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Onderzoek van betekenis: 

Zelf onderzoek doen 
naar vraagstukken in je werkpraktijk

Welkom!

• Kennismaken met leertraject Onderzoek van Betekenis:

- Opbouw leertraject

- Conclusies deelnemers

• Ervaringen van de begeleiders in beeld

• In gesprek over twijfelpunten en verbeterpunten

• Afsluiting

2



20-3-2019

2

Het leertraject in een notedop…

• Eerst intern professionaliseringstraject lerarenopleiders, toen pilot met 
bredere doelgroep (subsidie OnderwijsVernieuwingsProgramma in de 
groene sector), nu breed en open aanbod voor alle (educatieve) 
professionals.

• Professionals uit groen vmbo, mbo en hbo doen onderzoek naar 
vraagstukken in hun eigen werkpraktijk. 

• Ontwikkeling onderzoekend vermogen1 door zelf onderzoek doen

• Begeleiding door een lector en twee docentonderzoekers van Aeres
Hogeschool Wageningen, die tegelijkertijd zelf praktijkonderzoek doen naar 
de module. 
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1 Van den Berg, N. (2016). Grenspraktijken. Opleiders en onderzoekers in ontwikkeling.
Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool. https://www.aereshogeschool.nl/-
/media/Aeres-Hogeschool/Wageningen/Files/Onderzoek/Publicaties-en-artikelen/Niek-van-
den-Berg_Grenspraktijken.ashx?la=nl-NL
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Van den Berg, N. (2016). Grenspraktijken. Opleiders en onderzoekers in ontwikkeling. 
Wageningen: Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool (p.53). 
https://www.aereshogeschool.nl/-/media/Aeres-Hogeschool/Wageningen/Files/Onderzoek/Publicaties-en-
artikelen/Niek-van-den-Berg_Grenspraktijken.ashx?la=nl-NL

Onderzoekscyclus en praktijkcyclus 
verweven in praktijkonderzoek
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Vormgeving leertraject

Leerdoelen: eigen praktijkvraagstukken onderzoeken en eigen onderzoekend vermogen versterken.
Inhoud: methoden en technieken van praktijk(gericht)onderzoek.
Leeractiviteiten: 5 begeleide werkbijeenkomsten + uitvoering praktijkonderzoek van praktijkvraag 
t/m rapportage. Fasen in onderzoek als rode lijn, van idee tot kennisdeling (en vervolg).
Docentrollen: instructie en coaching door 1-2 (modellerende) begeleiders per bijeenkomst, 
peercoaching door deelnemers, presentaties/gesprekken deelnemers en begeleiders met 
stakeholders (slotdag).
Bronnen en materialen: div. handboeken praktijk(gericht) onderzoek, ppt’s, tussen/eindproducten 
praktijkonderzoeken.
Groeperingsvormen: collectief, maatjes, individueel Leeromgeving: AHW, ieders werkplekken en 
verdere omgeving (community of learners).
Tijd: juli-november 2018: 1 startdag (3 opties, totaal 17 deelnemers) en 4 verdere bijeenkomsten (6 
uur per keer, incl. eindpresentaties voor >15 bezoekers door 8 deelnemers en 3 begeleiders) + 
zelfwerkzaamheid, totaal 55-60 uur.
Toetsing: self-assessment en evaluaties tijdens bijeenkomsten. Self- en peer-assessment en 
eindevaluatie laatste dag.

A.h.v. Spinnenwebmodel van Thijs, A. & Van den Akker, J. (2009). Leerplan in ontwikkeling. Arnhem: SLO.
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Conclusies – ervaringen deelnemers

• ‘Klein’ onderzoek naar eigen vraagstukken motiveert en levert ‘grote’ resultaten voor 
eigen werkpraktijk en stakeholders. 

• De vorm werkt als snelkookpan, met strakke planning + ruimte voor 
zelfwerkzaamheid op de driewekelijke contactdagen zelf. 

• Jumping in: niet praten maar doen.

• Goede just in time inhoudelijke input, met flexibele inzet van werkvormen, 
‘modellerende’ begeleiders en input peers. 

• Begeleide intervisie in gemengde groep deelnemers werkt. Verbindingen tussen de 
verschillende praktijkonderzoeken zichtbaar. 

• Diverse vervolgmogelijkheden van onderzoeken en van het traject.
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Terugkijkend…. 
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Ervaringen begeleiders (1)

Positief, een greep…

• Authentieke vraagstukken van deelnemers, borgt betrokkenheid om ermee aan de 
slag te gaan en mogelijk ook die van hun omgeving. Kans op doorwerking van het 
onderzoek, benutting van de resultaten, wordt daardoor groter.

• Bijdrage aan besef van deelnemers hoe onderzoek doen ‘werkt’ en aan hoe klein 
onderzoek kan zijn.

• Begeleidende docenten modelleren/brengen eigen onderzoekservaring in en zijn 
daarmee ‘communitylid’.

• Traject is goed te overzien, pressure cooker maar niet te veel. Vanaf dag 1 wisten 
deelnemers waar ze op de slotdag zouden zijn, en dat ze hun stakeholder daarvoor 
moesten uitnodigen.
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Ervaringen begeleiders (2)
Twijfel/vragen:

T1. Van opstart (verkennen praktijkvraagstuk) naar 1e bijeenkomst (concretiseren, 
komen tot een ‘ontwerp van onderzoek): Hoe zorgen we dat het idee echt verder 
vorm krijgt, ook in de tussentijd?

T2. De diversiteit binnen de groep is groot (docenten in opleiding zaten naast 
kenniskringleden): Hoe ga je om met die diversiteit, sterker nog: hoe zouden we dat 
zelfs kunnen benutten, en hoe faciliteren we de interactie daarin? 

T3. Nadruk op aanwakkeren besef hoe klein (praktijk)onderzoek kan zijn. 
Niet/minder expliciet eisen gesteld aan methoden en technieken van onderzoek, en 
het eindproduct (de poster): Is het nodig kwaliteit meer expliciet te maken, en zo ja, 
hoe? En: past het eindproduct poster daarbij, als vorm om over het onderzoek met 
de buitenwereld te communiceren? 

T4. Een van de succesfactoren van het traject lijkt inhoud en opzet van de 
begeleiding te zijn. Qua opzet is er voor gekozen dat bij iedere bijeenkomst twee 
begeleiders aanwezig waren, op een relatief kleine groep deelnemers. Best duur, 
en: Staat de opzet waarin meerdere begeleiders beschikbaar zijn het meer benutten 
van elkaar als deelnemers in de weg? 
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In gesprek…

1. In duo’s in gesprek: 

Welk (2) van de genoemde punten/vragen zijn in jullie ogen interessant om verder te 
verkennen? Waarom? Kort noteren.

2. Wat zijn jullie ideeën daarover? 

3. In de groep met elkaar in gesprek….
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Afsluiting
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Meer weten? Zelf deelnemen? Iemand tippen?

Rapportage over dit traject en posters van ieders praktijkonderzoek: 
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Onderzoe
k-van-betekenis-in-je-eigen-werkpraktijk.htm

E-mail-adressen begeleiders:
j.van.beek@aeres.nl
n.van.den.berg@aeres.nl
h.van.heijst@aeres.nl

Nieuw traject juni-november 2019: 
https://www.aereshogeschool.nl/opleidingen/cursussen/zelf-
kleinschalig-praktijkgericht-onderzoek-doen
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