


Programma van de dag 

10.30 uur Welkom & opening

10.40 uur Voorstellen Academische Werkplaatsen & Science mapping

12.00 uur Lunch, posterpresentatie & speeddatesessie 

14.00 uur Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek:
Daan Andriessen

14.45 uur Verdiepende workshops ronde 1

15.45 uur Pauze

16.00 uur Verdiepende workshops ronde 2

17.00 – 18.30 uur ‘Vermijd-de-spits-borrel’



Voorstelronde Academische Werkplaatsen 

Academische Werkplaats Presentator

Sociale Relaties & Gehechtheid (Bartiméus-VU) Paula Sterkenburg

‘s Heerenloo-VU Carlo Schuengel

Leven met een Verstandelijke Beperking Petri Embregts

Sterker op eigen benen Jenneken Naaldenberg

EMB Annette van der Putten

Kajak Mariëlle Dekker

Ben Sajet Centrum Krijn van Beek 

GOUD Dederieke Festen



Paula Sterkenburg

ACADEMISCHE WERKPLAATS
SOCIALE RELATIES EN  GEHECHTHEID

PAULA STERKENBURG 



WAT  MAAKT  GELUKKIG? 



WAT  MAAKT  GELUKKIG? 



BARTIMÉUS &  VRIJE  UNIVERSITEIT  AMSTERDAM
START  2002;  CONVENANT  2008 

Relaties ontwikkelen, stimuleren 
en verbeteren => levenskwaliteit

Ontwikkelen, delen en veilig 
stellen van kennis over sociale 
relaties en gehechtheid

Creëren van een wereld waarin 
mensen met een beperking zich 
veilig voelen
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Drie onderzoekslijnen

1. Het signaleren en adequaat interpreteren van 
gedrag en stress

2. Het bevorderen en verbeteren van sociale 
relaties 

3. Het herstellen van verstoorde relaties



Drie onderzoekslijnen

1. Het signaleren en adequaat interpreteren van 
gedrag en stress

2. Het bevorderen en verbeteren van sociale 
relaties 

3. Het herstellen van verstoorde relaties



SAMENWERKING  EN  INBEDDING





• Bevorderen en verbeteren van 
sociale relaties:

• tijd en tijdsbeleving;

• serious game voor broertjes en 
zusjes van kinderen met een 
visuele of (visuele-en-) 
verstandelijke beperking;

• ondersteuning aan gezinnen met 
een kind met een zeldzame 
aandoening (NCL)

• virtual- and augmented reality

• Herstellen van ‘verstoorde 
relaties’: ITGG-MVB

START  VAN  NIEUWE  PROJECTEN  - 2020
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Volg ons! 

• Websites
www.fgb.vu.nl/nl/onderzoek/academische-
werkplaatsen/bartimeus/index.aspx

www.socialerelatiesenict.nl 

www.embeninct.nl  

• Nieuwsbrieven
Aanmelden via www.socialerelatiesenict.nl 

• Facebook
www.facebook.com/sociaalict

www.facebook.com/embenict  

• Kennisplein Gehandicaptenzorg





WAT DOEN WE?
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Gezin, zorg & 

levensloop
Autonomie en

vrijheid

Ontwikkelings-

bewust

begeleiden



HOE DOEN WE DAT?



Faculty of Behavioural and Movement Sciences

ONDERZOEKSRESULTATEN: EINDE VAN HET BEGIN

> Proefschrift

> Schippers, B. (2019). Reduction of coercive measures: A multidisciplinary approach in care for 

people with intellectual disabilities. Academisch proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam.

> Impact

> Praktijk ‘s Heeren Loo

> Trouw, Radio 1

> Websites, video

> CCE Podium, video

> Vervolgproject implementatie
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Faculty of Behavioural and Movement Sciences

Ideeen

Vragen

Oproepen tot 

aanvragen

Implicaties

ergernissen

Plan, Do, Check, ActVervolgvragen

Project 1

Project 2

Project …

Project k

Broedplaats

Regiegroepen/ 
themanetwerken

Expertisecentra

Advisium

Zorg-

beleid
Opleidingen

(int/ext) VU

Thema’s

Onderzoekspanel / 

register mensen met 

VB

KennispleinSymposia, 

conferenties

PublicatiesPartners

ExPex, 

belangengroepen

Kennis delen

implementatie

vervolgvragen

ClientDataBank

Werkgezelschap

Ouderschap



KRACHTEN BUNDELEN
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Verstandelijke

beperking
DCD Autisme Andere

doelgroepen

......

Registers Samenwerkende Participanten

Ontwikkelingsvragen en –Stoornissen (re-SPONS):

- beheer, stuurgroep

- contactgegevens, toestemmingen, kernset

......
Belanghebbenden

surveys feedback

Visuele bep



Faculty of Behavioural and Movement Sciences

FGB.VU.NL/NL/ONDERZOEK/ACADEMISCHE-WERKPLAATSEN/S-HEEREN-LOO-
VU/INDEX.ASPX

https://fgb.vu.nl/nl/onderzoek/academische-werkplaatsen/s-heeren-loo-vu/index.aspx


Academische Werkplaats

Leven met een verstandelijke beperking



Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Zorgorganisaties

Cliëntorganisatie

Universiteit



Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Ontstaan: vanuit consortium ervaringsdeskundigheid (2011)

Uitgangspunt: wetenschappelijke, professionele & ervaringskennis = complementair

Samenwerking:

Doel: kracht en mogelijkheden van mensen met een beperking en hen die hen ondersteunen

Onderzoekers

Professionals

Mensen met VB &

hun naasten



LINK NAAR FILM:

https://player.vimeo.com/video/262094600

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F262094600&data=02%7C01%7Ca.hendrikx%40erasmusmc.nl%7C888eea1866cb43eb154708d7a3f4df5e%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637158144427095057&sdata=EaaGypcWZyUk5PqV2Ya9lWcEqOVSGcUJ9W%2FRyH78dHY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F262094600&data=02%7C01%7Ca.hendrikx%40erasmusmc.nl%7C888eea1866cb43eb154708d7a3f4df5e%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637158144427095057&sdata=EaaGypcWZyUk5PqV2Ya9lWcEqOVSGcUJ9W%2FRyH78dHY%3D&reserved=0


Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Contact

Prof. dr. Petri Embregts: 
p.j.c.m.embregts@uvt.nl

Website AWVB



Academische werkplaats
Sterker op eigen benen

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigmOHat9rlAhVSJVAKHb_VBNEQjRx6BAgBEAQ&url=https://nvavg.nl/jaarverslag-sterker-op-eigen-benen-2016/&psig=AOvVaw1Xtj_pO_3zOtq1n8ZxkfBL&ust=1573296330081305
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigmOHat9rlAhVSJVAKHb_VBNEQjRx6BAgBEAQ&url=https://nvavg.nl/jaarverslag-sterker-op-eigen-benen-2016/&psig=AOvVaw1Xtj_pO_3zOtq1n8ZxkfBL&ust=1573296330081305


Missie
Gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking bevorderen door de integratie van onderzoek, onderwijs en 
patiëntenzorg: dichtbij in de leefsituatie als het kan en specialistisch
waar het moet. 

Persoon en de omgeving staan centraal, niet het syndroom of de 
ziekte. 



Onderzoekslijnen en thema’s



Speerpunten voor 2020

 Ontwikkeling van de Academische Werkplaats
 Versterken samenwerking onderzoek/praktijk
 Inzetten rapport ‘geef een impuls aan je AW’
 Start onderzoek rondom ontwikkeling AW

 Vergroten zichtbaarheid AW

 Inzet en zichtbaarheid van de expertise arts verstandelijk gehandicapten
 AVG praktijk, poli zeldzaam, transitiepoli
 Evalueren van de rol van de AVG in de medische zorg
 Ontwikkelen training en e- learning AVG expertise voor andere 

beroepsgroepen
 Bijdragen aan geneeskunde onderwijs, bij en nascholing en 

samenwerking met hbo/mbo onderwijs



Speerpunten voor 2020

 Borgen en ontwikkelen van inclusief onderzoek
 Aanstelling nieuwe co-onderzoekers
 Inzet van burgerwetenschap via het crowdience platform
 Responsible innovation: de rol van inclusief onderzoek in e-health

 Inclusief onderzoek in gezondheidsbevordering

 Platform zorgdata
 Samenwerking uitbreiden
 Analyses op beschikbare data
 Promotieonderzoek platform voor koppelen zorgdata in 

samenwerking met informatietechnologie van Wageningen UR



Deelnemers en samenwerkingspartners



Contact

sterkeropeigenbenen@radboudumc.nl

www.sterkeropeigenbenen.nl



Academische werkplaats EMB
Prof. dr. Annette van der Putten

Rijksuniveristeit Groningen
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Visie & Missie 

• …bijdragen aan de ontplooiing, eigen regie en 
participatie van mensen met EMB.

• Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en beleid 
gericht op het vergroten van de kwaliteit van 
bestaan van deze doelgroep en hun naasten staan 
hierbij centraal.



  



Wie werken er?

• ± 25 mensen van de 4 samenwerkingspartners 

• Managementteam 

• Bestuur

• Samenwerking met vele partners!



Fo
to

 d
o

o
r 

M
ax

 A
lv

ar
es

 V
eg

a



Dank voor uw aandacht
Meer informatie:  www.aw-emb.nl



Projectleider:
Dr. Wouter Groen

Onderzoekscoördinator:
Dr. Marielle Dekker

Researchdag AW VB 16 jan 2020

https://www.ambiq.nl/
https://www.ambiq.nl/


Missie
Gezamenlijke kennisontwikkeling 
ten behoeve van jeugdigen met 
een LVB & psychische problemen

• Kennisbundeling via actieve netwerkstructuur 
professionals GGZ en LVB-zorg

• Kennisontwikkeling via onderzoek i.s.m. 
kernpartners en onderzoekers

• Kennisverspreiding



Kennisbundeling

Werkgroepen

 Handboek Psychiatrie en LVB
 Middelengebruik en verslaving
 Cognitieve gedragstherapie
 Farmacotherapie
 Wilsbekwaamheid
 Trauma-gerelateerde problemen
 Problematische gehechtheid
 Straatwijzer 
 Transitiecoach LVB
 Onderzoek & Ontwikkeling



Kennisontwikkeling

Dutch Intellectual Disability Study (DIDS)
Prevalence, course and treatment effects of psychopathology 

in youth (0-25 years) with mild intellectual disability or 

borderline intellectual functioning in large existing cohorts 

and a new idiosyncratically-dynamically mapped treatment 

cohort.

 Langlopend cohort onderzoek vroege herkenning en behandeling binnen de 
GGz (ZonMw)

 Looptijd: 2020 tot 2028



DIDS
Consortium

Experts complexe LVB-zorg Experts kinderpsychiatrie LVB

Ervaringsdeskundigen &  belangenbehartigers Datamanagers onderzoeksconsortia

Senior onderzoekers 
& methodologen

https://www.ambiq.nl/
https://www.ambiq.nl/


Kennisdeling

Handreikingen/e-modules

AW Kajak congres: 9 juni 2020

Publicaties



Contact

W. www.academischewerkplaats.nl
www.awkajak.nl

E. m.dekker@awkajak.nl
w.groen@awkajak.nl

T.  030 7400400 

http://www.academischewerkplaats.nl/
http://www.awkajak.nl/
mailto:m.dekker@awkajak.nl
mailto:w.groen@awkajak.nl


Ben Sajetcentrum

Amsterdam 

Krijn van Beek
Coordinator BSC



Stichting 
Actief Burgerschap



één DOEL

Verbeteren kwaliteit 

van leven



Methode Ben Sajet



Voorbeeld Methode Ben Sajet I

Dementiezorg leert van netwerkdenken in VGZ, GGZ en Jeugdzorg



Lopende Projecten in de VG

• Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad. Jongvolwassenen 

met een licht verstandelijke beperking en zware problemen 

(subsidie ZonMw 400.000 euro). 

• Sociale relaties en ICT: bevorderen van coping, autonomie en 

welzijn (subsidie ZonMw 400.000 euro). 

• De wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken met behulp 

van ICT: het bevorderen van welzijn door ICT (subsidie ZonMw

400.000 euro).

• “Buurtgerichte interventies voor inclusie van mensen met 

beperkingen”, Raak subsidie 2 jaar 2018-2020, 300.000 euro 



Academisch Werkatelier  
Amsterdam

 Promovenda bsc
 ED
 UvA
 HvA
 ROC Amsterdam
 Gemeente Amsterdam
 Cordaan
 OTT
 Amsta

Academisch Werkatelier  
Den Haag

 Promovenda bsc
 ED
 UvA
 Haagse Hogeschool
 ROC Mondriaan
 Gemeente Amsterdam
 Middin
 Gemeente Den Haag 

uitwisselen 

Kennis delen 

Expertisenetwerk LVB
SIGRA

Leger des Heils Kenniscentrum LVB

Verslavingszorg

Po
lit

ie
 -

Ju
st

it
ie

Cliëntenbelang  
Forensische Zorg   Mee Amstel en Zaan

Amsta Karaad

Voorbeeld Methode Ben Sajet II



Voorbeelden Methode Ben Sajet III

Serious game Jij & Ik 

HiSense App MVB/LVB

Aansluiten & Stimuleren



Hoe?

1 Niet over ons, zonder ons: actieve samenwerking met co-

onderzoekers/ouderpanel.

2 Netwerk: praktijk-onderwijs-onderzoek.  

3 Bottum-up: vraag client(en netwerk) en professional is 

leidend.

4 Kruisbestuiving: participatie van studenten ROC, Hogeschool

en Universiteit.

5 Delen en toepassen: via publicaties & directe implementatie

in de praktijk en in curricula onderwijs.



Nieuwsgierig? Volg ons! 

1 www.bensajetcentrum.nl

2 @BenSajetcentrum

3 info@bensajetcentrum.nl

4 www.socialerelatiesenict.nl

5 Nieuwsbrieven

6 www.facebook.com/sociaalict

7 Kennisplein Gehandicaptenzorg

http://www.bensajetcentrum.nl/
mailto:info@bensajetcentrum.nl
http://www.socialerelatiesenict.nl/
http://www.facebook.com/sociaalict


Academische Werkplaats GOUD:
Gezond OUDer worden met een VB

Missie
Onderzoeken en ondersteunen van de gezondheid van mensen met een VB ter bevordering van 

welzijn, zelfstandigheid en eigen regie

16 januari 2020
Dederieke Festen
Thessa Hilgenkamp



Fysieke activiteit & 
fitheid

Voeding & 
voedingstoestand

Angst & 
depressie

Metingen bij 1050 deelnemers 2009-2010

GOUD 1



Cardiovasculair risico factoren & depressieve klachten

Beperkte fitheid

Krachttraining

AP gebruik (30%)

AP afbouw

Slaapproblemen (72%)

Omgevingsverlichting

Depressie (8%)

Lichttherapie

GOUD 2



GOUD1 GOUD2 GOUD3

In kaart brengen gezondheid 
van ouderen met een VB

Doelgroepspecifieke
interventies

Verder ontwikkeling & 
toepassing kennis obv vragen 
praktijk

Expertise voorop!

GOUD 3



GOUD X: 10 jaar follow-up studie (5 thema’s) Slaapproblemen met psychiatrische aandoeningen

Effectiviteit van krachttraining Bijwerkingen van antipsychotica: een toolkit voor 
bewegingsstoornissen

GOUD 3



www.goudonbeperktgezond.nl



Science mapping associatie AW

• Publicaties (artikelen, abstract) in Web of Science
• Intellectual disability en varianten in title, abstract

• PIs van de AWs

• 2014-2019 (geen early view)

• K = 399

• VosViewer 1.6.10



Keywords & 
trends



Keywords & 
trend

effectiveness

perspective

Mild ID

perception

collaboration



Samenwerking

















Lunch, poster & speeddate 

12.00 uur ‘Walking lunch’

12.20 uur Posters Academische Werkplaatsen

13.00 uur Speeddatesessie 



Daan Andriessen

Lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek 
Hogeschool Utrecht

Hoe geef je een impuls aan samenwerking ten behoeve van je 
academische werkplaats?



Samen door de deur van de werkplaats

Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen

Rotterdam, 16 januari 2020

Dr. Daan Andriessen

Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek



Wie zitten er in de zaal?

 Universitaire onderzoekers

 HBO onderzoekers

 Onderzoekers uit andere kennisinstellingen

 Zorgprofessionals en –managers

 Gemeentelijke, regionale of provinciale ambtenaren

 Rijksambtenaren

 Medewerkers uit onderwijsinstellingen



Academische werkplaatsen

 een samenwerkingsverband tussen onderwijs, 

onderzoek, de zorgpraktijk en het zorgbeleid. 

Binnen die samenwerking worden kennis en 

kunde gedeeld (Jansen & Burhenne, 2011).

 Binnen de werkplaatsen wordt vaak ook 

praktijkgericht onderzoek gedaan en 

tegelijkertijd gewerkt aan verbetering van de 

praktijk. 

 Het idee is dat deze combinatie het 

praktijkgerichte onderzoek beter en relevanter 

maakt en de praktijk beter en meer 

onderbouwd. 



Academische werkplaatsen om de 

doorwerking van onderzoek te vergroten

“Research does not function as a cannon that shoots knowledge 

into the world of action, where the targeting and force of the 

knowledge determines its ‘impact’” (Kok & Schuit, 2012, p.2)

Impact als traditionele kijk op onderzoek 

Vraag Onderzoek Resultaten Disseminatie Implementatie Impact



Doorwerking als moderne kijk op onderzoek

Bron: Kok & Schuit 2012



Hoe loopt de samenwerking in jouw 

Academische Werkplaats?

1. er blijken verschillende verwachtingen te zijn tussen de partners in de 

academische werkplaats over het doel en de activiteiten van de 

werkplaats;

2. onderzoekers klagen dat onderzoeken niet zo kunnen worden uitgevoerd 

als bedacht omdat de praktijk niet meewerkt;

3. de zorgpartners klagen dat de onderzoeken te lang duren, te abstract 

zijn of dat ze weinig hebben aan de resultaten;

4. er zijn spraakverwarringen en er zijn verschillende beelden over de 

gemaakte afspraken;

5. vergaderingen duren lang en gaan vaak over procedures en niet over de 

inhoud;



Hoe loopt de samenwerking in jouw 

Academische Werkplaats?

6. je hebt het gevoel dat anderen niet zien welk werk jij verzet in het kader 

van jouw rol binnen de academische werkplaats of krijgt de waarde van 

en de uitdagingen binnen jouw werk niet uitgelegd;

7. er is een gevoel van moedeloosheid omdat het samenwerken moeilijker 

blijkt dan gedacht;

8. er is onderling wantrouwen over verborgen bedoelingen en agenda’s;

9. je hebt het gevoel dat je te weinig betrokken wordt bij besluitvorming en 

activiteiten binnen de academische werkplaats terwijl jij daar een 

waardevolle bijdrage aan zou kunnen leveren.

10. degenen die de werkplaats coördineren hebben hun handen vol aan het 

in goede banen leiden van de activiteiten en het er bij betrekken van de 

partners;



Oprichtingsfase Uitbreidingsfase Consolidatiefase
Gerichte 

focusfase
Borgingsfase

In welke fase zitten jullie? (Wehrens et 

al., 2011)



Herkennen jullie deze uitdagingen?
Fase Uitdagingen

Uitbreidingsfase  zichtbaarheid creëren

 opbouwen relatie tussen onderzoekers (universiteit/hbo), praktijk-

organisaties en beleidsorganisaties

Consolidatiefase  structuur past niet meer bij de groei

 onduidelijk wanneer een project onder de werkplaats valt en wanneer niet

 uiteenlopen van activiteiten en verlies van focus

 onderlinge afstemming en bewaken van de samenhang

 formelere overlegstructuur vervangt informele hands-on aanpak

 tijdsdruk en onvoldoende tijd bij de coördinatoren

Gerichte focus-

fase

 bereiken van afstemming over prioriteiten

 meekrijgen van de organisatielaag onder de bestuurders

 meebewegen met een snel veranderende omgeving

 positioneren van de werkplaats tussen allerlei andere initiatieven

Borgingsfase  organisatorische inbedding van de academische werkplaats in bestaande

structuren

 financiering op de langere termijn (Wehrens et al., 2011)



Zien jullie het nog zitten?



Wat is de kwaliteit van jullie gesprekken?

(Isaacs, 1999)



Wie legt welke 

prioriteiten?

Kennisontwikkeling
Ontwikkelen van nieuwe 

inzichten die overdraagbaar zijn

2020 Daan Andriessen | Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Utrecht | www.methodologie.hu.nl 

Systeemontwikkeling
Veranderen van de lokale 

situatie waarin de AW bezig is 

(cultuur, beleid, wijze van 

werken)

Persoonsontwikkeling
Deelnemers aan de AW laten 

leren zodat ze hun werk beter 

kunnen doen



Op 

luchtige 

wijze uiten 

van eigen 

perspectief

Op 

speelse 

wijze 

samen-

werken

Delen van 

waarden

Delen van 

drijfveren

Beleving 

van het 

verleden 

delen

Inzicht in 

eigen en 

elkaars 

positie

Samen de 

proble-

matiek

door-

gronden

Samen 

nieuwe 

ambities 

formuleren

Samen 

nieuwe 

ambities 

concreti-

seren

Loesje Spiegelen
Waarden 

in 1 minuut

Passies / 

drijfveren 

in 1 minuut

Learning 

History

Opstellen 

in de 

ruimte

Contempla

-tieve

dialoog

Portret van 

de 

toekomst

Metaplan 

maken

Discussie Reflectieve dialoog Generatieve dialoog

Hoe kan je stappen maken?



Dank voor uw aandacht

Dr. Daan Andriessen

www.methodologie.hu.nl

Daan.andriessen@hu.nl

twitter.com/onderzoekcoach



Verdiepende workshops

Workshopronde 1: 14.45u-15.45u

Workshop Titel Zaal

1 Kwantitatief onderzoek: wat levert het op? Bovenzaal Koetshuis

2 Kwalitatief onderzoek; uitdagend onderzoek! Benedenzaal Koetshuis

3 Onderwijs: verbinding WO, HBO en MBO binnen een Academische Werkplaats Kleine Kerkzaal

4 Cirkelen rond je onderzoek Grote Kerkzaal

Workshopronde 2: 16.00u-17.00u
Workshop Titel Zaal

2 Systematische reviews: (methodologische) uitdagingen in het veld Benedenzaal Koetshuis

3 Implementeren in de praktijk Grote Kerkzaal

4 Proefpersonen-informatie opstellen in makkelijke taal én volgens de wet AVG Bovenzaal Koetshuis



Cirkelen rond je onderzoek

Voeren van een gesprek over het ontwerp van een onderzoek

Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen

Rotterdam, 16 januari 2020

Dr. Daan Andriessen

Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek



Continue in gesprek blijven met betrokkenen 

over de opzet van het onderzoek

Bron: Kok & Schuit 2012



Waar moet je allemaal mee rekening 

houden bij het ontwerpen van een 

praktijkgericht onderzoek?

Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarvan de vraagstelling wordt 

ingegeven door de beroepspraktijk en waarvan de opgedane kennis direct 

bij kan dragen aan die beroepspraktijk (Andriessen, 2014).



Redeneren van kwestie naar aanpak

1. Praktijkkwestie verkennen: van kwestie zoals ervaren 
naar kwestie zoals gedefinieerd ten behoeve van 

onderzoek

2. Benodigde kennis bepalen
Kennisprobleem = het gat tussen bestaande en 

benodigde kennis om kwestie aan te pakken

3. Randvoorwaarden vaststellen

4. Doelen benoemen

5-7. Onderzoeksvraag 
deelvragen & -producten

8. Design & 
methoden

Uitvoering



Vier mogelijke doelen in praktijkgericht 

onderzoek

Kennisontwikkeling

Systeemontwikkeling

Productontwikkeling

Persoonsontwikkeling         

Praktijk-

gericht

Onderzoek

Onder-
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Veranderen

Maken

Leren         



Ieder doel vereist een eigen aanpak

Aanpak

Onder-

zoeks-

aanpak

Verander-

aanpak

Ontwerp-

aanpak

Didactische

aanpak         

Kennisontwikkeling

Systeemontwikkeling

Productontwikkeling

Persoonsontwikkeling         



Doel van het Cirkelen rond je onderzoek

 Voor wie: 

 Iedereen die vanuit verschillende invalshoeken wil ‘cirkelen’ om een 

voorgenomen of bestaand onderzoek om passende 

onderzoeksdesigns te verkennen

 Doel:

 Elkaar en elkaars positie beter leren begrijpen

 Consensus bereiken op doelen van onderzoek en wat iedere partner 

nodig heeft om deel te nemen

 Zicht krijgen op designs en activiteiten om doorwerking van het 

onderzoek te vergroten



Praktijkkwestie verkennen:

Kwestie: 
Wat is de ongewenste situatie? Welke kans ligt er om de praktijk te 
ontwikkelen?

1

Randvoorwaarden vaststellen:

Vraag opdelen:

Producten bepalen:

Naam onderzoek: Werkblad Cirkelen rond je 
onderzoek

Doelen benoemen:

Kennisdoel: 

Veranderdoel: 

Welke kennis wil je ontwikkelen tijdens het onderzoek?

Welke veranderingen wil je realiseren tijdens het onderzoek?

4-1

4-2

Professionaliseringsdoel: 
Wie wil je wat laten leren tijdens het onderzoek?

4-3

Onderzoek

Benodigde kennis bepalen:

Kennisprobleem: 
Wat is al wel en wat nog niet bekend over de (aanpak van) de kwestie?

2

Randvoorwaarden: 
Welke beperkingen en mogelijkheden zijn er voor het onderzoek 
(looptijd, inzet, middelen, ethische aspecten, veiligheid etc.)?

3

Vraag stellen:

Onderzoeksvraag: 
Welke vraag wil je tijdens het onderzoek beantwoorden? Is die vraag 
definiërend, beschrijvend, vergelijkend, evaluerend, verklarend of 
ontwerpend?

5

(Deel) producten: 
Welke concrete (deel) producten worden opgeleverd? Wat is er af als 
het af is?

7

Deelvragen: 
Welke deel vraag wil je tijdens het onderzoek beantwoorden? Zijn die 
vragen definiërend, beschrijvend, vergelijkend, evaluerend, verklarend 
of ontwerpend?

6

Onderzoeksaanpak ontwerpen:

Onderzoeksdesign: 
Uit welke onderdelen bestaat het onderzoek en hoe worden die 
gecombineerd?  Hoe participeren de betrokkenen in het onderzoek? 
Hoe participeert de onderzoeker in de praktijk?

8-1

Onderzoeksmethoden: 
Welke methoden worden ingezet?

8-2

relevant

verankerd

afgebakend

doelgericht

productief

functioneel

logisch

grondig
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Ontwerpdoel: 
Wat wil je maken tijdens het onderzoek?

4-4

http://www.methodologie.hu.nl/


Cirkelen in tweetallen

 A brengt een nieuw of lopend onderzoek in

 B bevraagt A op de 8 invalshoeken. Start eerst bij de invalshoek waar A 

al het meeste over weet. Switch dan naar de invalshoek die voor A het 

meest lastig is.

 A vult werkblad in tijdens het gesprek

 Keer de rollen om



Reflectie

 Welke invalshoeken waren het lastigste?

 Welke inzichten heeft het opgeleverd?

 Hoe zou je dit kunnen toepassen in je werk?



Dank voor uw aandacht

Dr. Daan Andriessen

www.methodologie.hu.nl

Daan.andriessen@hu.nl

twitter.com/onderzoekcoach



Vermijd-de-spits-
borrel!



Evelien van Wingerden
Ruud Tap
Lidian Korenberg
Maaike van Rest
Veroni van Es
Jolanda Douma
Jenneken Naaldenberg
Elsbeth Taminiau
Helen Korving
Mariëlle Dekker
Marleen de Leeuw
Marie-Louise Hoekstra – Van Duijn
Miriam Engelhard
Anne-Marie Hendrikx 

BEDANKT!!



Vermijd-de-spits-
borrel!


