bijwonen/organiseren van een internationale conferentie valt 
daar niet onder. 
 
IO134a Bent u op dit moment betrokken bij een internationaal netwerk van onderwijs-

onderzoekers? 
 
verplicht 

nee -> p73 
ja 
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p69b 
 
IO134b Hoe bent u op dit moment betrokken bij een internationaal netwerk van onder-

wijsonderzoekers? 
 
meer  
antwoorden 

in de vorm van deelname aan internationaal platform 
in de vorm van een expertbijeenkomst 
in de vorm van een uitwisselingsprogramma met buitenlandse instelling 
in de vorm van een werkbezoek 
in de vorm van structureel overleg met buitenlandse collega's (telefonisch of 
schriftelijk) 
anders, namelijk (3 witregels) 

 
p70 
 
IO135a Behoort het tot de doelstelling van het netwerk (of een van deze netwerken) om 

te komen tot voorstellen voor internationaal onderwijsonderzoek? 
 ja 

nee 
 
IO135b Behoort het tot de doelstelling van het netwerk (of een van deze netwerken) om 

te komen tot financiering voor concrete onderzoeksvoorstellen? 
 
verplicht 

ja 
nee 

 
p71 
 
IO136 Aan welke financieringsbronnen wordt gedacht? 
 
meer  
antwoorden 

EU 
landelijke organisaties voor onderwijsonderzoek 
overheid 
bedrijfsleven 
anders, namelijk 
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p72 
 
IO137 Welke landen participeren in dit netwerk? 
 
meer  
antwoorden 

België 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Groot-Brittanië 
Hongarije 
Ierland 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen 
Portugal 
Rusland 
Spanje 
Turkije 
Zweden 
Zwitserland 
Canada 
Verenigde Staten van Amerika 
Antillen 
Israël 
Indonesië 
+ anders, namelijk 

 



Internationalisering onderwijsonderzoek 
 

 74

p73 
 
IO138 Zijn er collega’s binnen uw directe werkomgeving die we zeker zouden moeten 

benaderen in verband met hun betrokkenheid bij internationaal onderwijsonder-
zoek? 

 
verplicht 

ja 
nee -> p75a 

 
p74 
 
IO139a achternaam collega 
 tekstveld 
 
IO139b initialen collega 
 tekstveld 
 
IO140 instituut 
 tekstveld 
 
IO141 e-mail 
 tekstveld 
 
IO142a naam collega 
 tekstveld 
 
IO142b initialen collega 
 tekstveld 
 
IO143 instituut 
 tekstveld 
 
IO144 e-mail 
 tekstveld 
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IO145a naam collega 
 tekstveld 
 
IO145b initialen collega 
 tekstveld 
 
IO146 instituut 
 tekstveld 
 
IO147 e-mail 
 tekstveld 
 
p75a 
 
IO148a Is er binnen uw instituut/afdeling/onderzoeksgroep sprake van een actief beleid 

ten aanzien van binnenhalen en uitvoeren van internationaal onderzoek? 
 
verplicht 

ja -> p75b 
nee 
weet niet  

 
p75b 
 
IO148b Van welk actief beleid is sprake binnen uw instituut/afdeling/onderzoeksgroep 

ten aanzien van binnenhalen en uitvoeren van internationaal onderzoek? 
 
meer  
antwoorden 

onderzoekers worden actief gestimuleerd om internationale projecten binnen te 
halen 
onderzoekers worden gefaciliteerd voor het schrijven van projectvoorstellen 
het instituut is medefinancier van internationale projecten 
het instituut stimuleert uitwisselingsprogramma’s 
het instituut faciliteert onderzoekers voor deelname aan internationale conferen-
ties e.d. 
anders, namelijk (3 witregels) 
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p0a – alle respondenten \ 
 
De volgende vragen gaan over de internationalisering van onderwijsonderzoek en 
de rol die NWO-PROO daarin kan spelen. Wanneer u in dit onderwerp niet geïn-
teresseerd bent, kunt u dit aangeven door bij ‘geen mening’ 10 bolletjes aan te 
klikken. 
 
IO000A Waar zou internationaal onderwijsonderzoek zich naar uw mening op moeten 

richten? 
 
bolletjes 

IO000a – geen mening 
IO000aa - algemene kennisuitwisseling  
IO000ab - de kwaliteitsbewaking van het onderwijs 
IO000ac - vergelijking van onderwijsaanbod en -opbrengsten 
IO000ad - onderzoeken van specifieke onderwijsleerprocessen 
IO000ae - evaluatie van bestaande onderwijspraktijken 
IO000af – evaluatie van onderwijsbeleid 
IO000ag - verbeteren van de toegankelijkheid van het onderwijs 
IO000ah - funderen en bevorderen van innovatieprocessen in het onderwijs 
IO000ai - verbeteren van de samenhang tussen onderzoek en praktijk 
IO000aj - opsporen van ‘good practices’ 
IO000ak - implementeren van veelbelovende aanpakken 
IO000al - ontwikkelen van activerende, meer studentgerichte onderwijsvormen 
IO000am - vraagstukken die samenhangen met de multiculturele samenleving 
IO000an – vraagstukken die samenhangen met onderwijsmanagement en -
organisatie 
IO000ao - vorm geven aan de school van de toekomst 
IO000ap - aanbieden van perspectieven voor toekomstig onderwijsbeleid 
IO000aq – anders, nl. 
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p0b  
 
IO000B Waar liggen naar uw mening (voor uzelf of uw instituut) de grootste praktische 

obstakels voor het realiseren van een internationaal onderwijsonderzoek? 
 
bolletjes 

IO000ba - geringe subsidiemogelijkheden 
IO000bb - Subsidies  zijn te veel gekoppeld aan bestaande programma’s die te 
weinig ruimte bieden aan een eigen inbreng 
IO000bc - De mogelijkheden om subsidie aan te vragen zijn vaak onduidelijk 
IO000bd - Aan te vragen subsidies zijn onvoldoende om het onderzoek kosten-
dekkend uit te voeren 
IO000be - Het schrijven en indienen van een subsidieaanvraag vraagt een te 
grote tijdsinvestering 
IO000bf - Het gelijktijdig krijgen van subsidie voor zowel de Nederlandse inzet 
als de inzet van buitenlandse collega’s is moeilijk 
IO000bg - Geringe slaagkans voor het binnenhalen van een subsidieaanvraag 
IO000bh - Bij het uitvoeren van internationaal onderzoek is er veel bureaucrati-
sche rompslomp 
IO000bi - Contact leggen met buitenlandse partners is lastig 
IO000bj - Onvoldoende facilitering voor internationaal publiceren 
IO000bk - Inhoudelijke aansluiting en terugkoppeling met buitenlandse colle-
ga’s is gering 
IO000bl - Onderzoeksthema’s op internationaal niveau zijn onbekend   
IO000bm - Taalvaardigheid Engels (onderlinge communicatie) 
IO000bn - Taalproblemen (vertaling van instrumenten, protocollen, et cetera) 
IO000bo - Andere obstakels: 
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p0c  
 
IO000C Wat is uw oordeel over de onderstaande maatregelen die NWO-PROO zou kun-

nen nemen om te realiseren dat er meer internationale onderwijsprojecten 
komen of dat er meer participatie in internationale onderwijsprojecten plaats-
vindt? 

 
bolletjes 

IO000ca - Het bieden van financiële ondersteuning voor het schrijven van voor-
stellen voor internationaal onderwijsonderzoek 
IO000cb - Het organiseren van ondersteuning bij het vinden van geschikte sub-
sidiebronnen 
IO000cc - Projectvoorstellen actief onder de aandacht brengen van mogelijke 
medefinanciers in binnen- en buitenland 
IO000cd - Het faciliteren van onderzoekers voor het bezoeken van internationa-
le congressen 
IO000ce - Het faciliteren van buitenlandse werkbezoeken  
IO000cf - Het faciliteren van onderzoekers voor het publiceren in buitenlandse 
tijdschriften en/of boeken 
IO000cg - Het organiseren van ‘expert meetings’ met buitenlandse deskundigen 
IO000ch - Behulpzaam zijn bij het leggen van contacten met buitenlandse part-
ners of onderzoekers  
IO000ci - Het bevorderen en/of ondersteunen van internationale netwerken  
IO000cj - Onderzoekers op de hoogte brengen van thema’s die op internationaal 
niveau spelen 
IO000ck - Het uitbrengen van een internationaal onderzoeksprogramma in sa-
menwerking met buitenlandse zusterorganisaties 
IO000cl - In samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties realiseren dat 
internationale projectvoorstellen gezamenlijk worden beoordeeld en gefinan-
cierd  
IO000cm - Het meefinancieren van de inzet van buitenlandse collega’s 
IO000cn - Andere obstakels: 

 
Indien ‘nee’ op IO001 (p1) + ‘nee’ op IO121 (p67) + ‘nee’ op IO134a (p69a) 
dan naar p77a 
 
Anders -> p76 
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p76 
 
IO149 Mogen wij u eventueel benaderen voor deelname aan een expertbijeenkomst 

over beleid en subsidiëring van internationaal onderzoek? 
 
verplicht 

nee -> p77a 
ja -> p77b 

 
p77a 
 
ruimte voor opmerkingen  
 
Wilt u hieronder enige persoonlijke gegevens invullen. Mocht een vragenlijst 
zonder deze gegevens naar ons worden verzonden dan kunnen wij namelijk niet 
achterhalen wie de invuller was. 
 
IO150a uw achternaam 
verplicht tekstveld 
 
IO150b uw voorvoegsel(s), initialen 
verplicht tekstveld 
 
IO150c e-mail 
verplicht tekstveld 
 
p77b 
 
IO151a Geeft u toestemming om de beschrijvende gegevens (naam project, looptijd, type 

onderzoek, uitvoerend instituut, contactpersoon) van de lopende en/of afgesloten 
internationale onderwijsprojecten waar u zelf contactpersoon van bent, te ver-
melden in een overzicht op een website die voor iedereen toegankelijk is? 

verplicht nee 
ja 

 
IO151b Indien ja, wilt u ook uw telefoonnummer en e-mailadres in dit overzicht ver-

meld zien, zodat collega’s u persoonlijk kunnen benaderen? 
verplicht nee 

ja 
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p77c 
 
ruimte voor opmerkingen  
 
Wilt u hieronder enige persoonlijke gegevens invullen. Mocht een vragenlijst 
zonder deze gegevens naar ons worden verzonden dan kunnen wij namelijk niet 
achterhalen wie de invuller is. 
 
IO152a uw achternaam 
verplicht tekstveld 
 
IO152b uw voorvoegsel(s), initialen 
verplicht tekstveld 
 
IO152c titel 
 tekstveld 
 
IO152d naam instituut 
 tekstveld 
 
IO152e adres instituut 
 tekstveld 
 
IO152f afdeling 
 tekstveld 
 
IO152g telefoon 
 tekstveld 
 
 
IO152h e-mail 
verplicht tekstveld 
 
p Eind 
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Bijlage II: Overzicht van geïnventariseerde internationale 
projecten in de periode 2000-heden
 
 
 
 
Niet elke respondent heeft alle gevraagde projectgegevens ingevuld. In enkele 
voorkomende gevallen heeft de respondent de eigen gegevens als naam en insti-
tuut niet ingevuld, terwijl het ingevulde project wel als internationaal 
onderwijsproject is opgegeven. In die gevallen is het project toch in de lijst opge-
nomen. Projecten waarvoor nadrukkelijk toestemming is verkregen om de 
beschrijvende gegevens openbaar te maken in een projectenoverzicht op een web-
site, zijn daar terug te vinden (http://www.elion.nl/sco2002/nwo/projecten.asp). 
In het overzicht op de website zijn ook vier projecten opgenomen die bekend zijn 
uit reeds bestaande schriftelijke overzichten, waaronder het eigen projectenover-
zicht van NWO. Deze toegevoegde projecten, die dus niet zijn geïnventariseerd 
via de internet-enquête, zijn niet in deze bijlage terug te vinden. Het betreft im-
mers projecten waarvan de projectleider de enquête niet heeft ingevuld.  
 
Europees netwerk onderwijseconomie  
looptijd: 2003 - 2007 
Instituut:  
Contactpersoon:   (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: kennisvermeerdering, onderwijsbeleid 
Thema: VVE 
 
Academic skills, Cross 
looptijd: 2000 - 2002 
Instituut: Cito 
Contactpersoon: Schreuder  (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
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ADAPTit 
looptijd: 2000 - 2003 
Instituut: Open Universiteit Nederland 
Contactpersoon: Prof. dr. J.G. van Merrienboer (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT, didaktiek beroepsonderwijs 
 
Affordances for learning in multi-media learning environments 
looptijd: 2003 - 2007 
Instituut: Universiteit Twente 
Contactpersoon: Prof. dr. A.J.M. de Jong (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT 
 
Alphanet 
looptijd: 2002 - 2005 
Instituut: Open Universiteit Nederland 
Contactpersoon: Prof. dr. J.G. van Merrienboer (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT, competentie leerkrachten 
 
Assessment of Prior Learning 
looptijd: 2000 - 2002 
Instituut: Universiteit Twente, Faculteit der Gedragswetenschappen 
Contactpersoon: Prof. dr. W.J. Nijhof, (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie:  vergelijkend onderzoekj naar assessmentpraktijken 
Thema: competentieontwikkeling in bedrijfsleven en beroepsonderwijs 
 
Attitudes towards education in Finland, Italy and The Netherlands 
looptijd: 1999 - 2005 
Instituut: Katholieke Universiteit Nijmegen 
Contactpersoon: E. Denessen  (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: kennisvermeerdering 
Thema: school als leercontext, sociale cohesie en school 
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Bouwstenen voor scholing van leraren voor het omgaan met leerlingen in 
Multi-etnische klassen 
looptijd:  -  
Instituut:  
Contactpersoon:    (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
CANDLE 
looptijd: 2000 - 2003 
Instituut: Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen 
Contactpersoon: Dr. J.M. Wetterling (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
CELEBRATE 
looptijd: 2002 - 2004 
Instituut: Universiteit van Amsterdam 
Contactpersoon: Drs. H.W. Sligte  (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
CHEERS 
looptijd: 1995 -  
Instituut:  
Contactpersoon:    (projectfunctie: anders) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Children's mediational teaching style and cognitive modifiability 
looptijd: 2001 - 2003 
Instituut: Universiteit Leiden 
Contactpersoon: Dr. G.M. van der Aalsvoort (projectfunctie: anders) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
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CL net 
looptijd: 1999 -  
Instituut: onderwijs en educatie KUN 
Contactpersoon: Drs.. H.A.T. van der Meijden (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Classroom assessment as a basis for teacher change 
looptijd: 2001 - 2003 
Instituut: Freudenthal Instituut 
Contactpersoon: J. de Lange  (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Classroom Practice 2 
looptijd: 2002 -  
Instituut: Rijksuniversiteit Groningen/GION 
Contactpersoon: S.J. Pijl (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Co-Lab 
looptijd: 2001 - 2004 
Instituut: Universiteit Twente 
Contactpersoon: Prof. dr. A.J.M. de Jong (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT 
 
Comparative analysis from education to work in Europe (CATEWE) 
looptijd: 1998 - 2000 
Instituut: Universiteit van Maastricht 
Contactpersoon: M.H.J. Wolbers  (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten, kennisvermeerdering 
Thema: relatie onderwijs-arbeidsmarkt 
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Comparative Project on Higher Education 
looptijd: 1999 - 2004 
Instituut: Inspectie van het Onderwijs 
Contactpersoon: S.R.H. Rijken (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie:  Internationaal vergelijkend onderzoek naar 
toegangskansen van het hoger onderwijs 
Thema: sociale ongelijkheid, kansen op toegang en uitval 
 
Computer-based support for science education materials developers in 
Africa: exploring potentials 
looptijd: 1997 - 2001 
Instituut: Universiteit Twente 
Contactpersoon: Dr. S.E. McKenney (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Concrete Elaboration during Knowledge Acquisition 
looptijd: 2002 - 2006 
Instituut: Onderwijscentrum VU 
Contactpersoon: J.J. Beishuizen (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Consortium of Cross Cultural Research in Education 
looptijd: 1998 - 2005 
Instituut: Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen 
Contactpersoon: Prof. dr. Th. Wubbels (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: kennisvermeerdering 
Thema: competentie leerkrachten, school als leercontext 
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COST 
looptijd: 1997 - 2002 
Instituut: Universiteit Twente Faculteit der Gedragswetenschappen 
Contactpersoon: Prof. dr. W.J. Nijhof, (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: didaktiek beroepsonderwijs, competentie leerkrachten, school als 
leercontext 
 
Critique in Education and Philosophy of Education 
looptijd: 1999 - 2004 
Instituut: Universiteit Utrecht, IVLOS 
Contactpersoon: G.F. Heyting (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie:  Philosophy of education: methodologie 
Thema: school als leercontext, functie van de wetenschap t.o.v. het onderwijs 
 
Developing and sustaining technology-intensive classrooms where 
mathematics is learned with understanding 
looptijd: 1998 - 2002 
Instituut: Freudenthal Instituut, UU/Vakgroep Onderwijskunde, UU 
Contactpersoon: Prof. dr. K.P.E. Gravemeijer (projectfunctie: anders) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Early peak learning experiences of student teachers 
looptijd: 2002 - 2004 
Instituut: ICLON, Universiteit Leiden 
Contactpersoon: Dr. P.C. Meijer (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: kennisvermeerdering 
Thema: competentie leerkrachten, school als leercontext 
 
Education and citizenship 
looptijd: 2002 - 2004 
Instituut:  
Contactpersoon:    (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
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Effectiviteit Vlaamse scholen 
looptijd: 1999 - 2002 
Instituut: UIL-OTS 
Contactpersoon: Dr. H. van den Bergh (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie:  belgisch onderzoek 
Thema: school als leercontext 
 
Effects of portfolio 
looptijd: 1995 - 2006 
Instituut: Universiteit Leiden 
Contactpersoon: H.H. Tillema   (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma, kennisvermeerdering 
Thema: leerarrangement 
 
Establishing a Centre for Continuing Education 
looptijd: 1999 - 2004 
Instituut: Ivlos, Universiteit Utrecht 
Contactpersoon: Drs. J.J. Milius (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma, kennisvermeerdering,  
Ontwikkeling, marketing en uitvoering van Postacademisch onderwijs, 
gecoordineerd door het Centre for Continuing Education (CCE). 
Deskundigheidsontwikkeling van de direct betrokkenen (train-de trainer). 
Inbedding van het CCE en haar activiteiten in de org 
Thema: leerarrangement ICT, leerarrangement, didaktiek beroepsonderwijs, 
competentie leerkrachten 
 
Euroland 
looptijd: 2000 - 2001 
Instituut: onderwijs en educatie KUN 
Contactpersoon: Drs. H.A.T. van der Meijden (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma, kennisvermeerdering 
Thema: leerarrangement ICT 
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EuroStudent 
looptijd: 2001 - 2002 
Instituut: Universiteit van Amsterdam, SEO 
Contactpersoon: De Graaf  (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Eurostudent monitor 
looptijd: 2000 - 2001 
Instituut: Universiteit van Amsterdam, SEO 
Contactpersoon: M.J. van Leeuwen  (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie:  vergelijking van gedragingen studenten 
Thema: studentenmonitor 
 
Eurotrainer Feasibility Study - Training Needs Analysis 
looptijd: 2003 - 2003 
Instituut: Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium NLR 
Contactpersoon: Dr. J van der Pal (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT, training concept tbv militaire vliegopleiding 
 
EVAL3 
looptijd: 2002 - 2004 
Instituut: IVLOS Institute of Education Utrecht University 
Contactpersoon: Dr. W. Admiraal (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT, leerarrangement 
 
Evaluation and analyses of ad hoc module on school-to-work transitions 
looptijd: 2002 - 2003 
Instituut: Universiteit Maastricht 
Contactpersoon: M.H.J. Wolbers   (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten, kennisvermeerdering 
Thema: relatie onderwijs-arbeidsmarkt 
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Filosofische analyse van de relatie onderwijsonderzoek - onderwijsbeleid 
looptijd: 2003 - 2006 
Instituut: Universiteit van Utrecht, ivlos 
Contactpersoon: G.F. Heyting (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: kennisvermeerdering, onderwijsbeleid, relatie 
onderzoeksmethodologie en beleidsvorming 
Thema: school als leercontext, sociale cohesie en school, Philosophy of education 
 
Finding the Right Balance 
looptijd:  -  
Instituut: VU, Rechten 
Contactpersoon: B.P. Vermeulen   (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten, internationaal 
vergelijkend onderzoek naar de vrijheid van onderwijs 
Thema: sociale cohesie en school, vrijheid van onderwijs 
 
Grenzeloos ondernemend met ICT 
looptijd: 2000 - 2004 
Instituut: Faculteit voor Gedragswetenschappen 
Contactpersoon: Dr. W.J. Pelgrum (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT 
 
Higher Education and Graduate Employment in Europe (CHEERS) 
looptijd: 1998 - 2001 
Instituut: ROA 
Contactpersoon: J. Allen (projectfunctie: anders) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Ict in onderwijs 
looptijd: 2002 - 2002 
Instituut:  
Contactpersoon: (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
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ICT in Rural Schools 
looptijd: 1999 - 2002 
Instituut: Universiteit Twente 
Contactpersoon: J.M. Voogt (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
ICTSME3 
looptijd: 2002 - 2005 
Instituut: IVLOS Institute of Education Utrecht University 
Contactpersoon: Dr. W. Admiraal (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT 
 
iLab 
looptijd: 2001 - 2003 
Instituut: IVLOS Institute of Education Utrecht University 
Contactpersoon: Dr. W. Admiraal (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
IMI: from process to product 
looptijd: 2000 - 2002 
Instituut: CINOP 
Contactpersoon: Drs. A.F. Westerhuis (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Industrie op Microschaal 
looptijd: 2000 - 2003 
Instituut: Amstel Instituut 
Contactpersoon: E. Joling (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
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Institutional context of education systems in Europe 
looptijd: 2000 - 2003 
Instituut: GION/RUG 
Contactpersoon: Dr. R.H. Hofman (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten, kennisvermeerdering, 
onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie  
Thema: school als leercontext, sociale cohesie en school, institutional context of 
education systems: funding, governance, school choice 
 
International comparative analysis of learning and teaching (icalt) 
looptijd: 2002 - 2007 
Instituut:  
Contactpersoon:    (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
International Study on Parents Children and Schools 
looptijd: 1995 - 2003 
Instituut: Universiteit van Amsterdam 
Contactpersoon: M.J.M. Blom (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
International supply chain management gaming 
looptijd: 2002 - 2005 
Instituut: TU Delft 
Contactpersoon: Dr.ir. A. Verbraeck (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT 
 
Internationale monitor studenten 
looptijd: 2000 - 2001 
Instituut:  
Contactpersoon: E. Heyl (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
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IPS_EE 
looptijd: 2001 - 2003 
Instituut: Open Universiteit Nederland 
Contactpersoon: Prof. dr. J.G. van Merrienboer (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT, competentie leerkrachten 
 
ITCOLE 
looptijd: 2001 - 2003 
Instituut: Universiteit van Amsterdam, SCO-KI 
Contactpersoon: Drs. H.W. Sligte (projectfunctie: anders) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
KITS 
looptijd: 2001 - 2003 
Instituut: Universiteit Twente 
Contactpersoon: Prof. dr. A.J.M. de Jong (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT 
 
Knowledge management interactive training system 
looptijd: 2000 - 2003 
Instituut: Universiteit Twente 
Contactpersoon: A.J.M. de Jong (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
MALLE 
looptijd: 2003 - 2004 
Instituut: Universiteit Utrecht, IVLOS 
Contactpersoon: G.F.L.M. Rubens (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma, onderwijsbeleid, 
onderwijsorganisatie  
Thema: leerarrangement ICT, leerarrangement, competentie leerkrachten, school 
als leercontext, Leven lang leren 
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Meerdere projecten: SEEKS, ITCOLE, OASIS, Codex-IP, IPETCCO, 
Lilienthal, CREDIT, CELEBRATE.  
looptijd: 1997 - 2004 
Instituut: SCO Kohnstamm Instituut - Universiteit van Amsterdam 
Contactpersoon: Drs. B.S. Emans (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Mesotoets ict in het onderwijs (voor ministerie van economische zaken) 
looptijd: 2002 - 2002 
Instituut: ITS Nijmegen 
Contactpersoon: Drs. F.P. Wartenbergh-Cras (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Metacognitieve vaardigheden, intelligentie en leerresultaat... 
looptijd: 2001 - 2005 
Instituut: Sectie Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie, Universiteit Leiden, 
Wassenaarseweg 2333 AK, Leiden 
Contactpersoon: Dr. M.V.J. Veenman (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: kennisvermeerdering 
Thema: Analytisch onderzoek naar de determinanten van indivisduele 
verschiollen in leren 
 
Middle School Design Collaborative 
looptijd: 1998 - 2002 
Instituut: Freudenthal Instituut, UU/Vakgroep Onderwijskunde, UU 
Contactpersoon: Prof. dr. K.P.E. Gravemeijer (projectfunctie: anders) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
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MISE 
looptijd: 1997 - 2003 
Instituut: AMSTEL Instituut (Uninversiteit van Amsterdam) 
Contactpersoon: Drs. J.A.G. Termeer (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Moral atmosphere and moral self in secondary school students (MAMOS) 
looptijd: 1999 - 2001 
Instituut: Universiteit Utrecht 
Contactpersoon: Dr. D. Brugman (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: kennisvermeerdering, internationaal vergelijkend 
onderzoek naar de (sociale) omgeving waarin onderwijs plaatsvindt 
Thema: school als leercontext, sociale cohesie en school 
 
Multiple lenses to peer collaboration 
looptijd: 2001 - 2003 
Instituut: Universiteit Leiden, 
Contactpersoon: Dr. G.M. van der Aalsvoort (projectfunctie: anders) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
NATO SAS-034 
looptijd: 2000 - 2004 
Instituut: Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium NLR 
Contactpersoon: Dr. J van der Pal (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT 
 
New public management in Higher education 
looptijd: 2000 - 2002 
Instituut: Nijmegen School of Management 
Contactpersoon: Dr. Christine Teelken (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie  
Thema: beleid en management in hoger onderwijs 
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OBSERVE 
looptijd: 2001 - 2004 
Instituut: 1. stoas  2. universiteit twente 
Contactpersoon: Dr. A.F.M. Nieuwenhuis (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: onderwijsbeleid 
Thema: didaktiek beroepsonderwijs 
 
OECD:International Survey of Schools at the Upper Secondary level 
looptijd: 2000 - 2002 
Instituut: Universiteit Twente/ Faculteit Gedragswetenschappen 
Contactpersoon: Drs. M.R.M. Meelissen (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
PEPBL 
looptijd: 2000 - 2003 
Instituut: KUN, Expertisecentrum Nederlands 
Contactpersoon: M. van Diepen (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Pirls 
looptijd: 1999 - 2004 
Instituut: KUN, Expertisecentrum Nederlands 
Contactpersoon: M. van Diepen (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
PISA: Programme for International Student Assessment 
looptijd: 1998 - 2001 
Instituut: Citogroep 
Contactpersoon: Dr. Johan M. Wijnstra (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten, onderwijsbeleid 
Thema:  
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Project NELSON 
looptijd: 1998 - 2004 
Instituut: Universiteit van Amsterdam, SCO-KI 
Contactpersoon: A. van Gelderen (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Project on the Effectiveness of Problem Based Learning (PEPBL) 
looptijd: 2000 - 2003 
Instituut:  
Contactpersoon: (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
SCALE 
looptijd: 2001 - 2004 
Instituut: Universiteit Utrecht 
Contactpersoon: (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
School self-evaluation 
looptijd: 2001 - 2002 
Instituut:  
Contactpersoon: (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie:  Vergelijking van activiteiten in een vijftal landen op een 
vijftal gebeiden tav schoolzelfevaluatie. De resultaten vormden de input voor een 
conferentie te Polen. 
Thema: onderzoek naar gebruikte instrumenten en werkwijzen schoolzelfevaluatie 
 
Science curriculum implementation in Mpumalanga (South Africa) 
looptijd: 2000 - 2004 
Instituut:  
Contactpersoon: (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: school als leercontext 
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Science, Mathematics and ICT education in Subsaharan Africa 
looptijd: 2002 - 2004 
Instituut: CIS/VU 
Contactpersoon: Dr.W.J.W. Ottevanger (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Script Concordance Test: an assessment for problem-solving skills in the 
medical domain 
looptijd: 1996 - 2002 
Instituut: Universiteit Maastricht 
Contactpersoon: C.P.M. van der Vleuten (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement 
 
Second Information Technology in Education Study 
looptijd: 1999 - 2002 
Instituut: UT, OCTO 
Contactpersoon: B.G. Doornekamp (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsprogramma, innovatie onderwijs-
programma, kennisvermeerdering, onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie  
Thema: leerarrangement ICT, competentie leerkrachten, school als leercontext 
 
Second Information Technology in Education Study (SITES), Module 2 
looptijd: 1999 - 2002 
Instituut: UT, OCTO 
Contactpersoon: B.G. Doornekamp (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT 
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Second Information Technology in Education Study-Module 1 
looptijd: 1997 - 2000 
Instituut: Faculteit voor Gedragswetenschappen 
Contactpersoon: Dr. W.J. Pelgrum (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten, vergelijking onderwijs-
programma, innovatie onderwijsprogramma, onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie 
Thema: leerarrangement ICT 
 
Socialization of Baby's affect, state, and attention 
looptijd: 1999 - 2004 
Instituut: Universiteit van Amsterdam 
Contactpersoon: D.C. van den Boom (projectfunctie: anders) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
SpiderVET 
looptijd: 1997 - 2000 
Instituut: 1. stoas  2. universiteit twente 
Contactpersoon: Dr. A.F.M. Nieuwenhuis (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: didaktiek beroepsonderwijs, sociale cohesie en school, scholen en 
economische ontwikkeling 
 
STEPS 
looptijd: 2001 - 2003 
Instituut:  
Contactpersoon: (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Teacher student relationships 
looptijd: 1995 - 2008 
Instituut: Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen 
Contactpersoon: Prof.dr. Th. Wubbels (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: kennisvermeerdering 
Thema: competentie leerkrachten 
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Teacher training for using WWW in education 
looptijd: 2001 - 2003 
Instituut:  
Contactpersoon:  (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Teaching thinking skills 
looptijd: 1998 - 2002 
Instituut: Universiteit Leiden 
Contactpersoon: H.H. Tillema (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
The development of conscience 
looptijd: 2001 - 2003 
Instituut: Universiteit Utrecht 
Contactpersoon: Dr. D. Brugman (projectfunctie: uitvoerder) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
The development of early numeracy in Europe 
looptijd: 1998 - 2002 
Instituut: Opl. Pedagogiek / ISED, Universiteit Utrecht 
Contactpersoon: Dr. J.E.H van Luit (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten 
Thema: VVE 
 
The modality of text in multimedia instructions 
looptijd: 2000 - 2003 
Instituut: OUNL 
Contactpersoon: Dr. R.L. Martens (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: kennisvermeerdering 
Thema: leerarrangement ICT 
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The use of ICT in mathematics education: secondary analyses on the TIMSS 
data base 
looptijd: 2000 - 2002 
Instituut: Faculteit voor Gedragswetenschappen 
Contactpersoon: Dr. W.J. Pelgrum (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten 
Thema: leerarrangement ICT 
 
TIMSS-video 
looptijd: 1998 - 2004 
Instituut: Faculteit voor Gedragswetenschappen 
Contactpersoon: Dr. W.J. Pelgrum (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten, vergelijking 
onderwijsprogramma, kennisvermeerdering 
Thema: school als leercontext 
 
Tinkerplots project (NSF) 
looptijd: 1999 - 2003 
Instituut: Freudenthal Instituut 
Contactpersoon: Drs. A Bakker (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT 
 
Toetsbaarheid van competenties binnen de opleidingen 
looptijd: 2003 - 2008 
Instituut: Open Universiteit Nederland, Onderwijstechnologisch Expertisecentrum 
Contactpersoon: Th. Bastiaens  (projectfunctie: anders) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Toetsing van medische expertise 
looptijd: 1996 - 2002 
Instituut:  
Contactpersoon:    (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: kennisvermeerdering 
Thema: leerarrangement 
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Training to use WWW in education 
looptijd: 2001 - 2002 
Instituut: Faculteit voor Gedragswetenschappen 
Contactpersoon: Dr. W.J. Pelgrum (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT, competentie leerkrachten 
 
Transformational leadership in Tanzanian education 
looptijd: 2000 - 2004 
Instituut: KUN 
Contactpersoon: E. Denessen (projectfunctie: anders) 
Onderzoekscategorie:   
Thema:  
 
Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS-2003 
looptijd: 2001 - 2005 
Instituut: Universiteit Twente/ Faculteit Gedragswetenschappen 
Contactpersoon: Drs. M.R.M. Meelissen (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten 
Thema: evaluatie onderwijsopbrengsten in exacte vakken 
 
Ulearn 
looptijd: 2001 - 2003 
Instituut: IVLOS Institute of Education Utrecht University 
Contactpersoon: Dr. W. Admiraal (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT 
 
Validation of Application of cognitive functions scale 
looptijd: 2002 - 2006 
Instituut: Universiteit Leiden, 
Contactpersoon: Dr. G.M. van der Aalsvoort (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten, kennisvermeerdering 
Thema: VVE 
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Validity of the Leicester Assessment Package (LAP) 
looptijd:  -  
Instituut: Universiteit Maastricht  
Contactpersoon: C.P.M. van der Vleuten (projectfunctie: adviseur) 
Onderzoekscategorie: kennisvermeerdering 
Thema: leerarrangement 
 
Virtueel practicum 
looptijd: 2000 - 2003 
Instituut: Universiteit va Amsterdam 
Contactpersoon: P.P.M. Molenaar  (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: innovatie onderwijsprogramma 
Thema: leerarrangement ICT 
 
Vocational education for young adults with special needs 
looptijd: 2001 - 2004 
Instituut: SCO-Kohnstam Instituut 
Contactpersoon: Dr. S. Karsten (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsprogramma, innovatie 
onderwijsprogramma, onderwijsbeleid 
Thema: didaktiek beroepsonderwijs 
 
Worklife in schools 
looptijd: 2002 - 2005 
Instituut: SCO-Kohnstam Instituut 
Contactpersoon: Dr. S. Karsten (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: onderwijsorganisatie  
Thema: competentie leerkrachten 
 
Young children's number sense 
looptijd: 2001 - 2007 
Instituut: Opl. Pedagogiek / ISED, Universiteit Utrecht 
Contactpersoon: Dr. J.E.H. van Luit (projectfunctie: projectleider) 
Onderzoekscategorie: vergelijking onderwijsopbrengsten, vergelijking 
onderwijsprogramma, innovatie onderwijsprogramma 
Thema: VVE 




