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SAMENVATTING 

De neurowetenschap heeft de afgelopen decennia nieuwe technologieën opgeleverd 

die het mogelijk maken de hersenen op een niet-invasieve manier te bestuderen. 

Deze technieken zouden het onderwijs een nieuw perspectief kunnen bieden. 

Neuroimaging en neurogenomics dragen bij aan het begrip van (ab)normaal leren en 

bieden daarmee mogelijkheden voor onderwijs op maat en evidence-based leren. De 

beloften, verwachtingen en zorgen over mogelijke toekomstscenario's voor deze 

opkomende technologieën zijn van belangrijke invloed op zowel het onderzoek als 

het maatschappelijk debat. Zij zijn de aanleiding voor dit proefschrift, dat gaat over 

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) van neuroimaging en neurogenomics 

op het gebied van onderwijs en leren. Dit onderzoek heeft als doel bij te dragen aan 

een goede maatschappelijke inbedding van deze technologieën door manieren te 

identificeren om neurowetenschappelijk onderzoek beter af te stemmen op de 

alledaagse praktijk van het onderwijs op scholen.  

Hoewel ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschap veelbelovend zijn, is 

de toepassing van neuroimaging en neurogenomics in de praktijk van het onderwijs 

een ingewikkelde onderneming die aanleiding geeft tot verschillende soorten 

barrières. Ten eerste is de technologie van neuroimaging en neurogenomics nog vrij 

beperkt, terwijl het brein en zijn ontwikkeling zeer complex zijn. Ten tweede is de 

vertaling van onderzoek naar de praktijk van alledag niet eenvoudig, en wordt er vaak 

gesproken van een “kloof” tussen onderzoek en praktijk. Dit leidt tot vragen over wat 

een effectief neuro-onderwijs domein is en hoe een dergelijk domein gecreëerd zou 

moeten worden. Ten derde kan de toepassing van neuroimaging en neurogenomics 

technologieën in het kader van het onderwijs sociale en ethische zorgen oproepen. 

Een op de neurowetenschap gefundeerd onderwijssysteem is gebaseerd op 

veronderstellingen die wellicht niet universeel worden gedeeld. Bovendien kan de 

individuele toepassing van deze technologieën aanleiding geven tot ethische 

dilemma's met betrekking tot privacy, labeling, stigma en mogelijke bijdragen aan 

ongelijkheid, en tot vragen over welke acties verbonden moeten worden aan 

individuele neuroimaging of neurogenomics resultaten. In de samenleving bestaan 
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meerdere perspectieven op wat wenselijke toekomstbeelden zouden zijn voor deze 

technologieën binnen het onderwijs. Er bestaat daarom een duidelijke noodzaak 

verder te specificeren welke kansen en problemen het meest relevant worden 

gevonden door de verschillende actoren in het domein van het leren/onderwijs.  

MVI is meer dan een ethische toetsing, een manier om onderzoek eventueel stop te 

zetten of te beperken. In plaats daarvan is het doel van MVI om op een inclusieve en 

democratische manier nieuwe, maatschappelijk waardevolle innovatiegebieden te 

definiëren en te realiseren. Menig academicus heeft gepleit voor meer participatieve 

besluitvormingsprocessen over wetenschap en technologie waarin eindgebruikers en 

het grote publiek geïncludeerd worden. Door een breder spectrum aan 

belanghebbenden bij het innovatieproces te betrekken, kunnen beslissingen en hun 

uitkomsten veranderen en op die manier is er invloed mogelijk op het proces van 

variatie en selectie van de technologie. Dit heeft een grotere kans om te leiden tot de 

ontwikkeling van betere, meer maatschappelijk acceptabele toepassingen.  

Complexiteit in de “echte wereld” 

De integratie van perspectieven van maatschappelijke stakeholders in 

innovatieprocessen is geen gemakkelijke taak. Allereerst is de toekomst van de 

technologie van neuroimaging en neurogenomics onzeker en moeilijk te voorspellen. 

Ten tweede zijn de betrokken belangen groot en uiteenlopend; er zijn veel 

verschillende stakeholders uit zowel het onderzoek als de praktijk die allemaal hun 

eigen expertise en diepgewortelde waarden en perspectieven hebben. Ten derde 

vindt wetenschap- en technologieontwikkeling plaats binnen bureaucratische 

structuren die niet bevorderlijk zijn voor de lange termijnimpact van deliberatieve 

oefeningen.  

In onze benadering van MVI werd met drie punten rekening gehouden. Ten eerste is 

het mogelijk om een deel van de onzekerheid rondom toekomstige toepassingen te 

beheersen door uit te gaan van de richtinggevende visies (“guiding visions”) van 

neuroimaging en neurogenomics onderzoekers. Deze visies geven inzicht in de 

mogelijke innovatietrajecten van deze technologieën. Om beslissingen te kunnen 

maken met inachtneming van de standpunten van alle verschillende  stakeholders, 

moet iedereen die een belang heeft bij de toekomstige toepassing van neuroimaging 
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of neuroimaging een bijdrage kunnen leveren aan deliberatie. Hierbij is een 

zorgvuldige afweging van tegenstrijdige morele claims noodzakelijk. Conflict tussen 

stakeholders wordt vaak veroorzaakt door verschillen in onderliggende 

uitgangspunten. Deze dieper liggende ideeën bepalen de wijze waarop stakeholders 

toepassingen van neuroimaging en neurogenomics inkaderen (“framen”), hoe ze 

betekenis geven aan deze toekomstige toepassingen en een selectie maken van de 

aspecten van deze toepassing die daarbij als nuttig of problematisch worden gezien. 

Het is mogelijk om dieper op deze kaders te reflecteren in een frame-reflectie proces, 

maar daarvoor is het eerst nodig de kaders van stakeholders te expliciteren. Om van 

MVI een duurzame inspanning te maken is het tenslotte belangrijk rekening te houden 

met zowel de structuren als de handelingen die bijdragen aan de kloof tussen 

onderzoek en praktijk. Een manier om inzicht te krijgen in deze structuren en 

handelingen is door te onderzoeken wat er gebeurt rondom de grens tussen de 

neurowetenschap en de onderwijspraktijk.  

Onderzoeksopzet  

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek werd als volgt geformuleerd:  

Hoe kunnen we bijdragen aan een verantwoord onderzoek- en innovatieproces van 

neuroimaging en neurogenomics voor het domein van het onderwijs?  

De in dit onderzoek toegepaste Interactieve Leer en Actie benadering (ILA) bood een 

algemene structuur voor het onderzoek, maar liet ook ruimte voor aanpassingen 

gedurende het proces. Deze aanpak bestond uit de volgende iteratieve fasen: (1) 

exploratie, (2) onderzoek naar de grens tussen wetenschap en praktijk en identificatie 

van richtinggevende visies, (3) reflectie op deze visies met een breed scala van 

belanghebbenden, en (4) integratie van visies door middel van dialoog. De resultaten 

van deze fasen, afzonderlijk beschreven in de verschillende hoofdstukken van het 

boek, worden hieronder samengevat.  
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Visies van neurogenomics wetenschappers voor het onderwijs  

In hoofdstuk vijf worden de richtinggevende visies van neurogenomics 

wetenschappers beschreven. Na een verkenning van relevante literatuur zijn er één 

focusgroep en zes interviews met neurogenomics wetenschappers gehouden. Hoewel 

wetenschappers die werkzaam zijn in verschillende gebieden van neurogenomics zeer 

uiteenlopende ideeën hadden over de toekomst van neurogenomics, waren de 

meeste van hun visies klinisch georiënteerd, gericht op toepassingen in de 

gezondheidszorg. Hun verschillende disciplinaire achtergronden, empirische 

praktijken, overkoepelende theorieën en morele waardering droegen bij aan een 

tegenstrijdig begrip van belangrijke begrippen in het onderzoeksveld zoals ‘fenotype’, 

‘intelligentie’ en ‘omgeving’. Deelnemers die werkten met een op hypotheses 

gebaseerde aanpak hadden andere epistemische uitgangspunten en dachten ook 

anders na over de hersenen dan anderen die betrokken waren bij genoombrede 

associatiestudies (GWAS). Hun perspectief op de interactie tussen gen en omgeving 

heeft gevolgen voor het soort toepassingen die ze voor ogen hebben met hun 

onderzoek.  

Onderzoekers blijven ook dicht bij hun methodologische deskundigheid bij het 

identificeren van barrières in de vertaling van genomics bevindingen naar de 

onderwijspraktijk. Tijdens de focusgroep bespraken de deelnemers de mogelijkheid 

van een individueel leefstijladvies op basis van genotype. De deelnemers waren het 

met elkaar eens dat, om deze toekomst te realiseren, meer inzicht nodig is in de 

invloed van omgevingsfactoren. Ze hadden echter verschillende opvattingen over 

welke specifieke inzichten dat zouden moeten zijn, en dit leidde tot een verschillend 

idee over de vereiste onderzoeksbenadering. In het bijzonder het perspectief van 

onderzoekers gefocust op de vroege kindertijd en onderzoekers betrokken bij brede 

associatiestudies leken ver uit elkaar te liggen. Hoewel de verschillende standpunten 

binnen het genomics onderzoekers elkaar kunnen verrijken, vindt interactie tussen de 

verschillende disciplines niet vaak plaats. Meer interdisciplinaire communicatie en 

samenwerking is noodzakelijk voordat stappen gezet kunnen worden in de richting 

van het onderwijs. Omdat neurogenomics onderzoek grotendeels gericht is op de 

gezondheidszorg en de gedeelde visies tussen onderzoekers moeilijk te identificeren 

waren, werd besloten de rest van dit onderzoek te richten op neuroimaging.  
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De grens tussen de neurowetenschap en het onderwijs  

In hoofdstuk zes wordt de grens tussen neurowetenschappen en de praktijk van het 

onderwijs beschreven. In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan "de kloof" 

tussen deze twee gebieden. Om de aard van deze kloof beter te begrijpen en 

mogelijkheden voor meer verbinding te onderzoeken, hebben we een analyse 

gemaakt van de actoren en objecten op de grens (“boundary actors” en “boundary 

objects”) en het werk dat daar wordt verricht (“boundary work”). In 26 

semigestructureerde interviews werden neurowetenschappers en onderwijs 

professionals gevraagd naar hun perceptie van de kloof tussen wetenschap en praktijk 

en de rol die zij zelf spelen in het creëren, bestendigen of afbreken van deze grens.  

We hebben gezien dat tussen de neurowetenschappen en het onderwijs vele kleine 

bruggen worden gebouwd: er worden wetenschappelijke boeken gepubliceerd voor 

het brede publiek, in samenwerking met onderwijskundigen worden er 

neurowetenschappelijke onderzoeksprojecten uitgevoerd op scholen, en er worden 

conferenties georganiseerd waar leerkrachten kennis kunnen maken met 

breinonderzoek. We hebben echter ook gezien dat een gestructureerde en duurzame 

samenwerking tussen neurowetenschappers en onderwijskundigen niet plaatsvindt. 

Een belangrijke bevinding van deze studie is dat deze twee partijen vaak 

tegenstrijdige opvattingen en verwachtingen hebben van elkaar, en van wat de 

neurowetenschappen voor het onderwijs zou kunnen betekenen. De overheersende 

mening onder de neurowetenschappers is dat de kloof voornamelijk wordt 

veroorzaakt door een groot verschil in de taal die gebruikt wordt door de twee 

partijen. De oplossing die zij vaak bieden -neurowetenschappers moeten hun 

bevindingen beter communiceren door gebruik te maken van communicatie-experts - 

komt voort uit een top-down benadering van onderwijs en een klassieke opvatting 

over wetenschapscommunicatie. Hoewel deze wetenschappers een poging doen om 

de kloof te overbruggen, kan worden gesteld dat deze oplossing eigenlijk het verschil 

tussen wetenschap en praktijk vergroot, de grens tussen neurowetenschappen en 

onderwijs versterkt, en daarmee bijdraagt aan de ervaren kloof. De meeste 

onderwijsprofessionals zijn een andere mening toegedaan. Zij stellen dat meer 

betrokkenheid bij de onderwijscultuur en meer interactie met 

onderwijspraktijkdeskundigen het onderzoek van neurowetenschappers relevanter 

voor de praktijk zal maken. Onderwijsprofessionals spreken geen "normale 



Samenvatting 

 
228 

mensentaal" maar hebben hun eigen professionele expertise en taal, wat volgens hen 

meer moet worden erkend door neurowetenschappers.  

Om het mogelijk te maken voor de neurowetenschappen een bijdrage te leveren aan 

de complexe en waarde-beladen praktijk van het onderwijs, is het daarom tijd om een 

middenweg te vinden tussen de wetenschappelijke nauwkeurigheid en de meer 

pragmatische aanpak van het onderwijs. In plaats van te focussen op de vertaling en 

verspreiding van kennis, kan het nuttig zijn kennisintegratie te zien in termen van het 

herstructureren van kennissystemen, waarin verschillende kennisgemeenschappen 

samenwerken om onderzoeksvragen te ontwikkelen die de verantwoordelijkheid zijn 

van alle partijen. 

Reflecties met maatschappelijke stakeholders op neuroimaging voor onderwijs  

Hoofdstuk zeven en acht gaan over reflecties met maatschappelijke stakeholders over 

de twee soorten richtinggevende visies die werden beschreven door 

neurowetenschappers: (1) de toepassing van neuroimaging voor onderwijs op maat en 

(2) de creatie van een 'evidence-base' voor effectief leren en onderwijzen. In deze 

twee hoofdstuk bespreken we de resultaten van twintig homogene focusgroepen: 

over beide onderwerpen voerden we drie focusgroepen met willekeurig 

geselecteerde ouders van één of meer kinderen op de middelbare school, drie 

focusgroepen met willekeurig geselecteerde leraren secundair onderwijs en vier 

focusgroepen met middelbare schoolkinderen. Omdat de focusgroepen gingen over 

verschillende visies hadden ze ook een ander ontwerp. Echter, in beide gevallen werd 

de visie voor neuroimaging stap-voor-stap ingebracht. De focusgroepen begonnen 

met een opwarmoefening over het onderwijs in het algemeen, waarna de innovatie 

kort werd geïntroduceerd, gevolgd door een bespreking van de mogelijkheden en 

problemen van de toepassing, en eindigend met een gezamenlijke formulering van de 

voorwaarden waaronder de toepassing aanvaardbaar of wenselijk zou zijn.  

Maatwerk in het onderwijs  

In discussies over de toepassing van neuroimaging voor gepersonaliseerd leren, 

identificeerden we verschillende spanningsvelden tussen de waarden van de 

deelnemers, bijvoorbeeld tussen gelijkheid en billijkheid en tussen vrijheid en 
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prestatie. Wanneer echter de argumentatiepatronen die deelnemers gebruikten in 

meer detail werden bestudeerd, zagen we dat in sommige gevallen het in 

werkelijkheid geen waardenconflict betrof. Echter, er werden verschillen zichtbaar in 

de manier waarop deelnemers de toepassing inkaderden: welke elementen centraal 

stonden in hun verhalen, en hoe deze werden begrepen. We zagen dat een andere 

framing van ‘het lerende kind' en 'neuroimaging' kon leiden tot een andere houding 

ten opzichte van de toepassing van neuroimaging voor gepersonaliseerd leren.  

Veel deelnemers stelden bijvoorbeeld dat neuroimaging een reductionistische 

methode is, maar dit reductionisme werd op drie verschillende manieren 

gedefinieerd: (1) neuroimaging is niet in staat de essentie van een kind te vangen, (2) 

een scan beperkt kinderen in hun vrijheid en (3) een scan geeft een te nauwe definitie 

van intelligentie. Hoewel in alle drie de gevallen reductionisme de belangrijkste zorg 

is, werd het probleem op een andere manier ingekaderd. Deze verschillende framings 

leidden ook tot verschillende ideeën over wat wenselijke toepassingen zouden zijn: de 

deelnemers met het eerste argument zagen de applicatie alleen als wenselijk in het 

geval van leerproblemen, de deelnemers met het tweede argument vonden de 

applicatie geheel ongewenst, en de deelnemers met het derde argument dachten dat 

een scan het best kon worden ingezet om mogelijkheden voor een kind te creëren 

door inzicht te verschaffen in hun specifieke talenten. Deze verschillende framings zijn 

in de volgende stap van dit onderzoek, de dialoog tussen wetenschap en 

samenleving, meegenomen.  

Neuroimaging als evidence base  

Ook met betrekking tot het gebruik van neuroimaging als een evidence base voor het 

onderwijs, laten onze resultaten een verscheidenheid aan manieren zien waarop het 

bewijs van neuroimaging wordt ingekaderd. Deze houden verband met de ideeën van 

de deelnemers over de geldigheid van het bewijs, hun perceptie van andere vormen 

van wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk bewijs, en hun mening over het belang 

van wetenschappelijk bewijs voor het ontwerp van lesmethoden. Eén van de 

resultaten van deze studie is dat in diverse opzichten neuroimaging voor veel 

deelnemers niet anders is dan andere vormen van wetenschappelijk bewijs. Vaak 

wordt aangenomen dat onderwijspraktijkdeskundigen een louter positivistische 

houding hebben ten opzichte van neuroimaging. In de verschillende framings van de 
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participanten waren echter ook epistemologische noties van het feminisme, het post-

positivisme en de fenomenologie te herkennen. Voor veel deelnemers was het niet 

een kwestie van een voorkeur voor neuroimaging bewijs, psychologisch onderzoek, of 

voor de subjectieve interpretatie van de docent, maar waren andere vragen veel 

belangrijker: of deze kennis past binnen de huidige praktijk van het onderwijs en of 

het in lijn is met hun waarden. Als maatregel om te waken tegen hypes, mythen, en de 

ontkenning van een enorme hoeveelheid in de praktijk ingebedde ervaringskennis, 

zou dit meer in onderzoek en onderwijs moeten worden weerspiegeld.  

De dialoog over neuroimaging voor het onderwijs  

In hoofdstuk negen bespreken we de resultaten van de dialoog die aan het einde van 

dit onderzoek met diverse partijen werd gehouden. De ontworpen deliberatieve 

benadering was erop gericht rekening te houden met de onzekerheid van 

technologische ontwikkeling en diversiteit aan waarden en deskundigheid van de 

verschillende partijen. Onze dialoogsessie met docenten, potentiële intermediaire 

partijen, neurowetenschappers en onderwijs wetenschappers vond plaats in drie 

parallelle sessies. We zijn begonnen met een frame-reflectie discussie over de definitie 

van goed onderwijs, gevolgd door een stap-voor-stap oefening waarbij in elke groep 

één huidige maatschappelijke zorg werd herkaderd (“reframed”) naar wenselijke 

onderzoeksgebieden. Het proces van deze deliberatieve oefening werd geanalyseerd 

op basis van de interactiestrategieën die deelnemers gebruikten tijdens momenten 

van frame conflict.  

De discussies die plaatsvonden dienden als bouwstenen voor een geïntegreerd kader 

voor neuroimaging onderzoek voor het onderwijs. Dit kader gaat uit van een bredere 

definitie van leren dat recht doet aan bijvoorbeeld creativiteit, nieuwsgierigheid, 

motivatie en sociale processen. Neuroimaging onderzoek kan meer aandacht 

besteden aan deze leeraspecten. Ook kunnen neuroimaging onderzoekers ernaar 

streven inzichten te genereren die bijdragen aan onze algemene kennis over leren, 

omdat dit het meest van nut zou zijn voor de praktijk en onderzoek naar verschillen de 

nadruk legt op de verschillen. Maatwerk in het onderwijs betekent niet een 

onderwijssysteem waarin kinderen alléén leren, maar een klas waarin kinderen 

onderwijs krijgen dat het beste past bij hun behoeften. Daar hoort bij dat ze ook van 

anderen leren. Om te voorkomen dat geïndividualiseerde neuroimaging leidt tot 
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geïndividualiseerd leren hoort neuroimaging onderzoek naar sociaal leren bovenaan 

de onderzoeksagenda. Om iets te kunnen zeggen over leren is het bovendien 

belangrijk dat er op verschillende momenten in de tijd gescand wordt; de hersenen 

zijn immers plastisch. Echter, aangezien de hersenen slechts tot op zekere hoogte 

plastisch zijn, mag de plasticiteit van de hersenen niet gebruikt worden als argument 

om te stoppen met deliberatie over hoe onderzoek kan worden uitgevoerd waarbij 

rekening wordt gehouden met de maatschappelijke bezorgdheid over privacy en 

discriminatie. Tot slot is neuroimaging slechts één van de hulpmiddelen die 

onderzoekers tot hun beschikking hebben, en biedt het slechts één perspectief op 

leren. Neuroimaging bevindingen moeten daarom worden gezien als onderdeel van 

een complex wetenschappelijk betoog en niet als gouden standaard in het onderzoek. 

Dit geldt voor zowel de onderwijspraktijk, onderwijs- of neurowetenschappers (en 

studenten), als voor beleidsmakers.  

De drie dialoog/frame-reflectie sessies waren zeer verschillend, en we konden 

verschillende typen interactiestrategieën identificeren in elke groep. In de eerste 

groep waren de deelnemers wel in staat om de ideeën onderliggend aan 

maatschappelijke zorg te achterhalen, maar de sessie was minder constructief omdat 

een aantal elementen van de angst niet relevant werden geacht of niet serieus werden 

genomen. In de tweede groep gebruikten deelnemers suboptimale 

interactiestrategieën waardoor er minder werd geleerd, en er frustratie onder de 

deelnemers ontstond. De uitkomst van de derde groep was gunstiger, de energie lag 

hoog en de deelnemers waren in staat om te leren van elkaars perspectieven. Het 

verschil in resultaat tussen de groepen werd vermoedelijk veroorzaakt doordat de 

groepen anders waren samengesteld en er een andere maatschappelijke zorg werd 

besproken. 

Hoewel de gepresenteerde methode restricties heeft, is aangetoond hoe een 

transparant proces, stap voor stap geleid door een ervaren facilitator, het voor de 

deelnemers mogelijk maakt een gedeelte van de complexiteit passend bij dit soort 

deliberaties te ontwarren. Door goed te definiëren en na te denken over welke 

specifieke aspecten van de innovatie tot zorgen leiden en waarom, hebben de 

betrokken partijen reflexief inzicht gekregen in frame verschillen, maar ook in frame 

overeenkomsten. Daarnaast hebben we gezien dat dit proces kan leiden tot de 



Samenvatting 

 
232 

formulering van ideeën voor onderzoek buiten de gebieden van frame conflict, die 

kunnen bijdragen aan meer verantwoord onderzoek en innovatie.  

Conclusie  

De stappen genomen tijdens de verschillende fasen hebben geleid tot de volgende 

algemene conclusies:  

In dit proefschrift werd een ILA aanpak beschreven die was geïntegreerd met frame-

reflectie. De ontwikkeling en toetsing daarvan draagt bij aan MVI. Deze vorm van 

reflectie op de richtinggevende visies van wetenschappers biedt meer structuur aan 

de manier waarop belanghebbenden uit wetenschap en samenleving de verschillende 

elementen van neuroimaging innovatie ervaren.  

De resultaten van dit proces laten frame complexiteit in diverse vormen zien met 

betrekking tot de formulering van wat wenselijk gebruik is van neuroimaging 

(onderzoek) naar evidence-based leren en gepersonaliseerd leren. Het bestaan van 

deze conflicten toont daarmee ook het belang en de relevantie aan van het includeren 

van maatschappelijke belanghebbenden bij onderzoek- en innovatieprocessen. Het 

onderwijs als veld wordt gekarakteriseerd door bestaande waarden en context, en 

wetenschappelijk bewijs moet niet worden opgevat als een manier om verschillende 

perspectieven op elkaar af te stemmen, of als een excuus om deliberatie over de 

doelen en middelen van het onderwijs over te slaan.  

De resultaten van deze studie tonen eveneens het bestaan van frame complexiteit aan 

met betrekking tot de wijze waarop de grens tussen onderzoek en praktijk wordt 

opgevat. Deze manier van kijken naar onderzoeksstructuren biedt mogelijkheden voor 

interventie door MVI onderzoekers en laat zien dat een aantal van de ervaren 

belemmeringen voor (verantwoord) onderzoek en innovatie in een ander licht kunnen 

worden geplaatst zonder top-down verandering van het onderzoeksbeleid.  

Hoewel op het gebied van neuro-onderwijs de impact van deze MVI aanpak lokaal is 

en zich beperkt tot de betrokkenen van deze studie, geeft deze ervaring verder inzicht 

in hoe deliberaties tussen wetenschap en praktijk kunnen worden vormgegeven zodat 

ze bijdragen aan de reflexiviteit van onderzoekers, zoals het belang van een 

transparant proces waarbij deelnemers zelf eigenaar zijn van de uitkomsten. Tot op 
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zekere hoogte heeft de interactie tussen de deelnemende partijen geleid tot een 

groter bewustzijn van de verschillende frames en gebieden van frame conflict, tot 

nieuwe ideeën voor toekomstig onderzoek en tot het maken van nieuwe 

contacten/netwerken.  

De tijdens dit onderzoek genomen stappen zijn het begin van een langdurig MVI 

proces. De resultaten laten zien dat voortgaande deliberaties tussen onderzoek en 

praktijk nodig zijn, aangezien de toekomst van neuroimaging steeds duidelijker in 

beeld komt en stakeholders de mogelijkheden voor het onderwijs voortschrijdend 

zullen duiden.  


