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CONTEXT

Bekijk de SPRONG-regeling en de SPRONG-aanvragen vanuit een 
nieuw perspec!ief 

Het nieuwe perspec!ief bestond uit onder andere: 
1. Ecosysteem 
2. Doorwerking/impact

De aanpak bestond uit documentanalyse van de SPRONG regeling 
(Programmakader SPRONG juli 2020 en SPRONG handleiding ronde 1, 
september 2020) en van de 17 goedgekeurde SPRONG aanvragen uit 
ronde 1. Voor deze laatste groep is een scoreformulier gemaakt in Excel 
voor registra!ie van de vergelijking van individuele aanvragen met het 
impactkader. Analyses zijn gebaseerd op deze registra!ies.

Opdracht: 

Aanpak:
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ECOSYSTEEM



ECOSYSTEEM CONCEPTUEEL

Het concept van een ecosysteem (Stam & Spigel, 2018) de"inieert actoren in hun rela!ie tot 
elkaar en hun a"hankelijkheid van randvoorwaarden en systeemelementen. Onderzoekers en 
bedrijven opereren niet solitair maar zijn onderdeel van, én actor in, een groter samenhangend 
dynamisch geheel. 

Maatschappelijke waarde Economische waarde

Directe productieve interacties Indirecte productieve interacties

Productieve interacties

Onderzoek Ecosysteem Elementen



speci"iek generiek

Direct Indirect

Kennis-
interac!ies

Net-
werken

Publi-
ca!ies

Ander-
soor!ig

Produc!ieve 
interac!ies

Dit zegt waar je naar kijkt {

Volume

Aard

Kwaliteit

Ac!iva!ie

Relevan!ie

Gebruik

Verandering

Inspanning

E"fect

Dit zegt hoe je er naar kijkt{

DOORWERKING: MATRIX

Dit zegt hoe je aantoont wat je ziet: 
de cellen worden gevuld met indicatoren{



Analyse
SPRONG regeling
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SPRONG PROGRAMMAKADER (2020)

Samenwerking middels langjarige, strategische samenwerkingsverbanden met 
relevante partners én door hoogwaardig onderzoek van onderzoeksgroepen.

Het opbouwen en (kwalita!ief) versterken van onderzoeksgroepen: krach!ige 
SPRONG-groepen.

Verdere uitbouw van de posi!ie van prak!ijkgericht onderzoek, professionalisering 
van het prak!ijkgericht onderzoek én meer doorwerking naar onderwijs en prak!ijk.

Het prak!ijkgericht onderzoek een antwoord is op de groeiende behoe"te aan 
prak!ijkkennis en innova!ies voor actuele maatschappelijke uitdagingen.

Het gaat om: 

Omdat:

Door:

Met als e"fect:
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1. REFLECTIE OP COMPONENTEN VAN ECOSYSTEEM

Ecosysteem componenten 
impactkader

Verwoording in SPRONG programmakader 

Netwerken “langjarige, strategische samenwerkingsverbanden aangaan met relevante partners” en “samenwerking tussen 
onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen”

Leiderschap “Strategische personeelsbeleid met aandacht voor leiderschapsvaardigheden, carrièreperspec!ief en professionalisering”

Financiering -

Talent/Human Capital “onderwijs en onderzoek in samenhang programmeren”, “vernieuwen van de kennisoverdracht over die prak!ijk”, 
“deskundigheidsbevordering”

Nieuwe kennis “behoe"te aan prak!ijkgerichte kennis en innova!ies om actuele maatschappelijke uitdagingen (…) aan te kunnen pakken” en 
“bijdragen aan duurzame oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen”

Intermediaire diensten Indirect door te spreken over “goede inbedding in het na!ionale onderzoeks- en innova!ielandschap”

Formele ins!itu!ies “van belang dat de posi!ie [van prak!ijkgericht onderzoek] de komende jaren verder wordt uitgebouwd” en “posi!ie van 
prak!ijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken”

Cultuur “hoogwaardig onderzoek doen” en “van elkaars werkwijzen leren”

Fysieke infrastructuur In algemene bewoording “onderzoeksinfrastructuur” en in voorbeelden worden fysieke loca!ies genoemd als 
(infrastructureel) instrument te gebruiken binnen SPRONG, “onderzoeksfaciliteiten” (in handleiding ronde 1)

Vraag(ar!icula!ie) “gaat hierbij om het onderzoeken van vraagstukken die aangedragen worden vanuit de prak!ijk” en “moet relevant zijn voor 
de omgeving”

Onderzoeksteam “verder opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen”
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1. REFLECTIE OP COMPONENTEN VAN ECOSYSTEEM

Ecosysteem componenten 
Impactkader

Rela!ie tot beoordelingscriteria in SPRONG programmakader 

Netwerken “Ini!ieert en onderhoudt (strategische) samenwerkingsverbanden met prak!ijk en onderwijs”

Leiderschap -

Financiering “Realiseert externe "inanciering uit verschillende bronnen”

Talent/Human Capital “Duurzaam, omvangrijk en gebouwd op basis van een volledig func!iehuis”

Nieuwe kennis “Benodigde exper!ise om een relevante bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijk vraagstuk”

Intermediaire diensten “Goed ingebed in het na!ionale onderzoeks- en innova!ielandschap”

Formele ins!itu!ies “Herkenbaar en afgebakend onderzoekspro"iel”

Cultuur “Onderzoeks- en beroepsethiek en waarden die binnen het vakgebied en onderzoeksdomein gelden”

Fysieke infrastructuur -

Vraag(ar!icula!ie) “Laat [zich] voeden door vraagstukken uit de regionale context en deze afstemt met (kennis)instellingen in de regio”

Onderzoeksteam “Kwalita!ief goed onderzoeksproces (…) ook een gestructureerde werkwijze voor datamanagement en een visie op Open 
Science”
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2. REFLECTIE OP DOORWERKINGCONCEPT

Het concept van doorwerking komt nauwelijks voor in het SPRONG programmakader noch in SPRONG handleiding ronde 1*, er 
wordt consequent gesproken over impact.  

De volgende uitspraken worden gedaan over impact en evalua!ie/monitoring:

“[SPRONG-groep] hee"t impact op de beroepsprak!ijk, het onderwijs en 
het onderzoeksdomein” (p. 7, programmakader)

Dit is conform de drie doelgroepen die het BKO onderscheidt.

“brengt deze [impact] structureel in kaart” (p. 7, programmakader)
Er wordt geen structuur aangeboden, terwijl er wel dergelijke structuren 

bestaan (o.a. doorwerkingsmatrix).

““Bij de evalua!ie (…) staat het bevorderen van het lerend vermogen en 
de ontwikkeling naar krach!ige onderzoeksgroep (sic!) centraal.” (p. 15, 

programmakader)
Dit sluit aan bij een meer forma!ief uitgangspunt.

“Het beoordelingskader wordt in overleg met de betre"fende 
onderzoeksgroep gezamenlijk ingevuld na uiterlijk twee jaar.”  (p. 15, 

programmakader)

Dit betekent dat er aandacht is voor de speci"ieke context waar de 
beoordeling op is gericht. Dit sluit aan bij de nadruk op ‘contextualiseren’ 

van evalua!ie/monitoren (zeker van de indicatoren).

* doorwerking wordt alleen gebruikt bij de beschrijving van de krach!ige SPRONG-groepen, maar komt niet voor in bijvoorbeeld de beoordelingscriteria.



Analyse
SPRONG aanvragen  

1ste ronde 2020
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1. REFLECTIE OP COMPONENTEN VAN ECOSYSTEEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Netwerken

Leiderschap

Financiering

Talent/Human Capital

Nieuwe kennis

Intermediaire diensten

Formele ins!itu!ies

Cultuur

Fysieke infrastructuur

Vraag(ar!icula!ie)

Onderzoeksteam

Ecosysteem componenten 
impactkader

Aantal voorkomens in 17 SPRONG aanvragen van het ecosysteem element in de analyse van het domein
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1. TOETSING AAN COMPONENTEN VAN ECOSYSTEEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Netwerken

Leiderschap

Financiering

Talent/Human Capital

Nieuwe kennis

Intermediaire diensten

Formele ins!itu!ies

Cultuur

Fysieke infrastructuur

Vraag(ar!icula!ie)

Onderzoeksteam

Ecosysteem componenten 
impactkader

Aantal voorkomens in 17 SPRONG aanvragen van het ecosysteem element in geplande activiteiten
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1. TOETSING AAN COMPONENTEN VAN ECOSYSTEEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Netwerken

Leiderschap

Financiering

Talent/Human Capital

Nieuwe kennis

Intermediaire diensten

Formele ins!itu!ies

Cultuur

Fysieke infrastructuur

Vraag(ar!icula!ie)

Onderzoeksteam

Aantal voorkomens in 17 SPRONG aanvragen: verschil analyse - activiteiten

+11

+2

+3

+12

0

+1

+1

+1

+13

+11

+11

Ecosysteem componenten 
impactkader
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1. TOETSING AAN COMPONENTEN VAN ECOSYSTEEM

Hoeveel componenten van het 
ecosysteem worden genoemd in de 

analyse van het domein?

Op hoeveel componenten van het 
ecosysteem worden ac!iviteiten voorzien 

in de aanvraag?

Waar liggen de grootste verschillen 
tussen analyse en geplande ac!iviteiten?

6%

24%

12%

12%

24%

24%

1 2 3 4 5 6 7

41%

18%

35%

6%

5 6 7 8

11

11

11

12

13

Fysieke infrastructuur Talent/Human Capital
Netwerken Vraag(articulatie)
Onderzoeksteam

Bijna de hel"t (48%) noemt maar 1 of 2 
aspecten van de 11 componenten in het 

ecosysteem bij de analyse van het domein 
waarop de aanvraag zich richt. De 

component ‘nieuwe kennis’ wordt door alle 
aanvragen genoemd. 1 aanvraag noemt 7 

componenten in de analyse.

Gemiddeld noemt een aanvraag zo’n 7 
componenten van het ecosysteem waar 
men ac!iviteiten op zal ontplooien. Alle 

aanvragen gaan ac!iviteiten ontplooien op 
4 componenten van het ecosysteem: 

netwerken, talent/human capital, nieuwe 
kennis en vraag(ar!icula!ie).

Er zijn vijf componenten die een groot 
verschil laten zien tussen wel ac!iviteiten 

maar niet genoemd in analyse  
(getal is verschil tussen aantal aanvragen 

die component noemt in analyse en 
ac!iviteiten).
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2. REFLECTIE OP DOORWERKINGSASPECTEN

Direct Indirect

Kennis-
interac!ies

Netwerken Publica!ies Andersoor!ig

Produc!ieve 
interac!ies

Alle voorstellen Alle voorstellen Alle voorstellen Alle voorstellen
Soort produc!ieve interac!ie 

 komt voor in:

Voorbeelden: Trainingen, 
symposia, 

bijeenkomsten, 
webinars, 
learning 

communi!ies, 
onderwijs, co-

crea!ies

Platformen, 
(regionale) 
netwerken, 
living labs, 
dubbelaan-
stellingen, 

facility sharing, 
communi!ies

Boeken, 
lesmateriaal, 

ar!ikelen, 
rapporten, 

disserta!ies, 
handleidingen, 
opiniestukken, 

beleidsadviezen

Demonstrators, 
data, modellen, 

tools, apps, 
games, 

so"tware, 
methoden, 
kennisclips, 

MOOCs
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2. REFLECTIE OP DOORWERKINGSASPECTEN

Voorbeelden:

Gebruik: 
Bij drie aanvragen zijn er geen expliciete 
uitspraken te vinden over hoe opbrengsten van het 
programma gebruikt gaan worden en welke 
ac!iviteiten men daartoe onderneemt (hooguit heel 
algemeen zoals netwerken, dissemina!ie etc.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Volume

Aard

Kwaliteit

Activatie

Relevantie

Gebruik

Verandering

Inspanning
E"fect

Verandering: 
9 van de 17 aanvragen noemen expliciet de (maatschappelijke) verandering waaraan ze willen 
bijdragen,  soms breed (werkgelegenheid, kwaliteit van leven), algemeen (versnelling van 
transi!ie), meer een werkwijze (methodiek) of uitkomst (start-ups) of alleen op onderwijs 
(vernieuwing curriculum). 8 aanvragen geven niet expliciet aan welke verandering het 
programma beoogt (anders dan een herhaling van de doelstelling van de KIA waarbij wordt 
aangesloten).
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2. REFLECTIE OP DOORWERKINGSASPECTEN

Komt term doorwerking voor 
 in de 17 aanvragen?

24%

76%

Ja
Nee

Is doorwerking/impact 
gethema!iseerd als ac!iviteit?

Is doorwerking/impact belegd (in 
apart werkpakket/bij medewerker)?

47%
53%

Ja
Nee

59%

41%

Ja
Nee

In 9 van de 17 aanvragen is er sprake van 
een (verdere) ontwikkeling in het 

programma van impact/doorwerking, dit 
kan heel opera!ioneel zijn (dashboard 

ontwikkelen), meer methodisch (integra!ie 
met bepaalde methode) of meer 

fundamenteel (kader opstellen inclusief 
indicatoren). In 8 van 17 aanvragen wordt er 

geen ontwikkeling qua impact geschetst.

In 7 van de 17 aanvragen wordt 
doorwerking/impact belegd in een apart 

werkpakket of gekoppeld aan een speci"iek 
projectmedewerker. In de andere 

aanvragen is het ondergebracht in een 
algemene taak van management of zelfs 

niet expliciet belegd.

In driekwart van de aanvragen wordt de 
term doorwerking gebruikt,  soms in 

combina!ie (“impact en doorwerking”), 
soms als vervanging van de term impact.



53%
47%

Kwantitatief
Kwalitatief
Combinatie
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2. REFLECTIE OP DOORWERKINGSASPECTEN

Zijn de indicatoren kwan!ita!ief  
en/of kwalita!ie"?

Zijn de indicatoren  
verbonden met doelen?

Wat is de aard van de indicatoren: 
summa!ief of forma!ie"?

35%

65%

Ja
Nee

35%

65%

Summatief
Formatief
Combinatie

In 6 van de 17 aanvragen zijn de 
indicatoren niet expliciet verbonden met 

de doelstellingen/ac!iviteiten van het 
programma.

Het overgrote deel van de aanvragen 
hanteert de indicatoren ter 

verantwoording (summa!ief), slechts in 
enkele gevallen zijn de indicatoren ook 

gericht op leren (forma!ief) door gebruik 
te maken van methoden zoals Theory of 

Change en ‘engaged scholarship’.

Alle aanvragen gebruiken kwan!ita!ieve 
indicatoren, in 9 van de 17 aanvragen 
worden ook kwalita!ieve indicatoren 

genoemd zoals bijvoorbeeld: ‘strong body 
of knowledge’, ‘transi!ieparameters 

zichtbaar maken’ en ‘nieuwe 
onderzoeksmethoden’.



 Conclusies
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SPRONG PROGRAMMAKADER: CONCLUSIES

Op basis van de gemaakte analyses kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen worden gedaan aangaande het programmakader SPRONG: 

1. Bij de beschrijving van het programmakader en in de beoordelingskader komen nagenoeg alle onderscheidde componenten van het 

ecosysteem aan bod. De componenten worden in wisselende abstrac!ie/concreetheid beschreven en niet gepresenteerd als componenten van 

een samenhangend ecosysteem.  

2. De term doorwerking wordt nauwelijks gebruikt in het programmakader, consequent wordt over impact gesproken. De uitspraken die worden 

gedaan over evalua!ie en monitoring leggen de nadruk op een meer forma!ieve evalua!ie en een evalua!ie ‘in context’. 

3. Er worden geen expliciete indicatoren benoemd in het programmakader terwijl er wel een wens is tot het structureel in kaart brengen van de 

impact/doorwerking.
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SPRONG AANVRAGEN: CONCLUSIES

Op basis van de gemaakte analyses kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen worden gedaan aangaande het SPRONG aanvragen: 

1. In de aanvragen wordt bij de analyse van het betre"fende domein maar een zeer beperkt aantal componenten van het ecosystemen genoemd. 

Dit is in contrast met de ac!iviteiten die de aanvragen voorzien, deze bewegen zich op veel meer componenten. 

๏ ‘Nieuwe kennis’ is de lens waardoor men naar het domein kijkt: analyses van het onderzoeksgebied zijn vaak inhoudelijk gestuurd en minder 

op de (kennis)infrastructurele aspecten. Dit kan tot tunnelvisie leiden. 

๏ Veel ac!iviteiten in de aanvragen komen misschien logisch en sympathiek over maar er wordt geen ra!ionale gegeven vanuit het perspec!ief 

van het ecosysteem waarom dit van belang is. Zorg dat er een expliciet verband komt tussen daar waar men uitdagingen ziet (in het 

domein) en de ondernomen ac!iviteiten. 

2. De beschrijving van ‘waar’ de opbrengsten van het onderzoek over gaan aan de hand van directe/indirecte produc!ieve interac!ies is prima te 

hanteren in het categoriseren van alle opbrengsten. Er zijn geen voorziene opbrengsten aangetro"fen die niet in de matrix passen. 

3. Voor wat betre"t de doorwerkingsaspecten (inspanning en e"fect) noemen alle aanvragen de drie aspecten van inspanning: volume, aard en 

kwaliteit. Bij de vier aspecten van e"fect is een ander patroon zichtbaar. Bij enkele aanvragen zijn er geen expliciete uitspraken te vinden over 

hoe opbrengsten van het programma gebruikt gaan worden en welke ac!iviteiten men daartoe onderneemt; en 8aanvragen noemen niet 

expliciet de (maatschappelijke) verandering waaraan ze willen bijdragen.  

๏ Geef aandacht aan duidelijke ac!iviteiten die gericht zijn op het gebruik van de opbrengsten, en zorg voor bijpassende indicatoren om dit te 

monitoren. 

๏ Geef aandacht aan welke verandering voor ogen staat en hoe je aantoont dat dit bereikt is.
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SPRONG AANVRAGEN: CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

4. Hoewel het programmakader SPRONG het woord doorwerking nauwelijks gebruikt, hanteert driekwart van de aanvragen de term wel in hun 

aanvraag, soms in combina!ie (“impact en doorwerking”), soms als vervanging van de term impact. Iets meer dan de hel"t van de aanvragen 

pakt het aspect van impact/doorwerking daadwerkelijk op als daar waar nog een ontwikkeling te maken is, in de andere aanvragen is geen 

wezenlijk ontwikkelingsperspec!ief terug te vinden. In 7 van de 17 aanvragen is deze taak ook duidelijk belegd bij een werkpakket of 

projectmedewerker. 

๏ Denk aan een ontwikkelingsperspec!ief voor impact/doorwerking omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat de huidige impact/doorwerking 

systema!iek van een programma geheel toereikend is, volledig toekomstbestendig en op!imaal past bij maatschappelijke transi!ies. 

๏ Monitor of de (noodzakelijke) aandacht voor impact/doorwerking goed belegd is in de programma uitvoering. 

5. Het gebruik van indicatoren gee"t een wisselend, maar vaak tradi!ioneel beeld: kwan!ita!ief en summa!ief.  Opmerkelijk is ook dat in 6 van de 

17 aanvragen de indicatoren niet al!ijd expliciet verbonden zijn met de doelstellingen/ac!iviteiten van het programma. 

๏ Zorg ervoor dat indicatoren func!ioneel zijn, d.w.z. een rol spelen in het programma en niet alleen als verantwoording achteraf. Een eerste 

stap hiertoe is indicatoren te verbinden aan doelen/ac!iviteiten van het programma. 



 …en in de prak!ijk?
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AANDACHTSPUNT 1: GELAAGDHEID MONITORING

Monitoring & 
Evalua!ie van 

project

Monitoring 
veranderingen 
infrastructuur

Monitoring 
projecten ‘in’ 

infrastructuur

Tijdigheid 
Budget 
Deliverables

Genereren meer/
betere impact

Visie 
Bereik 
Structuur

Loopt het project goed?

Loopt de ontwikkeling van de sterke SPRONG-groep goed?

Lopen projecten beter door de sterkere SPRONG-groep?

Lagen Monitoringsvraag Indicatoren

1.

2.

3.

KPI’s

OKR’s

}

}
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AANDACHTSPUNT 2: ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF
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AANDACHTSPUNT 2: ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF

Visie Bereik Structurele borging

Profiel

Professionaliteit

Netwerk

Kwaliteit

Impact

Ontwikkeling van…

Ontwikkeling op…
Na 2, 4 en 8 jaar
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AANDACHTSPUNT 2: ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF & OKR’S
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…MEER OVER DOORWERKING EN TOOLS
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KRITISCHE REFLECTIE: SPRONG



THANK YOU!
Have a Nice Day!



Harry van Vliet 
In opdracht van: Regieorgaan SIA 
Uitgevoerd: februari - mei 2022




