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Wat gaan we doen?

1. 2. 3.

Praktijkgereedheid 
en het PRO-model 
(15 min)

Het PRO-model 
toepassen 
(20 min)

Interactieve 
bespreking 
(25 min)



Technology Readiness Levels

Technology Readiness Levels



• Hanzehogeschool steeds vaker te maken met TRL: Entrance, SNN, H2020

• Vraag: Is er een ‘TRL-achtig’ instrument te bedenken geschikt voor praktijkgericht 

onderzoek?

• Alle onderzoeksdomeinen

• Ook non-lineaire innovatie

• Gemeenschappelijke ‘taal’

• Propositie verhelderen

• Keuzes verhelderen

• Opdracht voor lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

literatuuronderzoek, focusgroepen, ontwikkelen

• “Praktijkgereedheid = De mate waarin onderzoeksactiviteiten leiden tot 

geborgde veranderingen in de praktijk”

Achtergrond



Het PRO-model

PRO-model



Twee belangrijke inzichten

1. Welke stappen neem je wel/niet in je onderzoek? Waarom?

2. Volgens welke route neem je de stappen? Waarom?



Voorbeelden: Interventie ontwikkelen



Voorbeeld: lectoraat (ontwerpgericht)



Voorbeeld: kenniscentra

Figuur 1: Kenniscentrum dat lineair model volgt 

Figuur 2: Kenniscentrum dat veel actieonderzoek doet



• Creëert gemeenschappelijke (visuele) taal

• Hoe maak ik collega’s uit andere onderzoeksdomeinen eenvoudig duidelijk wat voor 

soort onderzoek ik doe?

• Hebben mijn werkveldpartner en ik hetzelfde beeld van de scope van het onderzoek?

• Ideeëngenerator voor het bedenken van zinvol aanvullend onderzoek op bestaand 

onderzoek.

• Organiseren wij de borging in de praktijk of doen anderen dat? Hoe en waar is de 

overdracht?

• Maakt propositie helder

• SNN vereist dat mijn onderzoek het product van TRL 4 naar 6 brengt. Kan ik dat 

waarmaken?

• Helpt bij verantwoorden keuzes (bv. t.o.v. universiteiten)

• Hoe beschrijf ik voor externen het karakter van ons onderzoek?

Wat kun je hier aan hebben?



Nu zelf aan de slag



• Definities (‘concept’, ‘pilot’, ‘praktijk’)

• Wat is de bijdrage van de onderzoeker aan 8 & 9?

• Generaliseren naar programma’s of kenniscentra niet altijd zinvol

• Neiging om overal een vinkje te willen halen

Discussiepunten



Vragen of opmerkingen? 

j.w.balje@pl.hanze.nl

wilke.vanbeest@hu.nl

Download PRO-model 

Hanze https://bit.ly/2vfEErn of 

HU https://bit.ly/2qCPym8
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