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Workshop 

 15 min. theorie 

 15 min. aan de slag in groepjes 

 15 min. plenaire uitwisseling 



Praktijkgericht onderzoek? 

• Wetenschappelijk onderzoek dat er 

voornamelijk op gericht is om professionele 

praktijken te verbeteren.  

• Bijvoorbeeld op gebied van 

gezondsheidszorg, techniek, educatie, 

management en communicatie  

• Implementatie wordt verbeterd door te 

focussen op wat praktijkwerkers nodig 

hebben 



Dilemmas in praktijkgericht 

onderzoek? 

Voorkomend uit spanningsveld tussen 

methodologische / statistische “rigor” en 

praktische relevantie:  

• Interne vs. externe validiteit: te veel nadruk 

op het restricteren vd populatie/ 

behandeling/interventie om de interne 

validiteit te verhogen kan de externe 

validiteit verlagen 

• Open vs. voorgestructureerd onderzoek: 

concepten en/of variabelen vooraf 

afbakenen of de praktijk laten spreken 



Hoe kunnen deze dilemma’s 

worden aangepakt?   

• Door methoden van praktijkgericht 

onderzoek te verbeteren / aan te passen 

en onderzoekers op verschillende niveau’s 

te helpen om ze toe te passen 



 Vanaf 1 september 2013 heeft Hogeschool 
Utrecht een HU-breed lectoraat Methodologie 
van Praktijkgericht Onderzoek 
 

 

     

 



Wie? 

 Dr. Daan Andriessen (lector) & Dr. René Butter 

(hoofddocent) and 8 onderzoekers uit alle faculteiten 

van de HU 

  



Doelen 

• Methodologie van praktijkgericht onderzoek 

expliciteren 

• Methodologische kruisbestuiving en integratie 

stimuleren 

• Kwaliteit van praktijkgericht onderzoek 

vergroten  

• Kloof tussen beroepsopleiding en 

praktijkgericht onderzoek verkleinen 



PRAKTIJKSTROOM 

KENNISSTROOM 

Praktijk van 

onderzoek en 

onderwijs in 

de faculteiten 

Onderzoeks-

programma 

van de 

kenniskring 

Eigen 

methodologische 

& didactische 

publicaties en 

instrumenten 

 

Methodologische 

bijdragen 

onderzoeks-

voorstellen 

Evt. co-auteur bij 

publicaties 

Faciliteren 

Ontwikkelen 

Uitzoeken Adviseren 

Implemen- 

teren 

Onderzoeken Concluderen 

Implementeren 

Evalueren Ontwik- 
kelen 



Lectoraat Methodologie van 
Praktijkgericht Onderzoek 

Methodologie van 
praktijkgericht 

onderzoek 

Wetenschappelijke 
claim 

Relevantie voor 
praktijk 

Didactiek van 
praktijkgericht 

onderzoek 

Onderzoekend 
vermogen 

Beroepsopleiding 

Lectoraat heeft 2 kernthema’s 



 Pluralistisch  

 Pragmatisch 

 Niet-paradigmatisch 

 Geen onderzoeksmethoden uitsluiten 

 Mixed method 

 Passend bij applied sciences 

Uitgangspunten 

praktijkgericht onderzoek 



Precisie 

 Transparant, zorgvuldig en systematisch 

 Betrouwbaar en valide 

 Concreet onderzoeksdesign 

 Ethisch verantwoord 



Relevantie 

Praktijkgericht onderzoek 

Weten-

schappelijk 

Onderzoek 

 

 

Advies 

 

 

Ontwikkeling 



Inspiratie 

• Onderzoeksenthousiasme / Ontdekkingsreis: 

Research Inspirator app (in i-pad app store) 

• Research self-efficacy / Veilige Onzekerheid 

(Didi Griffioen, Stijn Bollinger)  

 

 









Workshop 

 Hoe zou je op verschillende niveau’s: ba, ma 

(hbo/universiteit) een ideale mix kunnen 

vinden tussen precisie, relevantie en inspiratie 

in het onderzoeksonderwijs in de pedagogiek? 

 15 minuten 

 15 minuten plenair uitwisselen 


