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Het spraakmakende rapport van de Onderwijsraad (‘Naar meer evidence based 
onderwijs’) spreekt in kritische zin over de ‘conceptgedrevenheid’ van veel 
onderwijsinnovaties. De roep om meer ‘evidence based’ past in een 
maatschappelijk klimaat waarin publiek en politiek de professional kennelijk niet 
meer vertrouwen en controle gezien wordt als het panacee. Lopen radicale 
vernieuwers wilde ideeën achterna zonder dat er aanwijzingen zijn dat er 
werkelijk voordelen zijn voor leerlingen/studenten?  
Voordat we ons kritisch buigen over de drie radicale vernieuwers in dit 
symposium past het om een kanttekening te maken bij ‘evidence based’. In de 
medische wereld, het grote voorbeeld, wordt verwacht dat in de overzienbare 
toekomst ongeveer 20% van de klinische beslissingen ‘evidence based’ zal 
kunnen zijni. En dat niet eens zozeer doordat steeds meer beslissingen door 
onderzoek wetenschappelijk onderbouwd gaan worden maar vooral door het 
afschieten van ‘bad practices’. Als de bedrijfstak die wereldwijd het meest 
investeert in onderzoek al niet verder komt, hoe ver kunnen we dan komen in 
onderwijs? Onderzoeksbudgetten zijn vele malen kleiner, voor wat betreft het 
hoger onderwijs zelfs nul (ondanks de krokodillentranen van PROO), en 
overeenstemming over wat nu eigenlijk ‘good practice’ is in onderwijs veel 
geringer. Zie de debatten over het nieuwe leren. 
Het is dus erg onrealistisch om te verwachten dat de gepresenteerde 
vernieuwingen in alle opzichten door onderzoek onderbouwd zullen zijn, of ooit 
zullen worden. Maar dat laat onverlet dat transparantie en verantwoording 
belangrijke waarden zijn. Wat komt daar van terecht?  
Allereerst moet geconstateerd worden dat de budgetten voor het onderzoek niet 
beschikbaar zijn gesteld via programma’s waar de Nederlandse overheid achter 
zit, maar via subsidies uit Europese fondsen (Unic; Master e-learning) of door de 
eigen instelling (Vrolijke School). Voorwaar armoe troef! En complimenten voor 
de onderzoekers die zo creatief en vasthoudend zijn geweest om nog ergens 
potjes te vinden.  
De Vrolijke School komt voort uit de ongerustheid over de beta-instroom in het 
hoger onderwijs. Door de interesse voor exact te verhogen zou dit kunnen 
worden aangepakt. Een doelstelling die prima past bij de Lissabon-akkoorden om 
van Europa de meest concurrerende kenniseconomie te maken. Laten we er voor 
het gemak maar vanuit gaan dat dit concurrentievoordeel opgevat kan worden 
als een ‘evident voordeel voor studenten’ in de zin die de Onderwijsraad in 
gedachten heeft. Vanuit dit perspectief is De Vrolijke School een succes: de 
instroom aan de VU voor de exacte studies stijgt weer. De financiers van de 
innovatie kunnen tevreden zijn en hier zit dan ook een potentieel probleem: 
waarom dieper spitten naar het waarom? Het pleit voor de VU dat ze er in is 
geslaagd de innovatie te laten voorafgaan en flankeren door promotieonderzoek, 
en ook nog uit eigen middelen te volgen door meer onderzoek naar vragen over 
attitudeverandering, de verandering van de dynamiek van het leren en eventueel 
toegenomen vakkennis. De inzichten verkregen bij Scheikunde zijn vervolgens 
ook succesvol toegepast bij Geschiedenis, wat laat zien dat het project iets 
generiekers wat betreft het belang van intrinsieke motivatie op het spoor is. Een 
goed voorbeeld van hoe onderzoek en innovatie in elkaar kunnen grijpen, en ook 
hoe onderzoek kan meeliften op een projectgelden voor de aanpak van een 
maatschappelijk probleem.  
Het onderzoek naar UNIC is een volgend onderzoek. Het laat ook zien hoe lastig 
het is radicale innovaties onderzoeksmatig te benaderen. Wil een nieuwe 



schoolaanpak een kans maken, dan zullen ouders, leerlingen, en andere 
betrokken het concept moeten snappen en aantrekkelijk vinden. Het moet dus 
kort, krachtig en positief worden neergezet. En dat gebeurt ook, in een proces 
van professionele verkorting, waarbij termen als samenwerkend leren, 
autonomie, vraaggestuurd, individuele leerwegen en maatjescirkels in hoog 
tempo langszoeven. We horen dat de school er naar streeft om deze processen 
‘te borgen door de organisatie van de school aan te passen’, en er komen veel 
aansprekende voorbeelden van hoe dit gestalte krijgt. Maar zo’n heel proces is 
niet hetzelfde als een combinatie van gecontroleerde onderzoeksinterventies, en 
onderzoekers zullen ook nooit de omstandigheden kunnen creëren om elk 
concept te operationaliseren en één voor één onder gecontroleerde 
omstandigheden te vergelijken met hoe dat gaat in andere schooltypes, of wat 
voor andere vergelijkende vraag dan ook maar. Zonder conceptgedrevenheid 
gaat het niet! Het onderzoek (naar trialogisch leren) is er op gericht de nieuwe 
scenario’s in kaart te brengen met kwalitatieve methoden, waardoor we hopenlijk 
ook meer inzicht krijgen in de relaties tussen studiesucces/uitval, 
onderwijsconcept, en leerlingkenmerken. Daarbij mag van de radicale 
vernieuwers een grote mate van transparantie verwacht worden om de deuren 
naar onderzoek open te zetten. Bij UNIC lijkt dit zeker het geval, waarmee 
wellicht ook de discussie tussen voor- en tegenstanders van elementen van nieuw 
leren wat minder ideologisch en wat meer feitelijk kan worden. 
Ook de presentatie van de nieuwe master E-learning van de HAN in 
samenwerking met Sheffield Hallam kenmerkt zich door een grote mate van 
verdichting van concepten. Het leermodel is plan-act-observe-reflect, sociaal-
constructivistisch en werkgebaseerd, en ‘dit’ wordt ondersteund met 
leeromgevingen. Er is een noodzaak om een complex en samenhangend geheel 
begrijpelijk neer te zetten, maar dat maakt het vervolgens voor onderzoekers en 
beschouwers niet makkelijk om te achterhalen welke keuzes in het curriculum nu 
eigenlijk gemaakt zijn en wat de onderliggende evidence voor elk van die keuzes 
en voor het geheel is. Daarbij komt dat vraaggestuurd en individueel gestuurd 
leren als het goed is leidt tot gevarieerde opbrengsten die dan ook verschillend 
geëvalueerd zullen worden: ook het vaststellen van het succes van de 
vernieuwing is een hele toer. De gekozen benadering (volgen wat zich als 
interessant opdringt, werkendeweg wijs worden, niet te vroeg uitkomsten 
verwachten) is een logische, maar vraagt ook om veel kritisch vermogen. 
Dit laatste punt is eigenlijk een rode draad. De scheiding van vernieuwing en 
onderzoek, en van de rollen van docent, vernieuwer en onderzoeker, klinkt 
rationeel en objectief. Maar gegeven het grote gebrek aan middelen voor 
onderzoek, en de complexiteit van dit soort grote vernieuwingen, is het de vraag 
of we er niet beter aan doen meer te investeren in de professionaliteit van de 
betrokkenen. Docenten in radicale vernieuwingsscholen: zijn het uitvoerders van 
wat elders bedacht en gevalideerd wordt, of zijn zij zelf in staat de vernieuwing 
kritisch te doordenken, gestalte te geven en te verantwoorden? Van 
empowerment van de professional kunnen we wellicht veel meer ‘evidente 
voordelen voor het leren van leerlingen en studenten’ verwachten dan van de 
pogingen één of twee procent van het onderwijs van het stempel ‘evidence based’ 
te voorzien. 
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