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“UAS research is to focus on 
practical applicability, be 

demand driven and applied 
to changes within society, be 

collaborative and 
multidisciplinary, and, 

connect to education by 
incorporating the results into 

curricula” 


(UAS4Europa 2017)
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“Goed praktijkgericht onderzoek werkt door in de beroepspraktijk & 
de samenleving, het onderwijs & professionalisering en de 

kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein”

(Pijlman, 2017, p. 17).

“Doorwerking van onderzoek kan worden gedefinieerd als de 
invloed van zowel het proces van onderzoek als van de 

onderzoeksresultaten op het onderwijs, de praktijk en de 
samenleving”


(Franken, 2018, p. 9)

Doorwerking
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Input Activities Output Outcome Impact

Impact wordt door NWO vormgegeven in drie 
benaderingen: Impact Outlook, Impact Plan en Impact 
Focus.


๏ Impact outlook is te typeren als het wetenschappelijk 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek zonder 
rekening te houden met impact en wat ‘ophoudt’ bij 
de publicaties van de output.


๏ Impact focus is te zien als voortzetting van het 
‘oude’ valorisatieprogramma, gericht op het 
doorvertalen van kennis naar toepassing 
(kennisbenutting).


๏ Impact plan is de enige benadering die van het begin 
af aan gericht is op impact.

Impactbenadering NWO
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Input Impact
Start Gevolg

Activiteiten Disseminatie

Valorisatie

Inspanningen Effect

Doorwerking

}
Doorwerking 
voor en tijdens 
onderzoek 
doet recht aan: 

In en met beroepspraktijk
Interventie karakter
Kortcyclische aanpak } Gaat niet alleen om ‘kennisbenutting’ maar ook om:

• Kennisontwikkeling
• Professionalisering (docentonderzoeker/student/werkveld)

Consequentie 

Doorwerking HBO
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Input Impact
Start Gevolg

Activiteiten Disseminatie

Doorwerking

E!fect

}
Kijken naar 
effect van 
onderzoek in 
alle fases doet 
recht aan:

Bijdrage van beroepspraktijk
Contexten van onderzoek
Co-productie aanpak } Real-time (monitoring/sturing op effect tijdens ipv. achteraf)

Consequentie

Inspanningen
Effect

Realistisch (context bepaald effect: wie past wat toe onder welke condities?)

Inspanningen

Doorwerking HBO

Performatief (door interacties ontstaan nieuwe handelingspatronen)
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Realistisch: doorwerking wordt bepaald in en door de context: wie 
past wat toe onder welke condities?


Performatief: door (in)formele interacties tussen actoren in een 
netwerk ontstaan nieuwe patronen van handelen


Co-productie: bijdrage van stakeholders gedurende het gehele 
proces van plannen, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van nieuwe 
diensten/producten


Real-time: doorwerking wordt tijdens het ontstaan gemonitord en 
gestuurd in plaats van (alleen) achteraf vastgesteld


Formatief: een nadruk op leren in plaats van op verantwoorden 
(summatief), de vraag is niet of impact is bereikt maar vooral hoe 
effect is gesorteerd en hoe dat nog beter kan

Doorwerking HBO





Een extra dimensie



๏ Doorwerking gaat ook over invloed van onderzoeksresultaten na het 
onderzoek…


๏ Impact wordt ook steeds meer gekoppeld aan proces van 
onderzoek, bv. Outcome pathways in Theory of Change.

Output Outcome Impact

Tijd Korte termijn Middenlange termijn Lange termijn

Bereik Projectdeelnemers Netwerk Iedereen in domein

Object Personen Organisaties Systeem

Product Deliverables Kennistoename Gedragsverandering

Vals gespeeld…
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Doorwerkingsmatrix
Direct Indirect

Kennis-
interacties

Net-
werken

Publi-
caties

Ander-
soortig

Productieve

interacties

Dit zegt waar je naar kijkt{

Volume

Aard

Kwaliteit

Activatie

Relevantie

Gebruik

Verandering

Inspanning

Effect

Dit zegt hoe je er naar kijkt{

Dit zegt hoe je het aantoont: 

door de cellen worden gevuld met 
indicatoren{



Indicatoren

34%

66%

Inspanning
Effect

31%

32%

37%

Producten
Netwerken
Kennisinteracties



Indicatoren



Nieuwe ambities



Aanwezigheid in ecosystemen
Getoets in drie typen ecosystemen:

1. Sectoraal – creatieve industrie, 108 lopende SIA-projecten, 4 CoE’s, een 

lectorenplatform, ClickNL als kennisplatform;

2. Thematisch – kunstmatige intelligentie, Nederlandse AI Coalitie als 

centrale organisatie, Nationaal Groeifonds;

3. Regionaal – Midden-Brabant, 41 van de 56 innovatie-ecosystemen (EZK) 

zijn regionaal, Midpoint als triple helix bestuur met daarin 2 hogescholen, 
Fontys, Avans en BUAS hebben 110 lopende projecten en 13 CoE’s in 
heel Noord-Brabant,  4 PPS-en in Midden-Brabant.




Ecosysteem PGO

Maatschappelijke waarde Economische waarde

Directe productieve interacties Indirecte productieve interacties

Productieve interacties

Onderzoek Ecosysteem Elementen



Ontwikkelingen

Formele 
instituties

Netwerken

Leiderschap

Financiering

HRMNieuwe 
kennis

Interme-
diairs

Cultuur

Infra-
structuur

Vraag 
(articulatie)
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