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De Mattch Innovation Accelerator voor netwerken

Overheid

Bedrijven Onderwijs

Triple Helix: Een netwerk dat samenwerkt 
aan innovatie (Etzkowitz en Leydesdorff) Innovation Accelerator

Innovatie versnellen door 
samenwerking te intensiveren

Hiervoor is een toolset ontwikkeld
● Uitwisselen best practices

● Impactanalyse voor onderzoek, innovatie, 

en educatie

● ...
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Achtergrond
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Waarom rendement van onderwijsinnovaties?
Rendement meten

1. Overheid overtuigen te investeren in 

onderwijsinnovaties, zoals CoP

2. Kosteneffectief besteden van beschikbare 

budgetten

Evidentie is de basis van verantwoording, 

geloofwaardigheid en rechtvaardiging van 

besluiten. Evidentie draagt daarmee bij aan de 

kwaliteit van onderwijsinnovaties.

Bron: De Onderwijsraad, 2014, 2016a; EC, 2016; Hennissen, 2015 Discussieruimte investeren in basisonderwijs 
Bron: CBS, 2016

NL

EU-22
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Doel, onderzoeksvraag en aanpak
Doel
Inzicht geven in de kosteneffectiviteit (rendement) van investeringen in CoP, een 
onderwijsinnovatie

Onderzoeksvraag
Wat is zijn de economische effecten van investeringen in CoP?

Aanpak
Er worden twee pilot analyses uitgevoerd, waarbij met de BETA methode de 
economische effecten van een CoP geanalyseerd wordt
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Evidentie van onderwijsinnovaties
Conventionele indicatoren
1. Ranglijsten of cito scores
2. Leerwinst
3. Toegevoegde waarde
4. Economisch rendement

a. De taal die iedere organisatie spreekt

Bron: O’Dell & Grayson, 1998; Stewart, 2009; Wateren, 2013, 
2014
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Evidentie van onderwijsinnovaties
Indicator of proxy?
1. Het belangrijk de juiste indicatoren te gebruiken voor evidentie

2. Nu vaak proxies voor financiële evidentie (benadering of inschatting)
a. E.g. investering als proxy voor resultaat

b. Overheidsbeleid gericht op omvang van de subsidie, e.g: “Hoeveel willen we investeren in het 

basisonderwijs?”

3. Drie nadelen van proxies
a. Onnauwkeurig

b. Onbetrouwbaar

c. Schetsen simpelweg een verkeerd beeld

Bron: Harsaae et al., 2010
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De economische waarde van kennis
1. Het resultaat van een project voor onderwijsinnovatie is kennis

2. De waarde van kennis is…
a. … gelijk aan de kosten van de investering?

b. … omzet of winst per patent?

c. … gratis?

d. … er pas als de kennis wordt toegepast?

Investering in 
onderwijsinnovatie

Kennis Economische effecten

10



De BETA methode - Basis
Oorsprong in de Europese ruimtevaart

● Wat levert investeren in de ruimtevaart op?

● Ontwikkeld door Dr. Laurent Bach, BETA instituut in Strasbourg (mijn leermeester)

Rekent met economische effecten, die ontstaan door

● investeren in leren 

● toepassen van het geleerde
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De BETA methode - Economische effecten
Economische effecten uit kennis door...

1. ...leren over producten en diensten (methoden en methodieken)
a. Literatuurstudie; data collecte; vervolgprojecten

2. ...leren door experts (leraren)
a. Toepassen van kennis in de les; volgen van additionele cursussen; inhuur van coaches

3. ...lerende organisaties (scholen)
a. Aanpassen van bedrijfsprocessen of organisatiestructuren; gezamenlijke overleggen

4. ...lerende netwerken rondom organisaties (andere scholen of TSO)
a. Investeren in promotie van resultaten; nieuwe leerlingen door toename status school

Bron: Bach et al., 1992; Bach et al., 1995; Bach & Matt, 2005
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De BETA methode - Kennisgrootboek
Voor ieder economisch effect wordt een regel aangemaakt in een “kennisgrootboek”

1. De omvang van dit effect, e.g.
a. Aantal uren * kosten per uur volgens NRO; Reiskosten; Kosten inhuur externe experts

2. De mate waarin dit effect volgens de “effect eigenaar” ontstaat dankzij het innovatieproject (0...100%)

3. Datum

4. Oorsprong (Zie vorige slide:leraren leren, scholen leren, …)
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De BETA methode - Data verzameling
● Data verzameling

○ Interviews

○ Vragenlijsten

● Data leveranciers
○ Projectleiders of kartrekkers

○ Leraren

○ Administratie en/of directrice
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Pilot studies
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Pilot 1: CoP De Veilige School
CoP De Veilige School op basisschool De Neerakker: 

Na interventie door de CoP is de ervaren veiligheid in de school toegenomen

Wat is de economische waarde hiervan?

Bron: Academische basisschool de Neerakker Heythuysen, 2016
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Pilot 1. CoP De Veilige School

Sept 2014 Sept 2017

Subsidie: €35.200

Economische effecten
€350.000 
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Pilot 2: CoP Effectief Spellingonderwijs
● Leerlingen raakten niveau kwijt, na interventie niet meer.

● Wat is de economische waarde van effectiever spellingonderwijs?

Bron: Academische basisschool de Neerakker Heythuysen, 2016

2011-2012 2015-2016
interventie
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Pilot 2. De CoP effectief spellingonderwijs

Sept 2016

Sept 2012

Economische 
effecten
€600.000

Subsidie
€44.500

Proxy voor 
resultaat

Resultaat
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Besluit
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Conclusies
1. De BETA methode blijkt bruikbaar om de economische effecten van innovaties 

in het primair onderwijs inzichtelijk te maken
2. Iedere 10.000 euro geïnvesteerd in een CoP op De Neerakker resulteert in 

ongeveer 100.000 - 120.000 euro aan economische effecten (x10 tot x12)

Aanbevelingen
1. Overweeg beleid en investeringsbeslissingen voor CoP niet op de investering te 

baseren (ca. 10%), maar op het resultaat (ca. 90% van economische  effecten)
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Aanbevelingen
2. Maak de economische effecten van CoP inzichtelijk, om

a. CoP te ondersteunen bij beleidskeuzes met evidentie

b. de overheid te informeren

2. Voer een haalbaarheidsstudie uit om BETA methode toe te voegen aan de 
indicatoren voor primair onderwijs, zodat de overheid kosteneffectief en 
weloverwogen kan investeren in primair onderwijs

3. Overweeg resultaten uit bestaande CoP te kopiëren
a. De resultaten verspreiden zich vrijwel niet

b. Interviews suggereren afwezigheid van budget voor verspreiden

c. Kopiëren van resultaten kan kosteneffectiever zijn dan het praktijkonderzoek herhalen
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Dankwoord en vragen
Dank aan alle leraren van De Neerakker, voor 

hun steun en inzet om de economische effecten 

van twee CoP transparant te maken. Bijzondere 

dank gaat uit naar Elly Kusters, Anouk Jansen, 

Sandra Fermont en Dr. Paul Hennissen.

Vragen?

?
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Discussie
1. Is het zinvol om meer analyses uit te voeren, en zo discussies over investeren in 

het primair onderwijs te ondersteunen?

2. Als ik morgen direct iets wil doen, wat zou dan mijn eerste actie moeten zijn?

3. Wie doet mee?
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Jeroen Klijs
Opleiding: Chemie; innovatie wetenschappen; techniek en beleid

1998: consultancy over opleiding chemie bij Fontys Eindhoven

2005 - nu: Ondersteuning Europese netwerken voor innovatie

2015: eigen bedrijf Mattch
De Mattch Innovation Accelerator voor netwerken
Innovatie versnellen door samenwerking te intensiveren
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Evidentie van onderwijsinnovaties
Conventionele indicatoren
1. Ranglijsten of cito scores

a. Absolute cijfers

2. Leerwinst
a. Wat een leerling leert

3. Toegevoegde waarde
a. Bijdrage van leraar en school aan leerwinst

b. Indicator vnl. bepaald door achtergrond leerling en gekozen model, niet door bijdrage leraar

4. Economisch rendement
a. De taal die iedere organisatie spreekt Bron: O’Dell & Grayson, 1998; Stewart, 2009; Wateren, 2013, 

2014
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