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Onderzoek & HBOOnderzoek & HBO

Beroepspraktijk heeft steeds meer behoefte aan Beroepspraktijk heeft steeds meer behoefte aan 
een ‘kenniswerker’:een ‘kenniswerker’:

Ontwerpgericht oplossen van een (praktijk)probleemOntwerpgericht oplossen van een (praktijk)probleem
Via Via prototypingprototyping komen tot de daadwerkelijke oplossingkomen tot de daadwerkelijke oplossing
Implementatie (het oplossen zelf) onderdeel van de taakImplementatie (het oplossen zelf) onderdeel van de taak

Kennis vergaren voor het oplossen Kennis vergaren voor het oplossen 
(eigen/organisatiekennis niet toereikend)(eigen/organisatiekennis niet toereikend)
Vastleggen van kennis voor later gebruikVastleggen van kennis voor later gebruik

Binnen het hoger onderwijs geen / weinig Binnen het hoger onderwijs geen / weinig 
ervaring met ontwerpgericht oplossen van ervaring met ontwerpgericht oplossen van 
praktijkproblemen:praktijkproblemen:

Niet overal wordt met praktijkproblemen (‘echte’ Niet overal wordt met praktijkproblemen (‘echte’ 
problemen) gewerktproblemen) gewerkt
Implementatie is (nagenoeg) nooit onderdeel van de Implementatie is (nagenoeg) nooit onderdeel van de 
opdrachtopdracht

Binnen het hoger onderwijs geen ervaring met Binnen het hoger onderwijs geen ervaring met 
het het bruikbaarbruikbaar vastleggen van opgedane kennis vastleggen van opgedane kennis 
voor later gebruikvoor later gebruik
HBO zoekt naar invulling van de HBO zoekt naar invulling van de 
onderzoekswensonderzoekswens

Adviesraad voor Adviesraad voor WetenschapsWetenschaps-- en en 
Technologiebeleid (AWT; 2005) Technologiebeleid (AWT; 2005) 

“de onderzoeksfunctie van de hogescholen dient bij te “de onderzoeksfunctie van de hogescholen dient bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk (...)dragen aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk (...)
enerzijds door het afleveren van geschoold personeel, enerzijds door het afleveren van geschoold personeel, 
getraind in ontwerpgetraind in ontwerp-- en ontwikkelactiviteiten en en ontwikkelactiviteiten en 
anderzijds door het helpen oplossen van concrete anderzijds door het helpen oplossen van concrete 
problemen uit de beroepspraktijk” problemen uit de beroepspraktijk” 
“Een voor het HBO wellicht interessante methode is het “Een voor het HBO wellicht interessante methode is het 
ontwerpgerichtontwerpgericht onderzoek”onderzoek”
“Het doel is de ontwikkeling van realisatiekennis. “Het doel is de ontwikkeling van realisatiekennis. 
Realisatiekennis wordt Realisatiekennis wordt getestgetest in reële situaties en in reële situaties en 
onderbouwdonderbouwd door theorie” door theorie” 

VervolgVervolg
“De waarde van realisatiekennis wordt “De waarde van realisatiekennis wordt 
onderzocht door het gebruik ervan in reële onderzocht door het gebruik ervan in reële 
contexten te evalueren. Daarbij moet rekening contexten te evalueren. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met de invloed van vele en worden gehouden met de invloed van vele en 
soms onbekende factoren. soms onbekende factoren. 
“Ontwerpgericht onderzoek moet alle factoren “Ontwerpgericht onderzoek moet alle factoren 
en aspecten in een situatie in hun samenhang en aspecten in een situatie in hun samenhang 
beschouwen. Dit vergt een beschouwen. Dit vergt een holistischeholistische
benadering, waarbij sommige elementen bekend benadering, waarbij sommige elementen bekend 
zijn en andere elementen verborgen blijven” zijn en andere elementen verborgen blijven” 

Onderzoek ter bevordering van Onderzoek ter bevordering van 
professionaliteitprofessionaliteit

OnderzoekOnderzoek in in hethet HBO is HBO is bedoeldbedoeld voorvoor hethet
ondersteunenondersteunen van de professional in van de professional in zijnzijn praktijkpraktijk
HetHet is is belangrijkbelangrijk verbandenverbanden tete leggenleggen tussentussen
wetenschappelijkewetenschappelijke kenniskennis en en praktijkervaringenpraktijkervaringen
AnderzijdsAnderzijds: professionals in ‘social work’ : professionals in ‘social work’ 
beschikkenbeschikken in in ruimeruime mate over mate over vakkennisvakkennis en en 
praktijkervaringpraktijkervaring
Die Die kenniskennis en en ervaringervaring is is echterechter meestalmeestal nietniet
gesystematiseerdgesystematiseerd en en daardoordaardoor moeilijkmoeilijk
toegankelijktoegankelijk en en tete ontsluitenontsluiten voorvoor algemeenalgemeen
gebruikgebruik..

Er moet ervaring komen met combinatie Er moet ervaring komen met combinatie 
oplossen en kennis oplossen en kennis bruikbaarbruikbaar vastleggen vastleggen 

EnEn
Studenten die aan praktijkopdrachten Studenten die aan praktijkopdrachten 
werken moeten werken moeten ook nogook nog wat lerenwat leren

EnEn
Leg ervaringen vast, zodat ook anderen Leg ervaringen vast, zodat ook anderen 
praktijkgericht (ontwerp)onderzoek praktijkgericht (ontwerp)onderzoek 
kunnen invoeren. kunnen invoeren. 
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En verder .....En verder .....

Het is dus van belang onderzoek in het HBO te Het is dus van belang onderzoek in het HBO te ontdoen ontdoen 
van het van het adad--hochoc karakterkarakter, waar het zo vaak door wordt , waar het zo vaak door wordt 
gekenmerktgekenmerkt
Organisaties houden bij het nemen van maatregelen of Organisaties houden bij het nemen van maatregelen of 
het invoeren van veranderingen om problemen op te het invoeren van veranderingen om problemen op te 
lossen vaak onvoldoende rekening met factoren die het lossen vaak onvoldoende rekening met factoren die het 
veranderingsproces beïnvloedenveranderingsproces beïnvloeden
BeslissingenBeslissingen omom eeneen vernieuwingvernieuwing in in tete voerenvoeren zijnzijn vaakvaak
onvoldoendeonvoldoende doordachtdoordacht en en ookook de de gevolgengevolgen van de van de 
((invoeringinvoering van de) van de) maatregelmaatregel wordenworden voorvoor zowelzowel de de 
organisatieorganisatie alsals de de medewerkersmedewerkers nietniet van van tevorentevoren bepaaldbepaald

Belemmerende en bevorderende factoren bij Belemmerende en bevorderende factoren bij 
verandering en vernieuwing*verandering en vernieuwing*

Zinvol dat organisaties een overzicht maken van de mogelijke Zinvol dat organisaties een overzicht maken van de mogelijke 
belemmerendebelemmerende en en bevorderendebevorderende factoren alvorens men tot factoren alvorens men tot 
implementatie overgaatimplementatie overgaat
Een zogenaamde Een zogenaamde implementatiediagnose implementatiediagnose 
Sommige factoren zullen Sommige factoren zullen beïnvloedbaar beïnvloedbaar zijn en zijn en andere niet of andere niet of 
nauwelijks nauwelijks 
Het is wel zinvol ook dit type factoren in kaart te brengen. WanHet is wel zinvol ook dit type factoren in kaart te brengen. Wanneer neer 
ze onoverkomelijk (én essentieel) zijn kan immers besloten wordeze onoverkomelijk (én essentieel) zijn kan immers besloten worden n 
van van verdere interventie en/of implementatie af te zienverdere interventie en/of implementatie af te zien. . 
DecisionDecision DeterminantsDeterminants QuestionnaireQuestionnaire (DDQ) (DDQ) 
Diagnose Innovatievermogen van OrganisatiesDiagnose Innovatievermogen van Organisaties (DIVO(DIVO--
instrument) instrument) 

*Fleuren, *Fleuren, WiefferinkWiefferink en en PaulussenPaulussen (2002)(2002)

DUS: TWEE KERNVRAGENDUS: TWEE KERNVRAGEN

Welke belemmerende en bevorderende Welke belemmerende en bevorderende 
factoren spelen een rol bij de implementatie factoren spelen een rol bij de implementatie 
van vernieuwingen (veranderingen, van vernieuwingen (veranderingen, 
maatregelen, interventies, e.d.) maatregelen, interventies, e.d.) 
In welke mate zijn deze factoren In welke mate zijn deze factoren 
beïnvloedbaar? (eventueel nader te beïnvloedbaar? (eventueel nader te 
specificeren als: specificeren als: binnen de reikwijdte van dit binnen de reikwijdte van dit 
projectproject !)!)

. . 
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De methodiek

Kennisvraag 

Praktijkvraag 

Competentievraag

Kennis 

Oplossing 

Competentie 

Vraag ontwikkelen: advertentie 
gebaseerd op praktijkvraag, 
beroepsprofielen en onder-
zoeksagenda(s) 

Valideren: opdrachtgever(s) voor 
praktijk- en kennisvraag geven op 
producten commentaar (offerte, 
ontwerp, implementatie, oplevering) 

Criteria Review: tutoren en 
deskundigen reviewen 
producten op basis van 
(kwaliteits)criteria. 

Kennis mobiliseren 

Kennis opdoen/ toepassen

Studenten vergaren kennis om in 
te zetten voor de praktijkvraag 

Ingevuld voor een eigen projectIngevuld voor een eigen project

Wat moet je doen om 
tot kenniswerkers te 
kunnen opleiden?

We willen kennis-
werkers opleiden

Kenniswerkers 
kunnen opleiden

Zo kun je het doen

Het kan

Wij kunnen het

Partners gezocht die ook dezelfde 
competentiewens en praktijkvraag 
hebben.

Valideren van de werkzaamheden door 
externe reviews te houden

Interne review van eigen 
werkzaamheden

Kennis kwaliteitscriteria; 
eerdere ervaringen

Waar lopen we tegenaan

Delen van ervaringen van docenten

Kwaliteitscriteria

KwaliteitseisenKwaliteitseisen

ValiderenValideren, in algemene zin:, in algemene zin:
Zijn de probleemstelling en het beoogde resultaat Zijn de probleemstelling en het beoogde resultaat 
validevalide, dat wil zeggen haalbaar en gewenst door , dat wil zeggen haalbaar en gewenst door 
de mensen in de praktijkcontext?de mensen in de praktijkcontext?

Is de Is de eindoplossingeindoplossing valide?valide?

Het betreft het Het betreft het proces waarmee wordt nagegaanproces waarmee wordt nagegaan dat dat 
daadwerkelijk aan de behoefte van de omgeving daadwerkelijk aan de behoefte van de omgeving 
tegemoet wordt gekomen. tegemoet wordt gekomen. 
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KWALITEITSEISEN: VERVOLGKWALITEITSEISEN: VERVOLG

INTERNE VALIDITEIT    : GINTERNE VALIDITEIT    : GELOOFWAARDIGHEIDELOOFWAARDIGHEID
EXTERNE VALIDITEIT    : EXTERNE VALIDITEIT    : 
GEBRUIKSWAARDE/OVERDRAAGBAARHEIDGEBRUIKSWAARDE/OVERDRAAGBAARHEID
BETROUWBAARHEID     : BETROUWBAARHEID     : NAVOLGBAARHEIDNAVOLGBAARHEID VAN VAN 
ONTWIKKELINGSONTWIKKELINGSPROCESPROCES

..................                  : ..................                  : AANNEMELIJKHEIDAANNEMELIJKHEID

TOETSING OP KWALITEITSEISENTOETSING OP KWALITEITSEISEN

GELOOFWAARDIGHEID/BRUIKBAARHEID:GELOOFWAARDIGHEID/BRUIKBAARHEID:
HEEFT HET ZWAARTEPUNT BIJ BEOORDELING VAN HEEFT HET ZWAARTEPUNT BIJ BEOORDELING VAN 
RESULTATEN (DE OPBRENGST) STEEDS GELEGEN BIJ RESULTATEN (DE OPBRENGST) STEEDS GELEGEN BIJ 
BETROKKENEN ZELF?BETROKKENEN ZELF?
GEBRUIKERS GEBRUIKERS DIRECTDIRECT INGEZET BIJ BEOORDELING VAN INGEZET BIJ BEOORDELING VAN 
DE INTERVENTIE (o.a. maar DE INTERVENTIE (o.a. maar NIETNIET alleen, alleen, 
SATISFACTIESCHAAL of ‘SATISFACTIESCHAAL of ‘TevredenheidsonderzoekTevredenheidsonderzoek’ ’ 
PROCES IS (OOK) VOOR BUITENSTAANDER GOED TE PROCES IS (OOK) VOOR BUITENSTAANDER GOED TE 
VOLGEN: VOLGEN: TRANSPARANTTRANSPARANT VASTGELEGD (EN VASTGELEGD (EN -- MEDE MEDE 
DAARDOOR DAARDOOR -- GOED OVERDRAAGBAAR)GOED OVERDRAAGBAAR)

TOETSING: VERVOLGTOETSING: VERVOLG

OVERDRAAGBAARHEID:OVERDRAAGBAARHEID:

ZIJN DOELGROEPEN DUIDELIJK OMSCHREVEN?ZIJN DOELGROEPEN DUIDELIJK OMSCHREVEN?
BESTAAT HELDERHEID OVER WELKE (NIEUWE)BESTAAT HELDERHEID OVER WELKE (NIEUWE)
TAKEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD?TAKEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD?
IS OMSCHREVEN OVER WELKE KENNIS EN VAARDIGHEDEN IS OMSCHREVEN OVER WELKE KENNIS EN VAARDIGHEDEN 
DE ‘HULPVERLENER’ MOET KUNNEN BESCHIKKENDE ‘HULPVERLENER’ MOET KUNNEN BESCHIKKEN??
AAN WELKE RANDVOORWAARDEN MOET EEN AAN WELKE RANDVOORWAARDEN MOET EEN 
(SUCCESVOLLE) IMPLEMENTATIE VOLDOEN?(SUCCESVOLLE) IMPLEMENTATIE VOLDOEN?

Uiteindelijk resulteert de toetsing in oordelen, Uiteindelijk resulteert de toetsing in oordelen, 
d.w.z. in termen van eend.w.z. in termen van een

KEURMERK KEURMERK 
BEPAALDE GARANTIEWAARDEBEPAALDE GARANTIEWAARDE

BrunoBruno LatourLatour (1998) (1998) 
From the World of Science to the World of Research?From the World of Science to the World of Research?

Er voltrekt zich een verschuiving van ‘Er voltrekt zich een verschuiving van ‘sciencescience’ naar ‘research’:’ naar ‘research’:
In the last In the last centurycentury and a half, and a half, scientificscientific developmentdevelopment hashas been been 
breathtakingbreathtaking, , butbut the the understandingunderstanding of of thisthis progressprogress hashas
dramaticallydramatically changedchanged
It is characterized by the transition from the culture of "scienIt is characterized by the transition from the culture of "science" to ce" to 
the culture of "research." the culture of "research." 
Science is certainty; research is uncertaintyScience is certainty; research is uncertainty
Science is supposed to be cold, straight, and detached; researchScience is supposed to be cold, straight, and detached; research is is 
warm, involving, and riskywarm, involving, and risky
Science puts an end to the vagaries of human disputes; research Science puts an end to the vagaries of human disputes; research 
creates controversiescreates controversies
Science produces objectivity by escaping as much as possible froScience produces objectivity by escaping as much as possible from m 
the shackles of ideology, passions, and emotions the shackles of ideology, passions, and emotions 
Research feeds on all of those to render objects of inquiry famiResearch feeds on all of those to render objects of inquiry familiar.liar.

EmpirischeEmpirische CyclusCyclus

ObservatieObservatie ((hypothesevorminghypothesevorming))
InductieInductie ((hypothesenhypothesen formulerenformuleren))
DeductieDeductie ((toetsbaretoetsbare voorspellingenvoorspellingen afleidenafleiden))
ToetsingToetsing aanaan empirieempirie
EvaluatieEvaluatie van van resultatenresultaten
HypothesenHypothesen voorvoor vervolgonderzoekvervolgonderzoek

DoelDoel: : KennisontwikkelingKennisontwikkeling
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RegulatieveRegulatieve CyclusCyclus

ProbleemstellingProbleemstelling ((praktischpraktisch probleemprobleem))
Diagnose (Diagnose (watwat is is aardaard en en oorzaakoorzaak?)?)
Plan van Plan van handelenhandelen (hoe (hoe probleemprobleem verhelpenverhelpen))
InterventieInterventie ((advisering/behandelingadvisering/behandeling))
EvaluatieEvaluatie ((welkwelk effecteffect van van interventieinterventie?)?)

DoelDoel: : praktijkverbeteringpraktijkverbetering

Drie stellingenDrie stellingen

1.1. HBOHBO--onderzoekonderzoek kan kan 
NOOIT zo goed zijn als NOOIT zo goed zijn als WOWO--
onderzoekonderzoek!!

2. Lectoren moeten 2. Lectoren moeten 
‘‘boundaryboundary crossen’ om crossen’ om 
optimaal te functioneren optimaal te functioneren 
(maximaal resultaat te (maximaal resultaat te 
boeken)boeken)

3. Je kunt als onderzoeker 3. Je kunt als onderzoeker 
een vervelende boodschap een vervelende boodschap 
niet ‘sec’ formuleren naar de niet ‘sec’ formuleren naar de 
opdrachtgeveropdrachtgever


