
Meervoudige kijk op onderzoek

Ann Van der Auweraert, 

Senior beleidsadviseur LIC

Onderzoek in Onderwijs

ORD conferentie

Heerlen

21 | 1



Aanleiding

•Diverse perspectieven in het hbo op 
onderzoek, kennis, de werkelijkheid
(onderzoeksparadigma`s)

•Babylonische spraakverwarring in het hbo
met betrekking tot het doen van onderzoek

| 2



Doel in het onderzoek

Hoe kunnen we de diversiteit aan
onderzoeksbenaderingen in het hbo
`vangen` in een denkkader (model) en er
taal aangeven?
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Doel van het onderzoek
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Geen theorie om te falsifiëren, maar een 
instrument om het gesprek over 
onderzoek makkelijker te maken

Ontwerpen van een dialooginstrument
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https://www.luminalearning.com
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Kleur bekennen



Workshops

• 20tal opleidingen binnen hogeschool Avans
• uit diverse domeinen: economisch, technisch, zorg en welzijn, 

gezondheid, kunst
• op studiedagen of voor onderwijscommissie, afstudeercommissie, 

toetscommissie of curriculumontwikkelgroep
• tijdens de periode 2018, 2019
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Het objectief 
kennen van de 
huidige situatie

Onderzoek gericht op?

Ontwerpen/vorm
geven van een 
gewenste situatie

Betekenis 
toekennen aan de 
huidige situatie

Actieve 
transformatie 
naar een 
gewenste situatie
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Feitelijke kennis, 
uitgedrukt in 
cijfers en 
grafieken

Opbrengst van het onderzoek?

Ontwerpeisen en 
(werkzame) 
principeoplossing
en

Betekenissen, 
uitgedrukt in 
woorden en 
verhalen

Verandering van 
de (eigen) 
beroepspraktijk 
en empowerment
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Liniair proces met 
strak vooraf 
vastgelegd 
onderzoekplan

Design van het onderzoek?

Iteratief proces 
van analyseren, 
vormgeven, 
testen

Liniair process 
met flexibel 
onderzoeksplan

Opeenvolging van 
cycli van plannen, 
actie en relfectie



Vaststelling

• In opleidingen is het team docenten heterogeen wat 
betreft hun perspectief op onderzoek

•De benadering van onderzoek is niet altijd congruent 
met de beoogde opbrengst en het doel van het 
onderzoek

•Empirisch-analytisch benadering (empirische
onderzoekscyclus)  is vaak (nog) dominant aanwezig in 
curriculum

•De beoordeling (rubrics) van onderzoek is hoofdzakelijk
gebaseerd op kwaliteitscriteria van empirisch-analytisch
onderzoek



•Tendens naar meer ontwerpgericht en/of actiegericht 
onderzoeksbenadering

•Belemmeringen:

–Weinig kennis en ervaring bij docenten met andere
onderzoeksbenaderingen

–Onvoldoende kennis over begeleiden en beoordelen
van andere onderzoeksbeanderingen

–Onduidelijk wat de consequenties zijn voor het 
curriculum

–Geen aangepast didactisch material/handboeken

Venster naar de 
toekomst…
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