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Onderzoek in het Onderwijs van de
Hogeschool van Amsterdam
In het collegejaar 2010/2011 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een gezamenlijke HvA
visie op onderzoek in het onderwijs. Aanleiding was de constatering dat de Hogeschool van Amsterdam veel activiteiten laat zien om onderzoek een plaats te geven in het onderwijs (Externe audit
2009 en de De Bazel bijeenkomst over onderzoek in het onderwijs van september 2010) maar ook
dat er geen eenduidige visie is, op basis waarvan dit gebeurt. Deze constatering heeft een versterkt
momentum gekregen, doordat de relatie tussen onderzoek en onderwijs één van de speerpunten is
in de notitie ‘Creating Tomorrow, let's start today’, de HvA onderwijs- en onderzoeksagenda 20112014 (2011).
Deze notitie reikt de opleidingen twee modellen aan. Model 1 betreft de inhoud op het brede gebied
van onderzoek. Model 2 betreft het niveau. Deze twee modellen samen bieden de opleidingen van
de HvA een gezamenlijke taal en werkwijze voor de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van onderzoek in het onderwijs.
In de combinatie van beide modellen (model 3) kunnen alle opleidingen op eenvoudige wijze inzichtelijk maken welke inhoud op welk niveau in de eigen opleiding wordt gerealiseerd.
Vraag aan de opleidingen is om deze modellen nu eerst toe te passen bij de ontwikkeling van onderzoek in het onderwijs. In het najaar organiseren wij een werkconferentie waarin wij met elkaar de
ervaringen en toepassingsmogelijkheden van de modellen uitwisselen en conclusies trekken.
Zo mogelijk komen we dan ook tot een uitspraak over een HvA-breed minimumniveau.
Tussentijds zijn wij graag beschikbaar om de modellen toe te lichten en mee te denken over de toepassing.
Deze notitie is tot stand gekomen met en door Didi Griffioen, O2|Onderzoek en Olga Wortman,
O2|onderwijs in samenspraak met de Onderzoeksraad, de Onderwijsraad en vertegenwoordigers uit
de domeinen.
In bijlage 1 is het traject beschreven dat is doorlopen om tot deze notitie te komen.

Didi Griffioen
O2|Onderzoek
Olga Wortman
O2|Onderwijs

2

Model 1: de inhoud van onderzoek in het onderwijs
Met dit model (zie tabel 1) kan de inhoud (eindtermen in beschreven in kennis en vaardigheden) van
onderzoek in het curriculum worden geïdentificeerd en beschreven. Naast beschrijving van de eindtermen is het ook bruikbaar om de opbouw door de opleiding heen te beschrijven.
Het model omvat:
(1) Zeven thema’s die relevant zijn voor de onderzoeksvaardigheid van afgestudeerden, waaronder onderzoeksethiek (gebaseerd op Verburgh, Schouteden, & Elen, 2009).
(2) Een driedeling in ‘weten’, ‘kunnen’ en ‘evalueren’ (gebaseerd op Reis-Jorge, 2005).
Toelichting:
Het eerste thema: Studenten ontwikkelen een onderzoeksmatige grondhouding omvat voorwaardelijke
vaardigheden, zoals bijvoorbeeld: een kritische houding, die ook vanuit het onderwijsperspectief worden
gekend; zij zijn beschreven in de vorm van ‘onderzoeksmatige grondhoudingen’ (gebaseerd op Van der
Rijst, 2009).
Het laatste thema: Studenten kunnen een volledig onderzoek opzetten en uitvoeren is voor een aantal
bacheloropleidingen wellicht niet relevant.
De vijf overige thema’s zijn ‘gelijkwaardig’ en bevatten vijf aspecten van onderzoek.
Dit model is in eerste instantie bedoeld als handvat bij het beschrijven van de eindtermen op onderzoeksgebied in de bachelorcurricula. Tegelijk is het – nadat deze eindtermen beschreven zijn – ook mogelijk om
dit model te hanteren bij het beschrijven van de eindtermen van elk van de leerfasen van de bachelor. Zo
kan een opbouw door de opleiding per leerfase beschreven worden. Daarbij kan ook per module aangegeven worden welke onderdelen uit dit model terugkomen in de lessen en wat de eindtermen van elke
module is. Het model is ook toepasbaar voor master-opleidingen.
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Tabel 1: Model voor de identificatie en beschrijving van de inhoud – kennis en vaardigheden

Studenten weten..

Studenten kunnen...

Studenten evalueren..

1) Studenten ontwikkelen een
onderzoeksmatige grondhouding bestaande uit:
- kritisch willen zijn
- willen begrijpen
- willen bereiken
- willen delen
- willen vernieuwen
- willen weten/nieuwsgierigheid
2) Studenten verwerven kennis
van de resultaten van onderzoek

Wat er bedoeld wordt
met elk van de grondhoudingen

De grondhoudingen
laten zien in gedrag

Hun gedrag op basis van
hun kennis van de
grondhoudingen

Waar relevante kennis te
vinden is en hoe deze te
interpreteren

Kennis uit onderzoek
verzamelen en interpreteren

3) Studenten baseren hun professioneel handelen op resultaten
van onderzoek (en andere actuele kennis..)
4) Studenten kennen de methodologische en/of theoretische onderbouwing van resultaten van
onderzoek

Resultaten uit onderzoek
toepassen op hun professioneel handelen
Een goede methodologische en/of theoretische
onderbouwing voor hun
eigen onderzoek formuleren
Instrumentele onderzoeksvaardigheden toepassen

De methodologische en
of theoretische onderbouwing van (eigen of
ander) onderzoek

5) Studenten ontwikkelen instrumentele onderzoeksvaardigheden*

Wat de mogelijkheden
en beperkingen zijn bij
het toepassen van resultaten van onderzoek
Wat kenmerken van een
goede methodologische
en/of theoretische onderbouwing van onderzoek zijn
De kenmerken van instrumentele onderzoeksvaardigheden

De kennis die ze uit onderzoek verzameld hebben en het proces van
verzamelen en interpreteren
Hun eigen toepassing
van resultaten van onderzoek

6) Studenten hanteren de ethische
richtlijnen van goed onderzoek°

Ethische richtlijnen van
goed onderzoek

De ethische richtlijnen
toepassen

7) Studenten kunnen een volledig
onderzoek opzetten en uitvoeren

De kenmerken van het
opzetten en uitvoeren
van een volledig onderzoek

Een volledig onderzoek
opzetten en uitvoeren

De toepassing van ethische richtlijnen evalueren
Een volledig onderzoek
(van zichzelf of een ander)

Hun eigen instrumentele
onderzoeksvaardigheden

* voorbeelden van instrumentele onderzoeksvaardigheden zijn: literatuur zoeken, formuleren van onderzoeksvraag,
het maken van een onderzoekdesign, meten/testen/simuleren, het rapporteren van resultaten, etc.
°
hierbij gaat het om juist handelen met betrekking tot de informatie die verkregen wordt van personen of bedrijven
die onderzocht worden of opdrachtgever zijn, conform richtlijnen zoals die voor onderzoek in het algemeen of het
beroep in het bijzonder bestaan.
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Model 2: niveaus van onderzoek in het onderwijs
Als duidelijk is wat de studenten inhoudelijk moeten kennen en kunnen is de volgende vraag: op welk
niveau moeten zij die kennis en vaardigheden dan kennen en kunnen toepassen? Hiervoor is model 2 een
hulpmiddel. Het model beschrijft een niveau-indeling, gebaseerd op mate van zelfstandigheid en mate
van complexiteit (gebaseerd op Bulthuis, 2011).
Hierbij gaat het steeds om twee vragen:
a) welke mate van zelfstandigheid is hier gevraagd
b) is de opdracht enkelvoudig of complex
De noties die van belang blijken bij het bepalen van niveau ‘zelfstandigheid’ en ‘complexiteit’ zijn hiertoe
uitgeschreven. Deze beide dimensies worden tegen elkaar afgezet en elk onderverdeeld in laag, midden
en hoog (zie tabel 2).

-----Zelfstandigheid ----


Tabel 2a: Zelfstandigheid en complexiteit tegen elkaar afgezet, op basis van Bulthuis en collega's (2011)

C

D

E

B

C

D

A

B

C

--------Complexiteit ---


Zo kom je uit op een 9-vlaks model: opgebouwd uit drie dimensies van complexiteit en drie dimensies van
zelfstandigheid. Op basis van een combinatie van beide kom je vervolgens uit op 5 niveaus: niveau A is
het laagste niveau, niveau E het hoogste.
Toelichting op de beide dimensies:

Dimensie Complexiteit
Complexiteit wordt bepaald door:
a) de taak
De werkzaamheid is complexer door:
- het toepassen/bedenken van (voor de student) nieuwe procedures of het ontbreken van standaardprocedures
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-

wanneer meerdere disciplines/beroepen/oriëntaties samenkomen binnen één taak
een groter aantal relevante thema’s/aspecten die bekeken moet worden (van dezelfde orde)
thema’s van verschillende orde (bijv. schaalgrootte1) relevant zijn binnen één taak

b) de context
De werkzaamheid is complexer door:
- een grotere organisatie
- meerdere opdrachtgevers en/of afnemers
- meer interactie met diverse partijen
- grote (financiële, politieke en/of bedrijfs-) belangen
- hoge kwaliteitseisen en normen
Dimensie Zelfstandigheid
De mate van zelfstandigheid wordt bepaald door:
- de mate van sturing/begeleiding/interactie
- de vrijheid van handelen bij het maken van keuzes (alternatieven, oplossingsstrategieën, besluiten)
- de mate van verantwoordelijkheid voor het eindresultaat, en/of het werk van anderen daarin
- de rol in het geheel (uitvoerend, tactisch, strategisch).
Aan de slag:
In tabel 3 zijn de vijf niveaus uitgewerkt. De lijst met kenmerken die geschetst wordt per niveau is niet
uitputtend. Ook hoeft niet elk aspect voor te komen om tot het betreffende niveau te komen. Het is bedoeld om een illustratie te geven van de vijf niveaus en waar de verschillen tussen de niveaus liggen.
Let op: het toepassen van de niveaus is lastig bij thema 1) ‘grondhoudingen’ in het model, maar gaat gemakkelijker bij de andere onderdelen.
Hoe werk je nu met het model? Door de mate van complexiteit en de mate van zelfstandigheid te identificeren (welke beschrijving past het best?) bepaal je het niveau. Of andersom: als je een bepaald niveau
wenselijk vind, identificeer je in het model de mate van complexiteit en de mate van zelfstandigheid
waaraan moet worden voldaan.
VOORBEELD
Voor modulen waarbij bijvoorbeeld thema 2 ‘literatuur verzameld’ moet worden kan bepaald worden hoe
complex de taak is die gegeven wordt en hoe zelfstandig de student dit moet kunnen. Het verzamelen van
literatuur waarbij de zoektermen gezamenlijk in de les worden bepaald, het type bronnen wordt gegeven
en het medium waarmee gezocht kan worden al wordt gegeven, is eenvoudiger dan wanneer de student
een onderwerp krijgt en het zelf verder moet bepalen (=mate van zelfstandigheid).Zo is een onderwerp
waar de student mee bekend is en/of een onderwerp dat relatief eenvoudig op te delen is minder complex. Een technisch ingewikkeld onderwerp, of een multidisciplinair onderwerp waar de student zelf achter het juiste zoekjargon moet komen meer complex (=mate van complexiteit). Zo kan ook de interpretatie van de te vinden informatie meer of minder complex zijn

1

Als bijvoorbeeld mensen en organisaties onderdeel zijn van een onderzoeksopdracht is dit (meestal) complexer dan
wanneer het alleen over mensen of organisaties zou gaan.
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Tabel 2b : Model voor de identificatie en beschrijving van het niveau
Niveau C

Niveau D

Niveau E

Complexiteit: laag
- enkelvoudige opdracht, in één situatie
- beperkt aantal thema’s van één orde/ schaalniveau
- toepassen van bij de student bekende procedures
- monodisciplinair
- plaats: binnen de opleidingssituatie, of een
overzichtelijke context waar de student bekend is

Complexiteit: midden
- meerdere (deel)opdrachten in één situatie, of
enkelvoudige opdracht in meerdere situaties
- beperkt aantal thema’s van verschillende
ordes/schaalniveau, of meerdere thema’s van
dezelfde orde/schaalniveau
- situatie vraagt aanpassing van bekende procedures
- beperkt interdisciplinair
- plaats: context is onbekend, maar overzichtelijk qua omvang en systeem

Complexiteit: hoog
- diversiteit aan (deel)opdrachten in wisselende
situaties
- meerdere thema’s van verschillende orde/schaalniveau
- procedure is onbekend
- er moet nieuwe kennis en vaardigheden
worden ontwikkeld
- multidisciplinair
- plaats: de context is onbekend, groot en
complex

Zelfstandigheid: hoog
- er is veel zelfsturing, begeleiding op verzoek of
met lage frequentie
- grote vrijheid bij het maken van keuzes
- grote verantwoordelijkheid voor het eindresultaat
- geeft leiding aan anderen in een team
- strategische rol
Niveau C

Zelfstandigheid: hoog
- veel zelfsturing, begeleiding op verzoek of met
lage frequentie
- grote vrijheid bij het maken van keuzes
- grote verantwoordelijkheid voor het eindresultaat
- geeft leiding aan anderen in een team
- strategische rol
Niveau D

Complexiteit: midden
- meerdere (deel)opdrachten in één situatie, of
enkelvoudige opdracht in meerdere situaties
- beperkt aantal thema’s van verschillende
ordes/schaalniveau, of meerdere thema’s van
dezelfde orde/schaalniveau
- situatie vraagt aanpassing van bekende procedures
- beperkt interdisciplinair
- plaats: de context is onbekend, maar overzichtelijk qua omvang en systeem

Complexiteit: hoog
- diversiteit aan opdrachten in wisselende
situaties
- meerdere variabelen van verschillende orde/schaalniveau
- procedure is onbekend
- er moet nieuwe kennis en vaardigheden
worden ontwikkeld
- multidisciplinair (bijv. door samenwerking met
andere disciplines)
- organisatie is onbekend, groot en complex

Zelfstandigheid: midden
- redelijke mate van zelfsturing met redelijke
mate van begeleiding, plus begeleiding op verzoek
- vrijheid bij het maken van keuzes binnen een
vastgesteld kader
- eindverantwoordelijkheid voor een deel van
de opdracht
- tactische rol
Niveau B

Zelfstandigheid: midden
- redelijke mate van zelfsturing met redelijke
mate van begeleiding, plus begeleiding op verzoek
- vrijheid bij het maken van keuzes binnen een
vastgesteld kader
- eindverantwoordelijkheid voor een deel van
de opdracht
- tactische rol
Niveau C

Complexiteit: midden
- meerdere (deel)opdrachten in één situatie, of
enkelvoudige opdracht in meerdere situaties
- beperkt aantal thema’s van verschillende
ordes/schaalniveau, of meerdere thema’s van
dezelfde orde/schaalniveau
- de situatie vraagt aanpassing van bekende
procedures
- beperkt interdisciplinair
- plaats: de context is onbekend, maar overzichtelijk qua omvang en systeem

Complexiteit: hoog
- diversiteit aan opdrachten in wisselende
situaties
- meerdere variabelen van verschillende orde/schaalniveau
- de procedure is onbekend
- er moet nieuwe kennis en vaardigheden
worden ontwikkeld
- multidisciplinair (bijv. door samenwerking met
andere disciplines)
- de organisatie is onbekend, groot en complex

Zelfstandigheid: laag
- beperkte zelfsturing met intensieve begeleiding
- Schakelt hulp in bij onverwachte omstandigheden
- niet zelfstandig besluiten nemen
- verantwoordelijk voor het resultaat van het
eigen handelen
- eindverantwoordelijk voor een deel van de
opdracht
- assisterende, operationele rol

Zelfstandigheid: laag
- beperkte zelfsturing met intensieve begeleiding
- Schakelt hulp in bij onverwachte omstandigheden
- niet zelfstandig besluiten nemen
- verantwoordelijk voor het resultaat van het
eigen handelen
- eindverantwoordelijk voor een deel van de
opdracht
- assisterende, operationele rol

Zelfstandigheid: hoog
- veel zelfsturing, begeleiding op verzoek of met
lage frequentie
- grote vrijheid bij het maken van keuzes
- grote verantwoordelijkheid voor het eindresultaat
- geeft leiding aan anderen in een team
- strategische rol
Niveau B
Complexiteit: laag
- enkelvoudige opdracht, in één situatie
- beperkt aantal thema’s van één orde/ schaalniveau
- toepassen van bij de student bekende procedures
- monodisciplinair
- plaats: binnen de opleidingssituatie, of een
overzichtelijke context waar de student bekend is
Zelfstandigheid: midden
- redelijke mate van zelfsturing met redelijke
mate van begeleiding, plus begeleiding op verzoek
- vrijheid bij het maken van keuzes binnen een
vastgesteld kader
- eindverantwoordelijkheid voor een deel van
de opdracht
- tactische rol
Niveau A
Complexiteit: laag
- enkelvoudige opdracht, in één situatie
- beperkt aantal thema’s van één orde/ schaalniveau
- toepassen van bij de student bekende procedures
- monodisciplinair
- plaats: binnen de opleidingssituatie, of een
overzichtelijke context waar de student bekend is
Zelfstandigheid: laag
- beperkte zelfsturing met intensieve begeleiding
- Schakelt hulp in bij onverwachte omstandigheden
- niet zelfstandig besluiten nemen
- verantwoordelijk voor het resultaat van het
eigen handelen
- eindverantwoordelijk voor een deel van de
opdracht
- assisterende, operationele rol
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Model 3: niveaus en inhoud van onderzoek in het onderwijs gekoppeld
Zo kunnen enerzijds de inhoud en anderzijds het niveau (zie tabel 2 en 3) beschreven worden.
Meestal zal het hierbij gaan om onderdelen in het curriculum die al bestaan en al beschreven zijn. Het
model helpt dan om hier een overzicht van te krijgen. Anderzijds kan op basis van het model ook bepaald
worden of er onderzoeksaspecten in het curriculum onderbelicht zijn, of van een ander niveau (te
hoog/laag) dan gewenst.
Met het inhoudelijke model plus de niveauaanduiding is er een combinatiemodel voor onderzoek in het
onderwijs te maken. Dit geeft per opleiding weer welke thema’s aan bod komen en op welk niveau. Het is
NIET de bedoeling dat alle opleidingen van de HvA hierin gelijk worden; dat is vooral afhankelijk van de
context (het werkveld) waarvoor wordt opleid. Wel is denkbaar dar wij in een volgend stadium een basisniveau voor alle opleidingen willen en kunnen bepalen. Als dat zo zal zijn, is dit basisniveau steeds gekoppeld aan een opleidingsspecifieke inhoud.

Figuur 1: Twee voorbeelden van de eindniveaus van twee opleidingen per thema.
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Bijlage: Het traject dat is doorlopen om te komen tot een HvA-model
Bij de ontwikkeling van een HvA-brede visie op onderzoek in het onderwijs, zijn een aantal stappen
doorlopen:
1)

2)
3)
4)

5)

Op basis van een door de Adviesraad voor Onderzoek en de Adviesraad voor Onderwijs goedgekeurde conceptvisie over onderzoek in het onderwijs, zijn er (mei-juli 2011) gesprekken gevoerd
met de opleidingsmanagers van DMR (5) en DBSV (3). In 8 gesprekken van gemiddeld 2 uur is de
opleidingsmanagers o.a. gevraagd naar de functionaliteit en toepasbaarheid van het voorgestelde conceptmodel voor de betreffende opleiding. Hierbij zijn de huidige en gewenste positie van
onderzoek in het onderwijs (dus wat voor type onderzoek, waar in het curriculum) meegenomen.
De resultaten van deze gesprekken zijn gecombineerd met kennis uit onderzoek. Deze combinatie heeft geleid tot het hier voorgestelde model.
De resultaten bij 1) hebben laten zien dat er een niveautypering gewenst is, aanvullend op het
model van inhoudelijke eindtermen. In een klein gezelschap is gewerkt aan een niveaumodel..
De resultaten bij 1) hebben ook laten zien dat er vier typen opleidingen te onderscheiden zijn,
als uitgegaan wordt van de plaats van onderzoek in het beroep (en daarmee in de opleiding). De
groep van de ontwerpgerichte (of ‘maak’-) opleidingen maakten nog geen deel uit van de gesprekspartners. Daardoor is er voor gekozen het herziene model op toepasbaarheid en functionaliteit door te spreken met twee opleidingsmanagers van dit type opleidingen.
Tot slot zijn de opleidingsmanagers waar bij 1) een gesprek mee is gevoerd uitgenodigd om het
herziene inhoudelijke model van eindtermen door te spreken. Op basis van dit gesprek en de
gesprekken bij 4) is het inhoudelijke model aangescherpt.

Betrokken collega’s
Naast de leden van de Onderzoeksraad en de leden van de Onderwijsraad hebben onderstaande
personen op ons verzoek input geleverd voor het voorgestelde model. Daarvoor willen we hen hartelijk danken. Uiteraard blijven de auteurs verantwoordelijk voor de weergegeven inhoud.
Eltje Bos , opleidingsmanager CMV, DMR
Hans Malschaert , opleidingsmanager SPH, DMR
Marja Blaazer, opleidingsmanager TP, DMR
Ellen Oudejans, opleidingsmanager HBO-Rechten, DMR
Ivar Timmer, docent/manager kenniscentrum, HBO-Recht, DMR
Rob van Otterloo, docent/onderzoeker HBO-Recht, DMR
Tannetje ’t Hooft, opleidingsmanager SJD, DMR
Laura Koeter, opleidingsmanager MWD, DMR
Martin Stam, docent/onderzoeker MWD, DMR
Wim Hellings, docent/onderzoeker MWD, DMR
Fatima Bichbich, docent MWD, DMR
Monique Schultens, docent MWD, DMR
Leo Steenwinkel, opleidingsmanager Voeding en Diëtetiek, DSVB
Annemarie Zuur, docent, Voeding en Diëtetiek, DSVB
Ikina Morsch, opleidingsmanager SM&O, DSVB
Katelijne Boerma, docent/onderwijscoordinator, SM&O, DSVB
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Hans Mackaaij, opleidingsmanager ALO, DBSV
Huub Toussaint, lector, DBSV
Jorien Schreuder, opleidingsmanager EDI en Elektrotechniek, DT
Kees Rijsenbrij, opleidingsmanager Informatica en CMD, DMCI
Nathalie Wesseling-Weijers, docent/onderzoeker MIC, DMCI
Hans de Wit, lector, DEM
Uitgangspunten
Gedurende dit hele traject zijn er steeds twee uitgangspunten geweest:
(1) Een HvA-breed model voor de onderzoeksvaardigheden van de HvA-afgestudeerden zal zorgen
voor een grotere gezamenlijkheid op dit punt in de HvA, en
(2) Er is in een dergelijk model voldoende ruimte nodig om elke opleiding voldoende de mogelijkheden te geven beroepsspecifieke aspecten van onderzoeksvaardigheden (inhoud en niveau) te
kiezen.
Afgestudeerden van de HvA moeten in staat het eigen professionele handelen te baseren op relevante kennis voor het beroep en zich actief te verdiepen in de nieuwe ontwikkelingen van het vakgebied. De relevante kennis voor het beroep kan voortkomen uit de beroepspraktijk, uit de wetenschap, uit de interactie tussen beide, of uit eigen onderzoek van de professional. Het kunnen omgaan
met dit soort kennis is van belang omdat in de beroepspraktijk van de 21e eeuw de hoeveelheid beschikbare kennis structureel groter is dan wenselijk voor eenvoudige, professionele keuzes (Brew,
2010). Een afgestudeerde professional op Hbo-niveau moet toegerust zijn om de genoemde veelheid
en complexiteit van kennis te verzamelen, begrijpen en toe te passen op de dagelijkse praktijk. In het
model worden dit soort vaardigheden bedoeld met onderzoeksvaardigheden. Dit is dus breder dan
de klassieke onderzoeksvaardigheden, zoals het verzamelen en analyseren van data, etc.
Resultaten van de gesprekken met opleidingsmanagers
De formulering en de inhoud van het conceptmodel zijn besproken met acht opleidingsmanagers van
DMR en DBSV. Hierbij zijn de volgende aspecten naar voren gekomen:
(1) De functie van onderzoek in het beroep en daarmee in de opleiding (a);
(2) Onderwerpen die gerelateerd zijn aan de formulering van het model (b t/m d), en
(3) Inhoudelijke aspecten (e t/m i).
Deze aspecten worden hieronder toegelicht. Op basis van deze beschrijving zijn er richtlijnen geweest waarbinnen het definitieve model in tabel 1 is geformuleerd.
a) De functie van onderzoek in beroep en opleiding
Op basis van de beschrijving van de opleidingsmanagers is geconstateerd dat er verschil is tussen
opleidingen wat betreft de functie die onderzoek heeft in het latere beroep. Daarmee krijgt onderzoek ook een andere invulling in de opleiding. Er lijken op basis van de gesprekken drie typen opleidingen te onderscheiden te zijn. Omdat bekend is welk soort opleidingen in het sample van gesprekken ontbreken, wordt tevens een suggestie gedaan voor het bestaan van een vierde groep van opleidingen.
Bij de eerste groep opleidingen neemt onderzoek doen een centrale plaats in de opleiding in. Het
kunnen omgaan met onderzoeksinformatie in/voor/uit het beroep lijkt o.a. samen te hangen met
hoe snel het beroep zichzelf vernieuwt op basis van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten. In deze
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opleidingen is bezig zijn met de nieuwste ontwikkelingen uit onderzoek, dagelijks aan de orde. Dit
komt voornamelijk doordat het veld zich continu vernieuwt, waardoor beroepsgericht handelen zonder deze inzichten snel gedateerd is.
Bij de tweede groep speelt onderzoek doen een rol doordat een deel van de beroepstaken expliciet
bestaat uit onderzoek doen. Dit geldt voor opleidingen waar bijvoorbeeld marktonderzoek deel uitmaakt van de beroepsbeoefening. Onderzoek doen bestaat hier uit data verzamelen over markten,
groepen mensen of organisaties.
De derde groep opleidingen kenmerkt zich doordat onderzoek in het beroep zeer dicht op het dagelijks professioneel handelen staat en een meer reflectief karakter heeft. Bij deze beroepen leren studenten onderzoek te doen om zo aspecten van het professioneel handelen te kunnen meten, met als
doel dit handelen voor klanten, cliënten, of opdrachtgevers te verbeteren. Het gaat hierbij vaak om
grondigere wijzigingen in het beroepsgericht handelen, die meer incidenteel zijn dan bij de eerste
groep.
Een vierde groep opleidingen bestaat uit de ontwerpgerichte opleidingen, waar studenten creatieve
of technische producten (gebouwen, kleding, gebruiksvoorwerpen) leren op te leveren. Deze opleidingen komen niet voor in de twee onderzochte domeinen, maar er kan wel beredeneerd worden
dat onderzoek in de context van het ontwerpproces in deze beroepen een ander karakter zal hebben.
Opleidingen kunnen onder meer dan één groep vallen. Bijvoorbeeld omdat het veld zich erg snel
vernieuwt en de opleiding ook als visie heeft dat een professional zijn eigen handelen moet kunnen
meten en verbeteren. Of wanneer de professional een product ontwerpt, en dit ook in de markt
moet zetten.
De visie van de opleiding(smanager) op het belang van de onderzoeksvaardigheden van de aankomend professional, lijkt hierbij in een aantal gevallen essentieel te zijn. Er zijn opleidingen waar onderzoeksvaardigheden een grote rol spelen, terwijl de verwachting is dat onderzoek doen bij de uitvoering van het uiteindelijke beroep niet direct aan de orde zal zijn, bijvoorbeeld door gebrek aan tijd
of bronnen. Maar omdat de opleiding(smanager)het doen van onderzoek wel centraal ziet in het
ideaalbeeld van het beroep, krijgt onderzoek een groot accent in het curriculum. Mogelijk verandert
daarmee op termijn ook het karakter van het beroep op dit punt.
De volgende aspecten met betrekking tot de formulering van het model kwamen in de gesprekken
aan de orde:
b) Het model vraagt veel uitleg vooraf, de formulering moet concreter
Bij de bespreking van het model was opvallend dat alle opleidingsmanagers moeite hadden om concreet te krijgen wat er met de verschillende onderdelen bedoeld werd. Na het geven van een voorbeeld door de interviewers lukte het prima om van gedachten te wisselen over de onderdelen. Gevolg van deze constatering is dat de formulering van het model aangepast zal worden.
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c) Alle opleidingen kunnen zich verhouden tot het model
Alle opleidingsmanagers konden aangeven welke aspecten binnen het model in meer of mindere
mate onderdeel uitmaken van hun opleiding. In die zin is het model toepasbaar gebleken. In een
aantal gevallen werd door de opleidingsmanagers gevraagd of een gezamenlijk model voor de hele
HvA wel relevant is, gezien het hoge abstractieniveau. Tegelijk werd ook het nut van een gezamenlijk
model gezien, bijvoorbeeld als hulpmiddel bij het verder implementeren van onderzoek in het curriculum.
d) Het model heeft een niveauaanduiding nodig
In drie van de gesprekken kwam naar voren dat de thema’s in het model dan wel toepasbaar zijn,
maar dat de daadwerkelijke positionering van de onderdelen lastig toe te passen is, omdat de onderdelen geen niveauaanduiding kennen. Bij de vraag (òf en) waar de onderdelen een plaats in het curriculum hebben, vonden deze opleidingsmanagers het lastig een antwoord te geven, omdat ze niet
wisten op welk niveau ingestoken werd. Er is bij het hanteren van dit model duidelijk behoefte aan
een niveauaanduiding om opbouw van de inhoud en het verwachte eindniveau in onderzoeksvaardigheid te kunnen duiden.
De volgende inhoudelijke aspecten van het model hadden een centrale plaats in de gesprekken:
e)

Grondhouding en basisvaardigheden voorafgaand aan onderzoeksvaardigheden mogen toegevoegd worden
Enkele opleidingsmanagers misten in het model de vaardigheden die vooraf gaan aan het doen van
onderzoek, zoals nieuwsgierigheid, kritisch vermogen, precies kunnen lezen, kunnen schrijven. Ze
hadden het gevoel dat van deze aspecten verondersteld wordt dat ze aanwezig zijn bij de studenten
als ze bezig gaan met onderzoek, terwijl dit vaak niet het geval is.
f) Alle opleidingen maken onderscheid tussen professioneel en wetenschappelijk
Bij bespreking van onderdelen waar zowel professionele als wetenschappelijk aspecten genoemd
worden, maken alle opleidingsmanagers onderscheid tussen deze aspecten. Bij ‘hun professioneel
handelen te baseren op up-to-date kennis uit vakgebied en wetenschap’, of ‘het bijhouden van relevante vakgerichte en wetenschappelijke kennis [..]’ wordt ‘kennis uit vakgebied’ gezien als voor studenten van een toegankelijker niveau dan ‘kennis uit wetenschap’. Bij ‘in staat te zijn een professionele probleemanalyse te maken en hypothesen te formuleren waarmee een dialoog met wetenschappelijke onderzoekers en collega professionals aangegaan kan worden’, wordt ‘de dialoog met
een collega professional’ als een goed eindniveau gezien voor de bacheloropleiding, terwijl ‘de dialoog aangaan met de wetenschapper’ (meestal) gezien wordt als masterniveau of daar bovenuit.
Concluderend worden wetenschappelijke bronnen en gesprekspartners gezien als zijnde voor sommige studenten van sommige opleidingen en niet voor allen.
Een ander aspect is dat sommige opleidingsmanagers aangeven dat er bij hun beroepsmodel weinig
literatuur beschikbaar is dat het midden kent tussen wetenschappelijke literatuur dat te complex is
voor veel studenten, en handboekteksten die minder actueel zijn. De uitgewerkte toepassingen van
de wetenschappelijke (hulp)wetenschappen naar de beroepspraktijk is in vakbladen nog niet altijd
voorhanden. Dat maakt het gebruik van up-to-date bronnen ingewikkelder.
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Ook vindt een aantal opleidingsmanagers dat er in het algemeen onvoldoende (wetenschappelijke)
literatuur beschikbaar is voor studenten en docenten.
g) Ethische aspecten worden gekoppeld aan beroepsethiek
Bij de meeste opleidingsmanagers was de eerste reactie dat ze niets doen aan onderzoeksgerichte
ethiek. In tweede instantie wordt ethiek vaak gekoppeld aan de ethische aspecten die horen bij het
beroep. Ook wordt het verband met leren reflecteren wel gelegd. Dit vindt soms plaats in de context
van lessen SLB of projectbegeleiding. Slechts een enkele opleiding geeft specifiek aandacht aan de
ethische aspecten die horen bij het doen van onderzoek.
h) Voor het expliciteren van beperkingen is geen plaats in de meeste opleidingen
Een aantal opleidingsmanagers vond de formuleringen rond ‘beperkingen’ vreemd of lastig. Men
vroeg zich af waarom er geformuleerd werd vanuit ‘beperkingen’ en niet vanuit ‘mogelijkheden’.
Andere opleidingsmanagers zagen de koppeling hiervan met onderzoek wel, omdat studenten onderzoeksvaardigheden leren, maar geen onderzoekers worden en daarmee hun beperkingen op dit
punt moeten kennen. In alle gevallen werd het aanleren, kennen en hanteren van ‘beperkingen’ wel
als heel lastig gezien: hoe doe je dat? Enkele opleidingen besteden expliciet aandacht aan zgn. statistische beperkingen (vuistregels) bij het doen van analyses. Ook besteden enkele opleidingen aandacht aan de beperkingen van de junior professional: ‘Let op, je bent als student nog geen volleerde
…’
Drie opleidingsmanagers kwamen tot de conclusie dat er eigenlijk geen ruimte in hun opleiding is
voor studenten om bij opdrachten, zonder antwoord op de vraag terug te komen. Ze concludeerden
dat studenten wordt geleerd dat ze altijd tot een antwoord moeten komen, anders wordt niet aan de
gestelde verwachting voldaan. Dat richt impliciet het kritisch vermogen van studenten. Bij één opleiding werd aangegeven dat er in dit kader wel eens geprobeerd is de studenten een opdracht te geven waar geen juist antwoord vindbaar was (op hun niveau). Men wilde zo studenten leren met vragen in plaats van antwoorden terug te komen. Maar in het jaar erna was de casus al bekend onder de
volgende groep studenten en werkte deze niet meer. Dit soort van kritisch vermogen is in de praktijk
lastig gebleken.
De meeste opleidingen hebben wel lessituaties waar ze docenten om advies vragen over hun opdrachten. Dit ‘consulteren’ is nodig om een voldoende beoordeling voor een opdracht te krijgen.
Soms gaat het om hulpvragen over gegevens, soms om vragen over de manier/route om tot een
antwoord te komen. De opleidingsmanagers gaven aan dat dit meestal in de context van projectbegeleiding of SLB het geval is. De opleidingsmanagers vragen zich hierbij wel af of de studenten deze
hulpvragen later als professional ook zullen stellen.
Soms gaat het er bij het kennen van je beperkingen ook om te leren doorverwijzen omdat het beroep
formele beperkingen kent. Dit maakt expliciet deel uit van het beroepsmodel en wordt ook in de
praktijk wel toegepast.
i) De diepte-ervaring komt bij de stage
Opleidingsmanagers geven aan dat studenten hun onderzoeksvaardigheid verdiepen wanneer ze in
aanraking komen met de praktijk, al wordt soms de methode van onderzoek slordiger. In de meeste
opleidingen gaan studenten in jaar 3 en 4 stagelopen, waarbij een onderzoek wordt uitgevoerd, soms
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gebeurt dit al eerder. Studenten komen dan in aanraking met logistieke en bestuurlijke beperkingen
die horen bij het doen van onderzoek, zoals gebrek aan tijd, ontbreken van goede toegang tot informatie, een opdrachtgever die een andere vraag beantwoord wil zien of het betreffende antwoord
niet wil weten, etc.
Naar aanleiding van de bevindingen is het model herzien binnen de volgende richtlijnen:
(1) De formulering van het model is concreet, de inhoud is toepasbaar als eindtermen;
(2) Het model geeft voldoende ruimte aan de drie functies van onderzoek in de beroepen waar de
opleidingen van de HvA toe opleiden;
(3) Het model heeft expliciet aandacht voor meer voorwaardelijke vaardigheden behorend bij onderzoek, zoals kritisch vermogen. Het stellen van vragen is daarbij naast het geven van antwoorden. Meer algemene voorwaardelijke vaardigheden (schrijven, precies lezen en logisch redeneren) worden buiten het onderzoeksmodel gehouden en vallen in het bredere beroepsmodel;
(4) Het model heeft aandacht voor onderzoeksethiek;
(5) Er is aandacht voor het niveau van onderzoeksvaardigheden, los van de inhoud van de eindtermen en waar mogelijk los van labels als ‘wetenschappelijk’ of ‘professioneel’.
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