
Aftrap project op festival
Het Comenius Netwerk bestaat één jaar en wordt op 6 juni gevierd met het Comenius Festival. Op deze middag 
presenteren leden hun onderwijsvernieuwingen en treden nieuwe leden, waaronder Petra, toe tot het netwerk. De 
onderwerpen lopen uiteen van boundary crossing en aandacht voor inclusief onderwijs tot formatieve feedback. 
Tijdens het festival staan we tijdens een plenair gedeelte stil bij de uitbreiding van het netwerk met nieuwe leden. 
Klik hier voor het blokkenschema. 

Naam vakinhoudelijk expert bekend
We zijn heel blij dat Gerard Jeurnink als vakinhoudelijk expert zijn bijdrage aan het project wil leveren. Klik hier voor 
meer informatie over Gerard Jeurnink.

Website online
Informatie over het project is te vinden op www.kpz.nl/comenius-project. Hier zullen ook de nieuwsbrieven te 
vinden zijn.
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HET COMENIUSPROGRAMMA STELT DOCENTEN 
IN STAAT OM HUN VISIE OP ONDERWIJS IN DE 
PRAKTIJK TE BRENGEN EN KENNIS TE DELEN

https://knaw.nl/nl/copy_of_BlokkenschemaComeniusFestival.pdf
https://people.utwente.nl/g.a.m.jeurnink?tab=about-me
https://people.utwente.nl/g.a.m.jeurnink?tab=about-me
https://www.kpz.nl/comenius-project/


Op het Comenius Festival zal minister van Engelshoven aanwezig zijn. We hebben een vraag ingediend en 
hopen dat deze aan haar gesteld zal worden. We zijn erg nieuwsgierig naar haar antwoord. 
Onze vraag: Is er plek voor onderzoek door vakdidactici? Wij zijn benieuwd naar de visie van de minister op 
de positie van de vakdidacticus. Welke rol/positie ziet de minister voor de vakdidacticus als het gaat om 
opleiden, nascholen en onderzoek?

In de wetenschapsbrief (klik hier) licht Ingrid van Werkhoven de waarde van wetenschap en de beleidsagenda 
van haar ambities toe. Wat is daarbij volgens de minister de plaats voor de persoon die op het raakvlak van 
onderwijspraktijk, onderwijsonderzoek en vakinhoud staat, namelijk de vakdidacticus. Dat is op basis van dit 
document niet te zeggen gezien de term ‘vakdidactiek’ daar niet in voorkomt.
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In het document wordt wel ingegaan op open 
acces van onderzoek. Echter, het toegang 
hebben tot wetenschappelijke artikelen is niet 
hetzelfde als het kunnen volgen van de inhoud. 
Daarvoor moet kennis in een voor de lezer 
toegankelijke taal geschreven zijn. De weten-
schapper schrijft vooral voor andere weten-
schappers. Wie ‘vertaalt’ dit voor de onderwijs-
praktijk? Wie geeft de resultaten terug aan de 
maatschappij? Zou dit de vakdidacticus 
kunnen zijn en zo ja, hoe wordt die 
gefaciliteerd? Erkenning voor vakdidactische 
publicaties is in ieder geval niet een mogelijk-
heid tot een aanstelling aan een universiteit. 
Hoe mogen we de volgende opmerking van de 
minister in dit licht zien: 'Ik ga mij in Europees 
verband inzetten voor vernieuwing van de 
manier van onderzoeksbeoordeling, waarbij 
wetenschappelijke kwaliteit breder wordt 
bekeken dan citatiescores'.

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is, 
volgens de minister, een onderzoeksagenda 
voor Nederland. Maar wie mag zich over deze 
onderzoeksvragen buigen? De vakdidacticus, 
die niet als hoofdtaak onderzoek heeft, zal dit 
niet zijn, gezien de weg die afgelegd moet 
worden om zulke onderzoeken gefinancierd te 
krijgen. Terwijl de vakdidactici volop met 
vragen in contact komen, die zo relevant zijn 
voor de onderwijspraktijk en die ze maar wat 
graag zouden onderzoeken. Is er plek voor 
onderzoek door vakdidactici?

Een concreet voorbeeld voor het belang van onderzoek 
door vakdidactici is er in de discussie waar het omdraait in 
het onderwijs. De minister schrijft zelf: 'Wetenschappers zijn 
altijd op zoek naar antwoorden op een vraag, maar 
wetenschap hoeft niet direct tot resultaat te leiden. 
Wetenschap kan twijfel vergroten en nieuwe vragen 
opwerpen in plaats van ze te beantwoorden, dat is nu 
eenmaal inherent aan hoe de wetenschap werkt'. Wij 
worden binnen ons vakgebied overstelpt met onderzoek 
hoe je zo goed mogelijk opbrengstgericht kunt werken. 
Opbrengstgericht werken betekent dan dat kinderen het 
goede antwoord op gesloten vragen kunnen geven.

Tot slot is het voor vakdidactici belangrijk dat er carrière-
mogelijkheden zijn. Maar wat zijn wat dat betreft de 
perspectieven van de vakdidacticus? Gezien het taken-
pakket is het zoals eerder gemeld niet mogelijk om NRO 
subsidies binnen te halen. Een Comeniusbeurs is slechts 
eenmalig. De minister stelt: 'Dat betekent dat onderzoeks-
organisaties bij het werven van personeel zouden moeten 
streven naar divers samengestelde teams, maar ook naar 
een cultuur waarin optimaal wordt geprofiteerd van de 
verschillen tussen perspectieven en opvattingen. Er is nog 
beperkte diversiteit onder wetenschappers, zeker aan de 
wetenschappelijke top. Er zijn al veel initiatieven om te 
zorgen voor een betere doorstroom van divers talent, maar 
hier is blijvende aandacht nodig om echt iets te kunnen 
veranderen'. In het licht van deze opmerking van de minister 
zouden we graag iets horen over de doorstroom van 
vakdidactici.

Het team rekenen van KPZ bestaat uit:
Petra Hendrikse, Randy Bosch, Jeffrey van Welsen,
Mariëlle Elburg en Anneke Wösten.

https://www.weekendvandewetenschap.nl/wp-content/uploads/2019/02/Wetenschapsbrief-OCW-Nieuwsgierigenbetrokken.pdf

