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Themazetting OBPWO 2021: oproep tot indienen van onderzoeksvoorstellen

Geachte rector
Geachte algemeen directeur
De minister van Onderwijs heeft beslist een oproep te lanceren voor Onderwijskundig Beleids- en
Praktijkgericht Onderzoek (OBPWO). Hiertoe werd het OBPWO-besluit geactualiseerd. Ik bezorg u hierbij de
lijst van de prioritaire onderzoeksthema’s voor 2021 in het kader van het OBPWO-programma.
De Vlaamse Regering heeft 8 thema’s geselecteerd voor onderzoek. De onderzoeksprojecten dienen ter
ondersteuning van de beleidsontwikkeling, de implementatie van beleidsmaatregelen door het
onderwijsveld en ter versterking van de handelingsbekwaamheid van leraren(teams).
In de bijlage worden voor deze thema’s de kennisvragen, verwachte resultaten en mogelijke gebruikers van
de onderzoeksresultaten weergegeven. Hoewel de aanleiding voor een thema praktijk- of beleidsgericht kan
zijn, verwachten we bij alle thema’s aanbevelingen voor praktijk én beleid, op basis van de resultaten.
In de omschrijving van elk thema wordt de verwachte looptijd van het onderzoek weergegeven, waardoor
de verhouding kortlopend en langlopend onderzoek duidelijk wordt. Voor sommige thema's wordt, gezien
de dringendheid of de aard van de te onderzoeken problematiek, een kortere duur voorgesteld. Voor een
aantal thema’s kan een langere periode verantwoord zijn. Bij onderzoeksprojecten die langer dan 12
maanden lopen, worden ook tussentijdse en op zichzelf staande producten verwacht.
Ook wordt er per thema een maximaal budget aangegeven. Alleen voorstellen die dit maximale budget niet
overschrijden, komen in aanmerking voor subsidiëring.
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We wijzen erop dat bij de uitwerking van de thema’s rekening gehouden moet worden met de gevolgen
van de huidige COVID-19 gezondheidscrisis.
Op 13 november 2020 wordt er vanaf 9.00 uur een informatiesessie georganiseerd over de procedure en
de thema’s. Naast de algemene introductie, is er per thema ook een tijdsslot. Lees meer.
 Schrijf u ten laatste op 12 november om 10.00 uur in.
 Stuur een mail naar katrijn.ballet@ond.vlaanderen.be.
 Vermeld de tijdssloten waaraan u wil deelnemen. Daarna ontvangt u een vergaderlink.
 Het verslag van de informatiesessie wordt nadien gepubliceerd op deze pagina.
Dien uw onderzoeksvoorstellen ten laatste in op 18 december 2020 om 12.00 uur. Stuur een mail naar
katrijn.ballet@ond.vlaanderen.be, met sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be in cc.
Zowel Vlaamse universiteiten als hogescholen kunnen optreden als coördinator van onderzoeksvoorstellen.
Om ontvankelijk te zijn, moeten de voorstellen volledig en nauwkeurig uitgeschreven zijn volgens de
vormelijke en inhoudelijke vereisten, zoals vermeld in het elektronisch aanvraagformulier, de aanvullende
richtlijnen en in deze oproep. Onderzoeksvoorstellen die hieraan niet voldoen of niet binnen de gestelde
termijn ingediend zijn, worden uitgesloten van de verdere selectieprocedure. Om ontvankelijk te zijn, dient
het aanvraagformulier getekend te worden door de promotor-coördinator, de promotoren, de rectoren
of de algemeen directeurs die bij het project betrokken zijn.
Elk ontvankelijk verklaard project wordt op de volgende criteria beoordeeld:
 De kwaliteit:
o de wetenschappelijke kwaliteit, onder andere:
 een adequaat theoretisch kader;
 een adequate methodologie om de onderzoeksvragen te beantwoorden.
o de relevantie en bruikbaarheid voor het beleid en de onderwijspraktijk;
o de kwaliteit van de valorisatievoorstellen;
 de kwaliteit en haalbaarheid van de planning.
 De expertise van de indieners:
o ervaring en expertise in soortgelijke wetenschappelijke onderzoeken;
o vertrouwdheid met de vereiste theoretische en methodologische kaders;
o vertrouwdheid met het Vlaamse onderwijslandschap;
o ervaring met management- en organisatietaken met dergelijke projecten, bestaande uit
onder andere:
 het opzetten van gelijkaardige onderzoeksprojecten;
 het betrekken van voor het onderzoek relevante stakeholders en experten;
 het opzetten van effectieve governance-structuren om de in het opzet bepaalde
resultaten tijdig en kwaliteitsvol te realiseren.
 De prijs.
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De onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door een beleidscommissie, samengesteld door de secretarisgeneraal van het departement Onderwijs en Vorming, aangevuld met twee wetenschappelijke experten die
buiten de Vlaamse Gemeenschap werken. De uitgebreide beleidscommissie staat in voor de volledige
beoordeling en rangschikking van alle voorstellen. De uitgebreide beleidscommissie kan beroep doen op
bijkomende inhoudelijke experten bij de beoordeling. Deze inhoudelijke experten hebben alleen een
raadgevende stem en nemen niet deel aan de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen.
Op basis van de beoordeling bepaalt de minister de algemene rangschikking van de ingediende
onderzoeksvoorstellen en stelt de projecten vast die voor de subsidiëring in aanmerking komen. De minister
kan alleen projecten kiezen die minstens 75% behalen op het totaal van de criteria. In geval van verschillende
voorstellen voor hetzelfde thema, wordt er een rangschikking per thema opgesteld. Er kan maar één voorstel
per thema gesubsidieerd worden. Na akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, keurt de
minister de geselecteerde projecten goed.
De geselecteerde onderzoeksprojecten kunnen starten na de goedkeuring door de Vlaamse minister van
Onderwijs. Deze goedkeuring zal begin februari 2021 plaats vinden. Van zodra deze beslissing is genomen,
worden de promotoren geïnformeerd.
De modaliteiten voor de uitvoering van de geselecteerde voorstellen worden vastgelegd in een
overeenkomst gesloten tussen de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs en de betrokken
rector(en)/algemeen directeur(s) en promotor(en).
Met het oog op de versterking van valorisatie en kennisbenutting van de onderzoeksresultaten, zijn de
volgende aspecten belangrijk:
 Valorisatie is opgenomen als een gunningscriterium.
 Het onderzoeksrapport wordt drie maanden na de oplevering van het definitieve eindrapport door
de onderzoekers vrijgegeven. De minister van Onderwijs heeft de mogelijkheid om het eindrapport
- in uitzonderlijke omstandigheden en gedurende een redelijke termijn - nog niet vrij te geven. Ook
kan de minister van Onderwijs beslissen dat de onderzoeksresultaten niet in naam van de Vlaamse
overheid worden bekendgemaakt.
 De onderzoeksresultaten zijn de eigendom van de universiteiten of hogescholen en van de
promotoren. De Vlaamse overheid verwerft het gebruiksrecht op de resultaten van het onderzoek.
Mag ik u vragen deze oproep de nodige bekendheid te geven binnen uw instelling?
Alle informatie en de nodige documenten vindt u op deze webpagina.
Met vriendelijke groeten
Digitaal ondertekend

Jeroen Backs
Jeroen Backs door
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Jeroen Backs
Afdelingshoofd Strategische Beleidsondersteuning - Departement Onderwijs en Vorming
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