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ONDERWIJSONDERZOEK IN VLAANDEREN 

Jef C. Verhoeven*

Als∗men terugblikt op het onderwijsonderzoek in Vlaan-
deren van de laatste jaren dan stelt men vast dat er heel 
wat onderzoeksprojecten zijn uitgevoerd. Op basis van 
een bevraging bij de Vlaamse onderwijsonderzoekers 
werden er in de periode 1989-1999 649 projecten gevon-
den1, weliswaar van een zeer verschillende duur en be-
lang. Dit wijst op een hoge bedrijvigheid inzake onder-
wijsonderzoek. Probleemloos is deze ontwikkeling niet 
verlopen. In deze bijdrage zal ik kort terugblikken op een 
aantal van deze problemen. Op de eerste plaats zal een 
kort overzicht gegeven worden van het onderwijsonder-
zoek in Vlaanderen sedert 1989. Vervolgens beschrijf ik 
de wijze waarop onderwijsonderzoek geprogrammeerd 
en gefinancierd wordt. In een derde paragraaf zullen en-
kele knelpunten worden gesignaleerd waarmee het on-
derwijsonderzoek geconfronteerd wordt. En in een laats-
te deel worden er enkele voorstellen gedaan om oplos-
singen te zoeken voor deze knelpunten. 
 De data die in deze bijdrage worden vermeld, steunen 
overwegend op een onderzoek dat werd uitgevoerd bij de 
Vlaamse onderwijsonderzoekers. Verschillende stappen 
werden er gezet om het functioneren van het onderwijs-
onderzoek in kaart te brengen. Ten eerste werden aan 
onderzoekers overzichten gevraagd van de 
onderzoeksprojecten en publicaties. Op basis hiervan 
werden twee databanken opgebouwd waarin alle 
projecten en publicaties zijn opgenomen. Speciale 
aandacht werd hierbij besteed aan de probleemstellingen 
en de methoden van onderzoek. Daarnaast werden de 
onderzoeksleiders ook nog met behulp van een 
schriftelijke vragenlijst bevraagd over de structuur van 
de onderzoekseenheid, het netwerk waarin zij werken, de 
onderzoekservaring van de onderzoekers en hun houding 
ten aanzien van onderwijs en onderzoek. Om het 
functioneren van de onderzoekseenheden in kaart te 
brengen werden er tien case studies van 
onderzoeksgroepen gemaakt. En tenslotte werd onder-
zocht of de onderzoeksthema’s in Vlaanderen verschil-
den van het onderwijsonderzoek in het Verenigd Ko-
ninkrijk en Nederland. In deze bijdrage zal vooral ge-
bruik worden gemaakt van de databanken en de schrifte-
lijke bevraging bij de onderzoeksleiders. 
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1. Deze bijdrage maakt gebruik van data verzameld tijdens het 

onderzoeksproject ‘Het Vlaams onderwijsonderzoek ver-
kend’ dat gefinancierd werd door het OBPWO-contract 
97.03. 

I. STAND VAN ZAKEN 

Het onderwijsonderzoek in Vlaanderen is gedurende het 
tweede deel van het laatste decennium van vorige eeuw 
sterk toegenomen. Deze vaststelling roept echter vragen 
op aangezien van slechts 362 projecten (van de 649 pro-
jecten in de databank) de startdatum werd meegedeeld. 
Wij hebben die ontwikkeling ook bekeken op basis van 
de einddatum van de projecten. Op dit punt was de in-
formatie vollediger. Van slechts 53 projecten kennen we 
de einddatum niet. Hieruit blijkt dat het aantal projecten 
toeneemt naarmate we vorderen in de jaren 1990. Van 
1996 tot 1999 worden 49% van de door ons gekende 
projecten afgewerkt. Deze groei ging gepaard met een 
toenemende verscheidenheid wat inhoud en methode be-
treft. De meeste projecten (73%) duren niet langer dan 2 
jaar en slechts 8% duurde langer dan 4 jaar. Buiten het 
LOSO-project zijn er weinig echt longitudinale projec-
ten. Ondertussen is er wel een nieuw longitudinaal pro-
ject opgestart in het kader van het Steunpunt “Loopbanen 
van leerlingen en studenten in het onderwijs en de over-
gang van onderwijs naar de arbeidsmarkt”. Zowel op mi-
cro- (denkprocessen van de leerling, rol van leraar in de 
klas) als op meso- (schoolmanagement) en op macroni-
veau (flexibilisering, doorstroming, financiering, ….) 
wordt onderzoek gedaan. Ook op methodologisch vlak 
komen alle gangbare methoden van onderzoek aan bod. 
Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek wordt uit-
gevoerd en hierbij wordt de volledige range van onder-
zoekstechnieken gebruikt. Heel wat onderzoekers ge-
bruiken zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes 
en zij gebruiken zowel de courante beschrijvende statis-
tiek als de meer complexe multivariate analyses. Of-
schoon kwalitatieve methodes aan betekenis hebben ge-
wonnen, wordt nog steeds meer gewerkt met kwantita-
tieve onderzoeksmethodes. 
 Opdrachtgevers hebben een bepaalde impact op de 
keuze van de onderzochte thema’s. Er lijkt evenwel een 
vrij sterke nadruk te liggen op het onderzoek met betrek-
king tot leerlingenkenmerken en leerlingenprestaties 
enerzijds en de kwaliteit van het onderwijs anderzijds 
(vernieuwingsprojecten, effectiviteitsonderzoek, evalua-
tieonderzoek, …). Dit heeft te maken met het grote aan-
deel van het departement Onderwijs van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap in het Vlaams onderwijs-
onderzoek, maar eveneens met de belangstelling van an-
dere opdrachtgevers voor dit soort onderzoek. Het meer 
fundamenteel onderzoek, hoofdzakelijk gefinancierd 
door het FWO en de universiteiten (ongeveer 10% van 
de projecten), krijgt een relatief klein aandeel in het tota-
le pakket. Hierbij moet trouwens worden opgemerkt dat 



J.C. Verhoeven 

T.O.R.B. 2001-2002/4    329

onderwijsonderzoekers veel minder aanvragen doen bij 
het FWO en ook veel minder succesvol zijn dan bijvoor-
beeld de psychologen die zich tot dezelfde commissie 
van het FWO moeten richten voor onderzoeksgeld. Het 
FWO levert op die wijze een eerder geringe bijdrage tot 
het ontwikkelen van fundamenteel onderwijsonderzoek. 
Het onderzoek in het kader van OBPWO zet de toon 
voor het onderwijsonderzoek. 
 Wat de verdeling van de onderzoeksprojecten betreft 
over universiteiten en faculteiten doen zich twee trends 
voor. Op de eerste plaats neemt de K.U.Leuven het 
grootste deel (60%) van de onderzoeksprojecten op, ge-
volgd door respectievelijk de universiteit Gent, de uni-
versiteit Antwerpen en de VUB. De tweede trend is dat 
meer dan de helft van het onderwijskundig onderzoek 
gebeurt aan onderzoekscentra verbonden aan een facul-
teit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, ge-
volgd door de faculteiten Sociale Wetenschappen, Lette-
ren, Economische Wetenschappen en Rechten. Het on-
derwijseconomisch en onderwijsjuridisch onderzoek 
neemt qua aantal een relatief bescheiden plaats in het ge-
heel in. 
 Daarnaast onderkennen we een tendens tot samenwer-
king tussen universiteiten en disciplines. Onderwijs 
wordt niet langer beschouwd als het domein van één be-
paalde discipline, maar pedagogen, sociologen, psycho-
logen, economen en anderen werken samen. Deze sa-
menwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen 
mag echter niet worden overschat. Het gaat in concreto 
om 55 projecten of 8,4% van het totaal aantal projecten, 
voor de periode 1989-1998. 
 Waar wordt al dit onderzoeksmateriaal gepubliceerd? 
Van de 2.664 publicaties die tussen 1989 en 1998 door 
Vlaamse onderwijsonderzoekers worden gepubliceerd 
bestaat 33% uit boeken, 36% uit artikels in tijdschriften 
en 23% uit hoofdstukken in boeken. Een klein deel (8%) 
komt ook aan bod in papers gepresenteerd op congressen 
en dergelijke. Het grootste deel van de publicaties is in 
het Nederlands, wat voor de hand ligt. Nochtans zijn de 
Vlaamse onderwijsonderzoekers ook internationaal erg 
bedrijvig. Dit komt vooral tot uiting in de vele niet-
Nederlandstalige papers (60%, N = 184), artikelen (21%, 
N=953) en hoofdstukken (45%, N = 566) in boeken. Het 
moet echter ook worden onderstreept dat ongeveer 18% 
van de boeken in een vreemde taal wordt gepubliceerd, 
hoofdzakelijk in het Engels. 
 Wat de artikels betreft, valt een discrepantie op tussen 
onderzoekers (en disciplines) die vooral publiceren in in-
ternationale (en gereviewde) tijdschriften enerzijds en 
onderzoekers die hoofdzakelijk publiceren in weten-
schappelijke niet-internationaal beschikbare tijdschriften 
anderzijds. Het lijkt erop dat ofwel de ene ofwel de ande-
re categorie wordt gekozen om te publiceren. Dit bete-
kent onder andere ook dat een groot aandeel van de we-
tenschappelijke publicaties op naam kan geschreven 
worden van een beperkt aantal onderzoeksgroepen. Ook 
hier valt wederom de grote bijdrage op van pedagogen, 
c.q. onderwijskundigen. Dit ligt in de lijn der verwach-
tingen, aangezien het grootste deel van de projecten 
wordt uitgevoerd door onderzoeksgroepen verbonden 
met de faculteiten Psychologie en Pedagogische Weten-
schappen. 

II. PROGRAMMERING EN FINANCIERING VAN 
HET ONDERWIJSONDERZOEK 

Op basis van voorgaand overzicht mag men wel zeggen 
dat onderwijsonderzoekers in Vlaanderen het laatste de-
cennium actief zijn geweest. De vraag die zich verder 
stelt, is of hier op een of andere manier vorm werd gege-
ven aan de planning van het onderwijsonderzoek door 
een landelijk orgaan. Hierop kunnen we in feite kort ant-
woorden. Buiten de korte termijnplanning binnen het ka-
der van het OBPWO-onderzoek is er in Vlaanderen geen 
enkel orgaan dat enige ordening heeft gebracht in de 
ontwikkeling van het onderwijsonderzoek. De ont-
wikkeling van het onderwijsonderzoek dreef overwegend 
op het initiatief van de onderzoekers en op de korte ter-
mijnplanning van het Fundamenteel Wetenschappelijk 
Onderzoek op ministerieel initiatief en het OBPWO (dat 
het FKFO sedert 1994 vervangt) dat voor een groot deel 
zorgde voor de financiering van het onderwijsonderzoek. 
Dit heeft de ontwikkeling van het onderwijsonderzoek 
zeker getekend. Enerzijds werd dit onderzoek gestuurd 
door de eigen interesse van de onderzoekers die daarbij 
meestal aansloten bij de internationale ontwikkelingen in 
het onderwijsonderzoek. Hiervoor zochten zij meestal 
geld bij het FWO (vroeger het NFWO) om hun initiatie-
ven te realiseren. Anderzijds werd dit onderzoek bepaald 
door de beleidsvragen van de onderwijsbeleidsvoerders 
die in feite vastlegden waarvoor geld beschikbaar was 
om onderzoek te doen binnen het kader van het OBP-
WO. Om de impact van deze twee organen te kunnen in-
schatten, is het goed om even te kijken hoe de planning, 
selectie en toewijzing van de onderzoeksgelden door het 
FWO en het OBPWO gebeuren. 
 Onderzoeken gefinancierd door het FWO worden au-
tonoom voorgesteld door de onderzoekers. De evaluatie 
en de selectie van de onderzoeksvoorstellen gebeurt door 
de commissie Psychologie en Opvoedkundige Weten-
schappen van het FWO waarin zowel Franstaligen als 
Vlamingen zetelen samen met enkele buitenlanders 
(meestal Nederlanders). Ook al zijn alle Vlaamse univer-
siteiten hierin vertegenwoordigd, toch wordt het meren-
deel van de leden gevormd door externen, nl. Franstali-
gen en buitenlandse specialisten. De leden zetelen niet 
als vertegenwoordiger van de universiteiten, maar zijn 
daar volgens een bepaalde procedure in terecht gekomen 
op basis van hun deskundigheid. Hier moet ook worden 
opgemerkt dat de commissie enkel voorstellen doet; de 
raad van bestuur van het FWO beslist en hier spelen de 
verhoudingen tussen de universiteiten een rol. 
 Al naargelang de aard van de onderzoeksvoorstellen 
(project van een aspirant, post-doc, kredieten aan navor-
sers, enz.) worden bepaalde criteria gehanteerd waarin de 
wetenschappelijke degelijkheid van het project een con-
stante is. Bij de aspiranten zijn de studieresultaten be-
langrijk naast uiteraard het onderzoeksvoorstel. Bij een 
post-doc speelt op dit ogenblik niet enkel het onder-
zoeksvoorstel een belangrijke rol, maar de kandidaat 
moet ook reeds kunnen bogen op waardevolle publica-
ties, liefst in internationale, hoog gewaardeerde tijd-
schriften. Dit speelt eveneens een rol bij de aanvragen 
voor kredieten aan navorsers en bij researchprogram-
ma’s. Voor de laatste projecten wordt tevens advies in-
gewonnen van buitenlandse referees. De kandidaten 
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moeten eveneens aantonen dat zij op het domein reeds 
iets gepresteerd hebben zodat zij een duidelijk onder-
zoeksdoel en een klare methodologie hebben. 
 De opvolging van het onderzoek gebeurt enkel op het 
einde van het contract. Wat de onderzoeker dan inlevert, 
bepaalt zijn kansen voor de toekomst. Daarnaast zal hij 
bij een eventuele nieuwe aanvraag moeten bewijzen dat 
dit werk ook de basis vormt van publicaties in gerenom-
meerde tijdschriften. 
 OBPWO start op een andere basis. Terwijl in het 
FWO de onderzoeker het recht heeft om zijn eigen on-
derzoeksthema te kiezen, worden bij OBPWO-onderzoek 
de thema’s bepaald door de minister van Onderwijs na 
advies van de VLOR. Deze voorstellen worden voorbe-
reid door een commissie die bestaat uit de hogere ambte-
naren van het departement Onderwijs van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap. Zij maken hierbij gebruik 
van voorstellen verzameld bij afdelingshoofden, direc-
teurs-generaal en inspecteurs-generaal van het departe-
ment Onderwijs. Door de afdeling Beleidscoördinatie 
worden deze voorstellen vooraf samengebracht en geor-
dend zodat het geheel niet overlappend is, ook niet met 
lopend onderzoek. Vandaar gaat het geheel van voorstel-
len naar de minister van Onderwijs die er eventueel 
voorstellen aan toevoegt. 
 Na de bekendmaking van de lijst van de onderzoeks-
voorstellen kunnen onderzoekers hun onderzoeksvoor-
stellen insturen. Deze worden beoordeeld door twee 
commissies, een commissie van hoge ambtenaren die let 
op de waarde van het voorstel voor het beleid en een 
commissie van wetenschappelijke experts die de weten-
schappelijke waarde van de projecten beoordeelt. De eer-
ste commissie bestaat uit de hogere ambtenaren die de 
meeste voorstellen formuleerden. De wetenschappelijke 
commissie bestaat uit Belgische en buitenlandse (meestal 
Nederlandse) experts die worden aangesteld door de mi-
nister van Onderwijs na raadpleging van het FWO. Eén 
vierde van de leden moet buitenlander zijn. Deze com-
missies werken met criterialijsten waarin per onder-
zoeksvoorstel een evaluatie moet worden gemaakt door 
elk lid. De uiteindelijke evaluatie van elk project gebeurt 
in consensus in elke commissie apart. De rangschikkin-
gen van de twee commissies worden uiteindelijk samen-
gevoegd en voorzien van de commentaar van elke com-
missie. De onderzoeksvoorstellen met de hoogste score 
worden door de minister van Onderwijs tenslotte aange-
wezen om uitgevoerd te worden. 
 De opvolging van de projecten gebeurt door stuur-
groepen die door de secretaris-generaal van het departe-
ment Onderwijs worden samengesteld. Een deel van de 
leden van elke stuurgroep bestaat uit ambtenaren van het 
departement Onderwijs, waarvan ook iemand het 
voorzitterschap waarneemt, een ander deel wordt 
gevormd door onderzoekers en een derde deel door 
externen (bv. leden van scholen, koepels, pedagogische 
begeleiding). Elk project komt minstens driemaal ter 
sprake in elke stuurgroep, maar dikwijls gaat het om vijf 
vergaderingen waarin een project besproken wordt. 
Sommige onderzoekers vragen naar meerdere 
besprekingen en zien de stuurgroep als een belangrijk 
klankbord om hun opties mee te confronteren. Elk jaar 
moeten de onderzoekers een tussentijds verslag aan de 
stuurgroep voorleggen dat in de stuurgroep wordt 

in de stuurgroep wordt besproken. Bijsturing van het 
project is op basis hiervan mogelijk. 
 Eens de projecten zijn afgewerkt, worden zij normali-
ter door de stuurgroep aanvaard en kunnen zij vervol-
gens door de minister van Onderwijs worden vrijgegeven 
voor publicatie. Mits deze toelating kan het rapport wor-
den gepubliceerd. Daarenboven verbinden de onderzoe-
kers zich er contractueel toe om de resultaten van het on-
derzoek in minstens één wetenschappelijk tijdschrift te 
publiceren. 
 Naast deze twee loketten kunnen onderwijsonderzoe-
kers ook nog terecht voor beleidsgericht onderzoek dat 
door andere diensten van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap wordt uitgeschreven, de onderzoeksfond-
sen van de universiteiten, Europa (TSER) en andere in-
ternationale organen, en zeer beperkt bij privé organisa-
ties (bv. de koepels). Elk van deze organisaties werkt au-
tonoom, zodat ook hier geen mogelijkheid is om de ver-
schillende initiatieven met elkaar te laten sporen. 
 Op basis van het verzamelde materiaal in onze data-
bank hebben wij geen duidelijk zicht kunnen krijgen op 
het bedrag dat aan onderwijsonderzoek in Vlaanderen 
wordt besteed. Daarenboven is de financiering van het 
onderwijsonderzoek zodanig versplinterd dat we binnen 
de tijdsperiode van dit onderzoeksproject geen recon-
structie hebben kunnen maken van de financiering van 
het onderwijsonderzoek.2 In grote lijnen kan men stellen 
dat een flink stuk van de financiering van het onderwijs-
kundig onderzoek komt van OBPWO, sedert 1993 jaar-
lijks ongeveer 2.478.990 €, daarvoor lag het bedrag la-
ger. Hiermee werden jaarlijks gemiddeld 14 projecten 
gefinancierd, waarvan de meeste niet langer duurden dan 
twee jaar. Dit bedrag is op dit ogenblik (2002) vermin-
derd tot 1.487.361€, vermits reeds 371.840€ vooraf is 
afgenomen om een nieuw steunpunt te laten functioneren 
en een ander deel ter beschikking van andere beleidsprio-
riteiten werd gesteld. 
 Daarnaast is er ook geld vrijgekomen in het kader van 
het beleidsgericht onderzoek van de Vlaamse Gemeen-
schap en zien we dat de universiteiten in het kader van 
onderwijsinnovatieprogramma’s onderwijsonderzoek sub-
sidiëren. De laatste gelden zijn uiteraard niet toegankelijk 
voor gelijk welke onderwijsonderzoeker. Enkel leden 
van de subsidiërende universiteit komen hiervoor in 
aanmerking. Daarenboven is het zo dat deze gelden 
slechts in beperkte mate naar de onderwijsonderzoekers 
in de enge betekenis van het woord gaan. Verder is er 
ook geld beschikbaar gekomen van de Europese Unie. 
Een deel van dit onderzoek kan gesitueerd worden in het 
klassieke contractonderzoek, een ander deel komt voort 
uit deelname aan het competitief verwerven van onder-
zoeksgelden in het kader van de TSER onderzoekspro-
gramma’s van de EU. Slechts 9% van de onderzoekspro-
jecten in de onderzochte periode werkte met Europees 
geld. 
 Uit onze data blijkt verder dat onderwijsonderzoekers 
in Vlaanderen minder investeren in fundamenteel onder-
zoek dan wel in beleidsgericht onderzoek. Een duidelijk 
lijn tussen de twee types onderzoek is evenwel niet 
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steeds te trekken. Maar indien men als criterium neemt 
dat echt fundamenteel onderzoek slechts mogelijk is bin-
nen bepaalde structurele voorwaarden, waarbij de onder-
zoeker zijn vraagstelling enkel laat genereren vanuit een 
specifiek wetenschappelijk vraagstelling en zich niet laat 
leiden door de verwachtingen van de opdrachtgever die 
een praktisch nut op het oog heeft, dan zou dit onderzoek 
hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend kunnen doorgevoerd 
worden binnen het kader van het FWO of onderzoek dat 
met directe financiering van de universiteit gebeurt. Van-
uit deze veronderstellingen kan men het aandeel van het 
fundamenteel onderzoek in het onderwijsonderzoek 
eerder laag inschatten. Van alle onderzoeksprojecten van 
onze databank werden er slechts 15 of 4,39% gesubsidi-
eerd door het NFWO of het FWO en slechts 20 of bijna 
6% door de universiteiten. Maar bij deze laatste categorie 
moet worden opgemerkt dat ook hier alle onderzoek niet 
echt fundamenteel onderzoek is, aangezien de laatste ja-
ren nogal wat onderwijsonderzoek wordt opgezet in het 
kader van onderwijsinnovatieplanning en dus meer ge-
richt is op toepassing dan op een zuiver wetenschappelij-
ke vraagstelling. Het leeuwenaandeel van het onder-
zoeksgeld komt dus van OBPWO, andere diensten van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en nog een 
aantal andere diensten die meer in beleidsgericht onder-
zoek geïnteresseerd zijn. 

III. KNELPUNTEN 

In ons onderzoek werden we geconfronteerd met een 
aantal knelpunten waarmee het onderwijsonderzoek in 
Vlaanderen heeft rekening te houden. Het is niet mijn 
bedoeling om hier alle problemen aan bod te brengen. Ik 
beperk mij tot de meest belangrijke. 
 Hierboven heb ik reeds gewezen op het feit dat er in 
Vlaanderen geen centraal orgaan is dat het onderwijson-
derzoek stuurt. Dit kan men enigszins als een voordeel 
beschouwen omdat dit heel wat vrijheid laat aan de on-
derzoeker om autonoom zijn vraagstelling en onder-
zoeksmethoden te kiezen. Hij kan zich immers laten lei-
den door het discours dat gevoerd wordt in de internatio-
nale wetenschappelijke gemeenschap. Anderzijds heeft 
dit ook heel wat nadelen. Bepaalde onderzoeksdomeinen 
worden door dit gebrek aan coördinatie immers niet 
steeds systematisch onderzocht. Bepaalde thema’s wor-
den door meerdere onderzoekers op eenzelfde manier 
aangesneden zodat er in feite weinig vooruitgang in het 
onderzoek is te vinden en er soms gewoon herhaling is 
van onderzoek dat bij dezelfde populaties werd uitge-
voerd. Ook blijkt uit ons onderzoek dat bepaalde thema’s 
helemaal niet of slechts oppervlakkig aan bod komen, 
zoals bijvoorbeeld het opvolgen van veranderingen die 
door het onderwijsbeleid zijn opgestart, het functioneren 
van scholengroepen en scholengemeenschappen, de ef-
fectiviteit van de transfer van technische vakken, en be-
langrijke delen van het hoger onderwijs. Gezien het eer-
der kleine budget dat voor onderwijsonderzoek beschik-
baar is, is het ontbreken van een centraal coördinerend 
orgaan dat een planning van het onderwijsonderzoek op 
zich neemt een negatief punt voor het onderwijsonder-
zoek in Vlaanderen. Aanvullend kan ook worden opge-
merkt dat Vlaanderen niet beschikt over een volledig in-

ventaris van het voorbije en het lopende onderwijsonder-
zoek. In het kader van ons onderzoek werd een dergelij-
ke databank opgemaakt voor de periode 1989-1998 zo-
wel voor de onderzoeksprojecten als voor de publicaties, 
maar deze werd sedertdien niet gecontinueerd. 
 Een tweede probleem waarmee het onderwijsonder-
zoek geconfronteerd wordt, is het lage bedrag aan finan-
ciële middelen dat beschikbaar is voor onderwijskundig 
onderzoek. In feite is de enige zekere financieringsbron 
voor onderwijskundig onderzoek het fonds voor OBP-
WO, maar ook hier zien we de laatste jaren een vermin-
dering van de beschikbare gelden. Dit wordt wel enigs-
zins goed gemaakt door de financiering van een steun-
punt, maar tot op dit ogenblik lijkt het erop dat daardoor 
het andere onderwijskundig onderzoek in de toekomst 
minder geld zal krijgen. Daarnaast blijven uiteraard nog 
wel de andere bronnen bestaan, zoals het FWO, de on-
derzoeksfondsen van de universiteiten, de Europese 
Unie, en dergelijke. Doch hier is men niet zeker over het 
bedrag dat door deze organen zal worden besteed aan 
onderwijskundig onderzoek. Dit is immers afhankelijk 
van het initiatief van de onderzoekers en het succes dat 
zij hebben bij de verdelende instanties wanneer zij op 
zoek gaan naar deze middelen. 
 In deze context is het belangrijk even terug te komen 
op een probleem dat we reeds bij het begin van deze bij-
drage hebben aangehaald, nl. het feit dat onderwijson-
derzoek in de commissie Psychologie en Opvoedkundige 
Wetenschappen van het FWO slechts een bescheiden 
deel wordt toegewezen. Dit kan geïllustreerd worden met 
de volgende cijfers. In de periode 1989-1999 werden er 
200 aanvragen ingediend voor een aspirantschap. Van 
deze aanvragen kwamen er 66% van de kant van de psy-
chologen, 23% van pedagogen en 11% hadden een ge-
mengde herkomst. Van deze aanvragen werden er door 
de commissie 86 of 43% uiteindelijk voorgesteld voor 
een mandaat. Hiervan behoorden 77% tot het domein van 
de psychologie, 16% tot de pedagogische wetenschappen 
en 7% tot beide domeinen. De pedagogische weten-
schappen blijken niet enkel minder aanvragen te doen 
maar blijken daarenboven ook minder succes te hebben 
dan de psychologie. In de psychologie werden 50% van 
de aanvragen positief beoordeeld, terwijl dit bij de peda-
gogische wetenschappen slechts 30% was. Dit fenomeen 
doet zich niet enkel voor bij de aanvragen voor aspirant-
schappen, maar eveneens bij de aanvragen voor een post-
doctoraal mandaat en researchprogramma’s. 
 Om een beter inzicht in dit fenomeen te krijgen, heb ik 
een gesprek gevoerd met een bevoorrechte getuige. Ge-
vraagd naar de reden van de grote discrepantie tussen het 
aantal mandaten en projecten toegekend aan psychologen 
in vergelijking met pedagogen, wordt als belangrijkste 
reden gegeven dat psychologen meer onderzoeksvoor-
stellen doen die men ‘positief wetenschappelijk onder-
zoek, experimenteel onderzoek’ kan noemen en waarvan 
‘de productie in termen van publicaties groter is, maar 
waar iedereen eerlijk zal moeten toegeven dat het ook 
iets gemakkelijker als zodanig kan verzameld worden’. 
Nochtans worden binnen de commissie niet a priori be-
paalde wetenschapsmodellen afgewezen. Voor beleids-
gericht onderzoek is er hier echter geen ruimte omdat 
‘het al in een bepaalde richting gestuurd is’ en dit is iets 
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waar onderwijskundig onderzoek nogal gemakkelijk 
naartoe neigt volgens onze informatiebron. 
 Ook het opdrachtonderzoek (waaronder OBPWO) is 
niet zonder problemen. Op basis van een bevraging bij 
50 onderwijsonderzoeksleiders (van een totaal van 89) 
kwamen wij tot de volgende vaststellingen. 65% van de 
onderzoeksleiders ervaren het verzamelen van onder-
zoeksgelden als een lastige taak. Bij opdrachtonderzoek 
wordt dit vooral (54%) veroorzaakt door het ‘gebrek aan 
transparantie van de criteria die worden gehanteerd’ bij 
de selectie van de onderzoeksprojecten. 24% klaagt ook 
over de complexiteit van de vragen van de opdrachtgever 
en een even grote groep betreurt het gebrek aan transpa-
rantie van de selectieprocedure. Dezelfde problemen spe-
len een rol bij het formuleren van onderzoeksvoorstellen. 
64% klaagt over het gebrek aan goede onderzoekers voor 
het uitvoeren van onderzoek en 46% betreurt dat onder-
zoekers tijdens de uitvoering van een project afhaken. 
Dit is wellicht het gevolg van de beperkte mogelijkheden 
om een carrière als onderzoeker uit te bouwen, tenzij 
men kan doorgroeien naar een positie van zelfstandig 
academisch personeel aan een universiteit. Onderwijson-
derzoekseenheden zijn in Vlaanderen immers meestal te 
klein om ‘senior’ onderzoekers te behouden. Deze pro-
blemen stellen zich niet enkel bij contractonderzoek, 
maar eveneens bij onderzoek op eigen initiatief. Bij con-
tractonderzoek vindt 50% dat er te weinig tijd beschik-
baar is voor het ontwikkelen van een theoretisch kader. 
Bij de afwerking van onderzoeksprojecten, tenslotte, be-
treurt 68% dat er te weinig tijd beschikbaar is om artikels 
te publiceren en 20% dat men soms geen toestemming 
krijgt om te publiceren. Daarenboven wordt ook het feit 
betreurd dat tussen het afwerken van een onderzoek en 
de aanvaarding door de opdrachtgever tot publicatie van 
de onderzoeksresultaten zeer veel tijd kan verlopen. Een 
periode van 1 jaar is niet ongewoon en soms loopt dit op 
tot 2 jaar.  

IV. WAT ZOU MEN KUNNEN VERANDEREN? 

Hierboven werd vastgesteld dat het zwaartepunt van het 
onderwijsonderzoek in Vlaanderen bij het OBPWO-
fonds ligt. Dit neemt niet weg dat de organisatie van het 
onderwijsonderzoek versplinterd is over verschillende 
onafhankelijk van elkaar werkende organisaties. Er is 
geen centraal punt waar men een zicht heeft op alle on-
derwijsonderzoek of waar men de totaliteit van het on-
derwijsonderzoek bepaalt of richting geeft. De beschik-
bare databanken bieden geen garantie voor een volledig 
beeld van het onderwijsonderzoek in Vlaanderen. In het 
kader van ons onderzoek werd daarvoor de basis gelegd 
door het verzamelen van alle onderwijsonderzoek en pu-
blicaties bij de onderwijsonderzoekers zelf. Deze data-
bank geeft een ruim overzicht van wat er in Vlaanderen 
op het domein van onderwijsonderzoek is gebeurd gedu-
rende het laatste decennium. Zij kan een interessant ver-
trekpunt zijn om het zicht op het onderwijsonderzoek te 
continueren. Indien deze databank niet regelmatig wordt 
bijgewerkt, zal zij enkel maar een historische betekenis 
hebben en haar functie voor het beleid verliezen. Door de 
huidige databank te gebruiken en regelmatig aan te vul-
len, kan worden voorkomen dat onderzoek met praktisch 

dezelfde vraagstelling uitgevoerd door verschillende on-
derzoeksgroepen tegelijkertijd gesubsidieerd wordt. 
 Wil men de schaarse middelen die beschikbaar zijn 
voor onderwijsonderzoek op een efficiënte manier ge-
bruiken dan zou men gediend zijn met een onderwijson-
derzoekplancommissie die een volledig overzicht heeft 
van het lopende en het vroegere onderwijsonderzoek. 
Door verschillende instanties worden nu initiatieven ge-
nomen en reeds meermaals werd vastgesteld dat zeer op 
elkaar gelijkende onderzoeken door verschillende instan-
ties ongeveer tegelijkertijd worden opgezet. Door aan 
één orgaan de verantwoordelijkheid te geven om dit op 
te volgen voor het onderwijsonderzoek, gesubsidieerd 
door de overheid, kan voorkomen worden dat het relatief 
weinig geld op een minder efficiënte manier gebruikt 
wordt. Dit orgaan (uiteraard ondersteund door één of 
meer deskundige ambtenaren, zoals nu reeds gebeurt) 
zou zich niet enkel moeten bezig houden met de opvol-
ging van het onderwijsonderzoek, maar zou eveneens 
kunnen zorgen voor een planning op langere termijn. 
Deze termijn moet zeker meer dan één jaar betreffen. De 
planning mag ook niet op te lange termijn gebeuren om-
dat de situatie van het onderwijsveld dan te sterk zou 
kunnen veranderd zijn. Een periode van drie à vijf jaar 
lijkt ons redelijk, gepaard met een constante monitoring 
van het veld. 
 Deze planning zou kunnen gebeuren door de onder-
wijsbeleidsvoerders in samenwerking met onderwijson-
derzoekers en praktijkmensen uit het onderwijs. Onder-
wijsbeleidsvoerders hebben een goed zicht op de be-
leidsproblemen, maar lopen anderzijds het gevaar te 
sterk door hun eigen dringende vragen benomen te zijn. 
Deze planning zou daarom best gebeuren samen met on-
derwijsonderzoekers die door hun deskundigheid even-
eens een ruim zicht op de beschikbare resultaten van het 
wetenschappelijk onderzoek hebben en de problemen 
wellicht kunnen kaderen in de globale ontwikkeling van 
het onderwijsonderzoek. Het gevaar – zoals men soms 
wel hoort - dat deze wetenschappers in een dergelijke 
commissie enkel maar hun eigen onderzoek zouden 
plannen, kan worden voorkomen door buitenlandse des-
kundigen in de commissie op te nemen. Ook zou men 
voor een dergelijke commissie kunnen denken aan erva-
ren mensen van de onderwijspraktijk of het schoolbeleid 
die concrete problemen kunnen signaleren die leven bij 
de onderwijzenden. 
 Onderwijsonderzoekers wijzen eveneens op een groot 
gebrek aan praktijkonderzoek, d.w.z. onderzoek dat 
rechtstreeks relevant is voor de onderwijspraktijk, voor 
de dagelijkse activiteit van leraren. Er is op dit moment 
geen enkel fonds beschikbaar waar onderwijsonderzoe-
kers samen met praktijkmensen onderzoeksvoorstellen 
kunnen indienen die direct dienstig zijn aan de dagelijkse 
schoolpraktijk. Dergelijk fonds voor praktijkgericht on-
derzoek bestaat wel voor onderzoek in de toegepaste we-
tenschappen (IWT), maar niet voor onderwijsonderzoek. 
Praktijkgericht onderzoek is nochtans in het onderwijs-
onderzoek niet totaal afwezig. Universiteiten bijvoor-
beeld besteden de laatste jaren heel wat geld aan derge-
lijk onderzoek in het kader van hun streven naar onder-
wijsinnovatie. Op het niveau van het secundair, het ba-
sisonderwijs en de volwassenenvorming is er voor dit 
soort onderzoek evenwel weinig geld beschikbaar in het 
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kader van OBPWO. Het is daarenboven zo dat het FWO 
enkel onderzoek op initiatief van onderzoekers aan-
vaardt. Nog minder initiatiefruimte is er voorhanden 
voor de onderwijspraktijkmensen. Om deze problemen 
op te lossen zou bij de planning van het onderwijsonder-
zoek ruimte kunnen gecreëerd worden voor dergelijke 
initiatieven, maar steeds met voldoende waakzaamheid 
wat de kwaliteit van het onderzoek betreft en om te 
voorkomen dat hetzelfde onderzoek meermaals wordt 
uitgevoerd. 
 Naast deze globale maatregelen kunnen wij op basis 
van de bevraging van onderwijsonderzoekers suggereren 
dat er een nood is aan meer transparantie van de criteria 
die worden gehanteerd door de organen die adviseren 
over het al dan niet aanvaarden van een onderzoeksvoor-
stel. Dit is zowel een probleem voor het beleidsgericht 
onderzoek als voor het fundamenteel onderzoek. Ook 
vraagt men naar meer duidelijkheid over de procedure bij 
de toewijzing van onderzoek en stelt men zich vragen 
omtrent de duur van de procedure. Wat dit laatste betreft 
hebben verschillende onderzoekers het gevoel dat de tijd 
om voorstellen te schrijven meestal erg kort is. Wat het 
beleidsgericht onderzoek betreft vragen onderwijsonder-
zoekers naar een beperktere en minder complexe vraag-
stelling. Zij hebben problemen met de onderzoekbaar-
heid van sommige prioritaire onderzoeksvoorstellen die 
komen van het onderwijsbeleid. Ook al komen deze 
klachten slechts van een klein deel van de onderzoekers, 
het blijft de moeite waard om met deze suggesties reke-
ning te houden. 
 Verder signaleren de onderwijsonderzoekers een aan-
tal problemen waar reeds nu een oplossing kan geboden 
worden; andere zullen wellicht meer tijd vergen en zijn 
niet typisch voor onderwijsonderzoek. Het gebrek aan 
tijd om op een verantwoorde wijze te werken aan het 
theoretisch kader van het onderzoek wordt door heel wat 
onderzoekers (zowel in beleidsonderzoek als in funda-
menteel onderzoek) ervaren. Men heeft de indruk dat de 
opdrachtgever enkel in direct bruikbare resultaten voor 
hemzelf geïnteresseerd is. Hier zou reeds een oplossing 
kunnen gevonden worden door de voorgestelde onder-
zoekstijd niet te drastisch in te krimpen. 
 Veel moeilijker is het probleem op te lossen om be-
kwame medewerkers te vinden voor een onderzoekspro-
ject. Dit probleem is wellicht nog scherper in de exacte 
wetenschappen. Tenzij wanneer een medewerker werkt 
in het kader van een FWO-mandaat of onderzoek betaald 
door universitaire kredieten (waar doctoreren mogelijk 
is), ziet een medewerker geen kans om dit onderzoek ook 
te nutte te maken voor zijn toekomstige carrière. Hier een 
kans creëren om op basis van onderwijsonderzoek te 
doctoreren zou reeds een stimulans kunnen zijn om goe-
de krachten aan de universiteit te houden. Dit is uiteraard 
niet het enige, vermits een doctoraat ook voor de humane 
wetenschappers niet direct iets meer opbrengt tenzij de 
betrokkene een academische carrière kan beginnen. Op 
een of ander wijze zal deze onderwijsonderzoekservaring 
een meerwaarde moeten opbrengen voor de toekomstige 
carrière ook buiten de academische wereld. Dit zou ook 
het risico kunnen terugdringen dat jonge medewerkers in 
het midden van een onderzoeksproject de onderzoeks-
eenheid verlaten omdat zij buiten die onderzoekseenheid 
een mooiere toekomst zien. 

 Ook zouden maatregelen moeten genomen worden om 
het onderzoeksveld toegankelijk te houden. In deze con-
text kan gedacht worden aan bepaalde beloningen voor 
personen (scholen) die meewerken aan het onderzoek, 
een praktijk die nu reeds wordt toegepast door commer-
ciële onderzoeksbureaus. Verder zou de toelating tot pu-
blicatie die voor het OBPWO afhankelijk is van de be-
slissing van de minister van Onderwijs kunnen versneld 
worden. Onderzoekers hebben nu de indruk dat zij, te-
recht of niet, soms lang moeten wachten op de toestem-
ming. Dit heeft zijn gevolgen voor het publicatiegedrag 
van de onderzoekers die door het soms nogal grote tijds-
verschil tussen het schrijven van het eindrapport en het 
moment van het vrijgeven van het onderzoek reeds met 
andere onderzoeken bezig zijn, zodat publiceren in tijd-
schriften in het gedrang komt. Nog meer stimulerend zou 
zijn indien men in de timing van het onderzoek de voor-
bereiding van artikels zou inbouwen. Dit betekent voor 
de onderzoeker dan weliswaar een bijkomende verplich-
ting waarbij hij afhankelijk is van een redactie van een 
tijdschrift om deze belofte in te lossen. 
 Aansluitend bij deze publicatieproblematiek moet 
verder gewezen worden op de nood aan grotere zicht-
baarheid van de publicatie van de onderzoeksresultaten. 
Uit de opmerkingen van de onderzoeksleiders over het 
totaal ontbreken van onderzoek op bepaalde domeinen, 
blijkt dat men geen goed zicht heeft op het onderzoek in 
Vlaanderen. Dit houdt wellicht verband met het feit dat 
heel wat beleidsgericht onderzoek enkel maar onder de 
vorm van in eigen beheer uitgegeven rapporten in om-
loop wordt gebracht3, wat zeker geen garantie is dat elke 
onderzoeker daar informatie over ontvangt. Dit euvel zou 
kunnen voorkomen worden door de databank waarin alle 
onderwijsonderzoekpublicaties worden bijgehouden toe-
gankelijk te maken voor alle onderwijsonderzoekers. 
 Een laatste punt dat de aandacht vraagt, is de geringe 
aanwezigheid van het onderwijsonderzoek in het FWO. 
Uit het overzicht dat wij op basis van de FWO-bronnen 
hebben kunnen opmaken is duidelijk geworden dat het 
onderwijsonderzoek in vergelijking met psychologisch 
onderzoek veel minder aan bod komt. Onderwijsonder-
zoekers doen minder aanvragen dan psychologen en 
worden ook minder geselecteerd voor het doorvoeren 
van het door hen voorgestelde project. Dit zou het gevolg 
kunnen zijn van het meer beleidsgerichte karakter van 
het onderwijsonderzoek, zoals door een sleutelinformant 
wordt gesuggereerd. Men kan zich ook afvragen waarom 
onderwijsonderzoekers minder beroep doen op de moge-
lijkheden die door het FWO geboden worden. Een duide-
lijk antwoord hebben wij daarop niet gekregen van de 
onderwijsonderzoekers. Wij hebben voor het probleem 
ook geen pasklare oplossing. Wellicht moeten onder-
wijsonderzoekers overtuigd worden van de reële kansen 
die het FWO biedt om fundamenteel onderzoek te doen. 
Het hoge aantal afwijzingen van voorstellen door het 
FWO heeft deze bereidheid echter zeker niet bevorderd. 
Een andere mogelijkheid is het creëren van een commis-

                                                           
3. Wij schatten het aandeel boeken dat in eigen beheer wordt 

uitgegeven op ongeveer 64% van alle gepubliceerde boe-
ken (1989-1999). 
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sie ‘Onderwijskunde’ waar onderzoeksvoorstellen vanuit 
verschillende disciplines kunnen worden uitgebracht. 
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