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VOORWOORD 
Een visie schrijven op de wijze waarop studenten onderzoek leren doen  op de CAH Vilentum Hogeschool, dat was de 
opdracht die we als instelling kregen vanuit de directie eind mei 2013. Begin juli 2013 is er een I-project ingediend 
om dit visiedocument geboren te krijgen. Er zijn verschillende sessies geweest om duidelijk te krijgen wat er onder 
onderzoek doen op het HBO wordt verstaan en hoe we het over de jaren heen zouden willen vormgeven binnen het 
onderwijs. Dit heeft geresulteerd in dit visiedocument, dat aangeeft wat we onder onderzoek doen op het HBO 
verstaan, hoe we willen dat studenten het leren  over de jaren heen en wat het eindniveau is. Hierbij zijn middels 
gedegen literatuuronderzoek de visies en uitvoeringen bij  andere hogescholen bestudeerd om uiteindelijk te komen 
tot aanbevelingen voor de inpassing van de nieuwe visie in het curriculum van de verschillende opleidingen. Omdat er 
veel verschil is in de mate waarin onderzoek doen als vaardigheid wordt aangeleerd binnen de opleidingen aan de 
CAH Vilentum Hogeschool is het ook aan de studieleiders en de opleidingsteams om de aanbevelingen en visie van 
dit document te implementeren in het curriculum. Dank gaat uit naar de projectleden die dit document mogelijk 
hebben gemaakt: Loes Spit, Wolter van der Kooij,  Bart Wezeman, Tim Menger, Corné Kocks en Martin Duijkers. Ook 
gaat onze dank uit naar Wiggele Oosterhoff voor het vele voorbereidende werk, de doorkijk naar het afstudeerjaar 
en de documenten waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt.  

Maaike Cox 
Kees Westerdijk 

Dronten, November 2013   
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1. INLEIDING  
 
Studenten leren onderzoek te doen in de beroepspraktijk is een belangrijk doel geworden voor het hoger 
beroepsonderwijs (HBO) in Nederland. De opdracht onderzoek met HBO onderwijs te verbinden is het gevolg van 
afspraken die door de ministers van Onderwijs in Europa zijn gemaakt en vastgelegd in de Bologna verklaring van 
1999. In die verklaring en vervolgdocumenten (Benelux Bolonga Secretariaat 2009) wordt gesteld dat in de nieuwe 
kennismaatschappij behoefte is aan professionals met onderzoekscompetenties en dat Hoger onderwijs in Europa zich 
onderscheidt met een mix van onderwijs en onderzoek. Onderzoek naar vraagstukken uit de beroepspraktijk is vanuit 
deze ontwikkelingen een vast onderdeel geworden van het onderwijs in het HBO. Deze taak is wettelijk vastgelegd in 
artikel 1.3.2 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: ‘….Hogescholen zijn gericht op het verzorgen 
van hoger beroepsonderwijs. Zij kunnen onderzoek verrichten voor zover dit verband houdt met het onderwijs aan de 
instelling...’.  In het convenant tussen de HBO-raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
worden vier doelen genoemd die door het uitvoeren van onderzoek aan het HBO gerealiseerd dienen te worden. 

1. Onderzoek dient bij te dragen aan het verhogen van het niveau van onderwijs. 

2. Onderzoek dient bij te dragen aan de verdere professionalisering van docenten. 

3. Onderzoek dient nieuwe kennis en inzichten voor de beroepspraktijk te produceren. 

4. Onderzoek dient bij te dragen aan de innovatie van de beroepspraktijk. 

Er is door hogescholen gekozen om deze taak vorm te geven middels de introductie van lectoraten in het hoger 
beroepsonderwijs in 2001. Toen zijn er ook middelen vrijgekomen voor onderzoek en werd besloten tot de aanname 
van lectoren als dragers van onderzoeksactiviteiten. Agrarische hogescholen zijn in 2002 gestart met het instellen van 
lectoraten. Inmiddels wordt er gewerkt aan de opstart van diverse Centers of Expertise (CoE). De lectoraten en de 
CoE’s hebben een onderlinge relatie die inniger is naarmate een lectoraat en een CoE meer raakvlakken met elkaar 
hebben. Lectoraten kunnen aan meerdere CoE’s een bijdrage leveren.  

CAH Vilentum participeert in meerder CoE’s. De CoE’s zijn Greenport, Biobased Economy, Dier, Food en Open Teelten. 
Momenteel wordt nog gewerkt aan een nieuwe CoE, te weten Natuur-, Landschaps- & Stadsontwikkeling /-landbouw. 
Figuur 1.1. toont op welke wijze de CoE’s via het lectoraatsprogramma met elkaar verbonden zijn. In de Centres of 
Expertise wordt gewerkt aan een inhoudelijk en financieel duurzame publiek-private samenwerking met het 
bedrijfsleven. In elk CoE zit een vertegenwoordiger van elk van de Agrarische hogescholen. Per CoE is er een hogeschool 
trekker. Daarnaast hebben alle Hogescholen ook lectoraten die actief zijn binnen diverse CoE’s. 
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Fig 1.1 Samenhang tussen de Centres of Expertise binnen het HAO en de CAH Vilentum Hogeschool 

Binnen de CAH is het onderzoek onderverdeeld naar drie faculteitslectoraten (zie figuur 1.2). De faculteitslectoren 
bepalen met de directie de strategie voor het onderzoek. Elk faculteitslectoraat heeft 3 thema’s. De lectoren van de 
CAH zijn verdeeld over de faculteitslectoraten waarbij de onderzoekagenda van de afzonderlijke lectoraten aansluiten 
bij de thema’s. De volgende lectoraten zijn actief onder de faculteitslectoraten:  

• Duurzaam Produceren 
o Lectoraat: Duurzame energie en groene grondstoffen (dr. ir. Han van Kasteren) 
o Lectoraat: Ondernemerschap en Samenleving (dr. ir. Jos Verstegen) 
o Lectoraat: Gezonde Pluimveehouderij (ir. Ruud Zanders)  

• Duurzame Agribusiness 
o Lectoraat: Duurzame energie en groene grondstoffen (dr. ir. Han van Kasteren) 
o Lectoraat: Lectoraat Precisielandbouw (dr. ir. Corne Kocks & dr. ir. Corné Kempenaar) 

• Duurzame Stad 
o Lectoraat: Eco-effectief ondernemen in een stedelijke omgeving (dr. ir. Gaston Remmers) 
o Lectoraat: Natuurlijk en Gezond Samenleven (dr. ir. Dinand Ekkel) 

 



Onderzoeksleerlijn CAH Vilentum Hogeschool 

 

Pagina 6 

 

Fig 1.2 Thema’s van de faculteitslectoraten binnen de CAH Vilentum Hogeschool 

Met de onderzoekstaak wordt de CAH  Vilentum Hogeschool steeds meer een hybride organisatie met zowel onderwijs 
als onderzoek. Onderzoeksactiviteiten spelen een rol binnen de lectoraten maar om de koppeling te maken naar de 
vier gestelde doelen uit het convenant is de koppeling met het onderwijs onontbeerlijk. Dit blijkt ook uit de nadruk die 
de Nederlands Vlaamse Accreditatie organisatie (NVAO) legt door hogescholen te toetsen op het kennisniveau dat 
gehaald wordt en de wijze waarop onderzoekscompetenties in curricula zijn verankerd. De NVAO kijkt daarbij vooral 
naar de verbinding tussen onderzoek en onderwijs, de kennisontwikkeling door studenten en de interactie tussen de 
beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Het gaat dan uitdrukkelijk niet enkel om afstudeeronderzoek of de 
afstudeeropdracht maar om de wijze waarop onderzoek (leren doen) deel uitmaakt van (de major en minoren van) de 
bachelor en masteropleidingen. In de kenniskringen behorende bij de lectoraten participeren onderzoekers, docenten 
en studenten. Op deze wijze worden de doelen van het convenant gewaarborgd. 

Het sectorplan HAO 2011-2015 stelt dat er nog een slag gemaakt moet worden in het beter verbinden van het 
praktijkgericht onderzoek met het onderwijs. De rol en deelname van docenten in de kenniskringen kan verbeterd en 
de kennis uit projecten en praktijk kan in het onderwijs beter worden benut. 

Vanuit het management van CAH Vilentum hogeschool is aangegeven een passende en structurele plaats te willen 
geven aan het doen van praktijkgericht onderzoek. Als praktijkgericht onderzoek een vaste plek heeft in het curriculum 
dan biedt dat meerdere voordelen. Het levert een bijdrage aan de competentieontwikkeling van studenten en biedt 
de mogelijkheid om onderzoek vanuit de lectoraten structureler te verbinden met het onderwijs. De onderzoeksleerlijn 
behandelt de wijze waarop studenten leren onderzoeken gedurende de vier jaar van de HBO-studie. De 
onderzoeksleerlijn is geen doel op zich maar moet eraan bijdragen dat studenten zich door de jaren heen kunnen 
ontwikkelen tot  professionals die kritisch kunnen reflecteren.. Het doel is de onderzoekende houding te stimuleren zodat 
deze aansluit bij de eindtermen van de opleiding en de bij onderzoek passende HBO-competenties. Tevens geeft de 
leerlijn aan hoe dat gewenste niveau te bereiken. Het is een instrument voor opleidingen om de curricula op een 
dergelijke manier in te richten zodat het gewenste niveau van onderzoek doen bij de afstudeeropdracht en –werkstuk 
gewaarborgd is met inachtneming van het beroepsprofiel.  
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Hiervoor is in oktober 2013 het project Onderzoekleerlijn gestart. Om tot een voorstel voor de leerlijn te komen is 
begonnen met het definiëren  van het begrip ‘ HBO-onderzoek’. Vervolgens is een globale scan gemaakt van de 
huidige situatie. Daarna is er middels literatuuronderzoek en ervaringen van betrokkenen besloten aan welke 
ontwerpuitgangspunten de leerlijn dient te voldoen (inhoud en opzet). Deze stappen zullen de basis vormen voor de 
volgende stappen: het ontwerp van de leerlijn, de implementatie en de evaluatie van de onderzoeksleerlijn.  
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2. DEFINITIE VAN ONDERZOEK DOOR HBO-STUDENTEN  

Het doelbewust opdoen van nieuwe kennis of op vernieuwende manier rangschikken van 
bestaande kennis op een wijze die voldoet aan wetenschappelijke criteria uitgevoerd onder 
deskundige begeleiding en dat vraagstukken uit de praktijk oplost en daarmee bijdraagt aan 
innovaties voor de beroepspraktijk en onderwijs. 

Bovenstaande definitie van onderzoek door HBO-studenten gaat uit van een aantal aannames te weten: 

1. onderzoek doen is niet alleen nieuwe kennis opdoen maar ook bestaande kennis herschikken. 
2. om vraagstukken uit de praktijk op te lossen. 
3. voldoet aan wetenschappelijke criteria. 
4. wordt uitgevoerd onder deskundige begeleiding. 
5. en draagt bij aan innovaties beroepspraktijk en onderwijs. 

In de volgende paragrafen worden de aannames verder uitgewerkt. In paragraaf 2.1 komen aannames 1, 2 en 5 
aan bod, in paragraaf 2.2 aanname 3 en in paragraaf 2.3 aanname 4.  Deze aannames zijn sterk gelinkt aan het 
verschil tussen het doen van onderzoek aan de Universiteit en het doen van onderzoek binnen een Hogeschool. Er 
wordt dus eerst ingegaan op de verschillen die hiertussen bestaan. 

2.1 Van kennis opdoen naar innovaties voor beroepspraktijk 
In 2009 heeft de European Network for Universities of Applied Sciences een studie laten uitvoeren naar de stand van 
zaken met betrekking tot onderzoek op HBO’s (Weert, 2009). In dit rapport staat dat toegepast onderzoek een 
vorm van onderzoek doen is die gericht is op het verkrijgen van nieuwe kennis of om praktische toepassingen te 
vinden voor reeds bekende kennis.  In dat rapport worden een aantal kenmerken van toegepast onderzoek gegeven;   

Praktijkgericht onderzoek:  
- is gericht op het implementeren en vertalen van kennis naar de praktijk; 
- bevindt zich dicht bij de markt, is toepassingsgericht en focust op een snelle vertaling van onderzoek naar 

innovaties; 
- reageert op concrete vragen van ondernemers en andere maatschappelijke organisaties.  

Daarmee onderscheid onderzoek aan een HBO-instelling zich van onderzoek dat gedaan wordt aan een Universiteit 
stelt Weert (2009). In de praktijk is echter veel overlap te zien tussen onderzoek uitgevoerd aan Universiteiten en 
onderzoek binnen het HBO. In Kennis in context van de HBO-raad wordt verwezen naar figuur 2.1 om het verschil 
tussen WO en HBO onderzoek aan te geven.  
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Figuur 2.1. De positie van Universiteiten en Hogescholen ten opzichte van de kenniseconomie (Van der Vos, 2007). 

Dit is een model gebaseerd op twee eerder geformuleerde theorieën (Stokes, 1997 en Gibbons et al., 1994). Het 
model stelt dat onderzoek binnen het HBO valt binnen Edisons en Pasteurs kwadrant; modus 2 onderzoek en dat 
wetenschappelijk onderzoek valt binnen Bohrs en Pasteurs kwadrant; modus 1 onderzoek. Modus 1 staat hierbij voor 
traditioneel wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvind binnen een academische context. Het gaat met name om het 
vinden van waarheden of het rechtvaardigen van overtuigingen. Het onderzoek wordt gecontroleerd middels peer-
review. Modus 2 onderzoek kenmerkt zich daarentegen doordat het plaatsvind in een toepassings-context  en wordt 
uitgevoerd in tijdelijke samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, HBO’s, Universiteiten, publiek en private 
instellingen etc. De kwaliteit van de resultaten wordt beoordeeld door de samenwerkingspartners (‘disciplinary 
peers’-review)  waarbij er ook wordt gekeken of de resultaten maatschappelijk, economisch of politiek relevant, 
competitief en haalbaar zijn.  

Stokes (1997) splitste onderzoek op op basis van twee assen; de zoektocht naar fundamentele kennis en 
toepasbaarheid voor praktijk. Hij koppelde dit aan drie beroemde onderzoekers en de wijze waarop zij onderzoek 
uitvoerden. Hij onderscheidt daarin vier kwadranten waarvan er drie worden gebruikt in het model:  

- Kwadrant van Bohr, vernoemt naar een theoretisch natuurkundige wiens onderzoek staat voor onderzoek 
waarbij de onderzoekers op zoek zijn naar fundamentele kennis met maar weinig interesse in de praktische 
toepasbaarheid ervan. Ook binnen de CAH Vilentum wordt dit gezien als onderzoek dat is gericht op het 
ontwikkelen van theorie (theorievorming) en onderzoeksmethoden. 

o Het onderzoek is fundamenteel in die zin, dat het onderzoek doet naar hoe dingen (de wereld) in 
elkaar zitten, zonder daarbij het doel te hebben om met die kennis iets te gaan doen. Het ‘weten’ en 
‘begrijpen’ staat voorop; weten om te weten. 

o Doel van fundamenteel onderzoek is achterhalen van de waarheid (Griffioen et al., 2013). 
 

- Kwadrant van Pasteur op basis van het  onderzoek van Louis Pasteur, dat het werk van onderzoekers 
karakteriseert die wel op zoek zijn naar fundamentele kennis maar die hun methodes en onderzoeksvragen 
zo kiezen dat ze potentiële relevantie hebben voor het oplossen van praktijkproblemen. In het kader van 



Onderzoeksleerlijn CAH Vilentum Hogeschool 

 

Pagina 10 

HBO onderzoek zou dit Toegepast onderzoek genoemd kunnen worden. Onderzoek dat gebruik maakt van 
bestaande theorieën en onderzoeksmethoden. 

o Het onderzoek is toegepast in die zin dat de resultaten van fundamenteel onderzoek gebruikt worden 
om iets te maken of  te ontwikkelen. Pas later zal blijken of de praktijk hier ook echt behoefte aan 
heeft. 

o Doel: Bij toegepast onderzoek gaat het ook om het herinterpreteren / uitdagen van bestaand 
onderzoek (Griffioen et al., 2013). 

 
- Kwadrant van Edison op basis van de onderzoeker/uitvinder Edison die model staat voor onderzoekers wiens 

hoofdtaak het is om problemen op te lossen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van bestaande kennis en 
technieken. Fundamenteel onderzoek wordt uitgevoerd wanneer dat nodig is  om bestaande problemen zo 
snel en efficiënt mogelijk op te lossen.  Dit karakteriseert het grootste deel van het onderzoek dat gedaan 
wordt door de CAH Vilentum Hogeschool; Praktijkgericht onderzoek. Onderzoek waarvan de 
probleemstelling (onderzoeksvraag) in de praktijk ligt. 

o  Het onderzoek is praktijkgericht in die zin dat de (behoefte van de) bestaande praktijk het 
uitgangspunt is en niet het creatieve idee van iemand. Vaak kunnen de resultaten in dezelfde praktijk 
meteen of na bewerking worden gebruikt. Kennisvalorisatie is van groot belang binnen HBO 
onderzoek 

o Doel van  Praktijkgericht onderzoek: Het verbeteren van de professionele praktijk (Griffioen et al., 
2013). 

Volgens figuur 2.1 valt HBO-onderzoek binnen de kwadranten van Pasteur en Edison en modus 2 van onderzoek. 
Binnen de CAH Vilentum Hogeschool is dat ook zeker de scope van onderzoek zoals dat wordt gezien voor studenten. 
De focus ligt op het vertalen van al bekende kennis naar de beroepspraktijk, door een toepassing te vinden voor 
kennis uit voorgaande kwadranten of aantonen dat het in de praktijk werkt of bruikbaar is. Het is ook mogelijk om  
nieuwe kennis te genereren als dat nodig is om het praktijkprobleem op te lossen. 

Binnen de CAH Vilentum Hogeschool wordt met name onderzoek gedaan in het vlak van Edison, waarbij vertaling van 
kennis naar praktische toepassing het speerpunt is. Daarnaast is het van belang dat deze nieuwe inzichten via 
symposia, publicaties in vakbladen en via studenten als competente afgestudeerden de beroepspraktijk bereiken om 
de vier doelen gepresenteerd in de Inleiding te bereiken. De aannames gemaakt in de definitie voor onderzoek door 
HBO-studenten in deze onderzoeksleerlijn komen terug in de criteria  van praktijkgericht onderzoek zoals gegeven in 
het document  Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek  van de HBO-raad (2007). 

Praktijkgericht onderzoek volgens Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (2007) 

1. Het onderzoek aan hogescholen is geworteld in de beroepspraktijk. De vraagstellingen worden 
ingegeven door de professionele praktijk (‘real life’-situaties), in zowel profit- als non-profitsectoren. Het 
onderzoek genereert vervolgens kennis, inzichten en producten die bijdragen aan het oplossen van de 
problemen in de beroepspraktijk en/of aan de ontwikkeling van deze beroepspraktijk. 

2. Het onderzoek aan hogescholen is praktijkgestuurd, en richt zich daarbij ook op strategische vragen en 
de langere termijn. Het onderzoeksobject of de onderzoeksvraag staat centraal zonder dat er op 
voorhand wordt gekozen voor een specifieke disciplinaire of methodologische benadering. De aanpak is 
vaak multi- en/of transdisciplinair. 

3. Het onderzoek aan hogescholen wordt vormgegeven binnen een scala van organisatorische verbanden, 
waaronder lectoraten en onderzoekcentra. Deze delen kennis en inzichten met bedrijven en instellingen, 
voeren praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelen, meestal in coproductie met externe partijen, nieuwe 
kennis, inzichten en producten. 

4. Het onderzoek aan de hogescholen is methodologisch verantwoord en daarnaast sterk gebonden aan de 
toepassingscontext. Dit betekent dat bij beoordeling van het onderzoek zowel wetenschappelijke criteria 
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als ook criteria uit de context (beroepspraktijk) een rol spelen. De gegenereerde kennis en inzichten 
moeten niet alleen geldig en betrouwbaar zijn, maar ook maatschappelijk robuust. 

5.  Het onderzoek aan hogescholen kent een sterke verbinding met de andere activiteiten van het hoger 
beroepsonderwijs. Dit betreft allereerst de verbinding met het onderwijs. Docenten maken deel uit van de 
lectoraten en onderzoekcentra. Via stages, opdrachten en leeronderzoek zijn studenten actief betrokken 
bij het onderzoek. Het onderzoek heeft een vernieuwende werking op het curriculum en draagt bij tot 
verdere professionalisering van de staf. Daarnaast bestaat er een directe verbinding met 
consultancyactiviteiten van de instellingen 

6. Het onderzoek aan hogescholen, de kenniscreatie en de kenniscirculatie vinden plaats binnen (duurzame) 
netwerken met externe partijen. Kennis en inzichten worden via uiteenlopende kanalen aan de diverse 
doelgroepen overgebracht: via wetenschappelijke publicaties, via bijdragen aan professionele bladen, 
via voordrachten en presentaties en via uiteenlopende media zoals internet, kranten, radio en tv. 

 

2.2 Op wetenschappelijke wijze 
Zowel binnen als buiten de instelling is overeenstemming over de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek. Die moet 
methodologisch verantwoord zijn en voldoen aan wetenschappelijke criteria ten aanzien van literatuuronderzoek,  
vraagformulering, doelstelling, hypothese, dataverzameling, analyse, discussie, conclusie   (van der Vos, 2007; 
Oosterhoff, 2012).  Al het onderzoek wordt op een wetenschappelijke manier opgezet en uitgevoerd. Hierdoor kan 
het onderzoek gevalideerd en geverifieerd worden door anderen. De definitie van wetenschap is als volgt:  

 “Science is the pursuit and application of knowledge and understanding of the natural and social world following a 
systematic methodology based on evidence.” (the Science Council; Oxford Dictionary; Webster New Collegiate 
Dictionary). 

Wetenschappelijke methodologie bestaat uit: 

- objectieve observaties; metingen en dataverzameling (dit kan met behulp van wiskunde en statistiek maar is 
niet noodzakelijk);  

- bewijs; 
- experiment en/of observatie gebruikt voor het testen van hypotheses en falsificaties; 
- via inductie vaststellen van algemene regels of conclusies getrokken uit feiten of voorbeelden; 
- herhaling geeft dezelfde uitkomsten; 
- kritische analyse;  
- en verificatie en toetsing: kritische blootstelling aan nauwkeurig onderzoek, collegiale toetsing en beoordeling. 

Wetenschappelijk betekent hier: systematisch, reproduceerbaar, valide en betrouwbaar. Onderzoek volgens een  
consistente, analytische methode, waarvan een kritische, sceptische reflectie essentieel is (Griffioen et al., 2013). 

2.3 Uitgevoerd onder deskundige begeleiding 
In de inleiding is  duidelijk gemaakt waarom het bezitten van een onderzoekscompetentie voor een HBO student van 
belang is voor zijn toekomstige carrière als kenniswerker in de nieuwe economie. Daarbij is begeleiding van een 
onderzoekscompetente docent van essentieel belang om de student in dit ontwikkeltraject te kunnen begeleiden. Dhr. 
Maijers, lector bij Hogeschool InHolland geeft aan dat het startniveau van begeleidende docenten niet uitmaakt. Elke 
docent die onderzoek wil begeleiden gaat bij Hogeschool InHolland een persoonlijk traject in met Team Praktijk 
Onderzoek TPO. HAN Hogeschool verplicht docenten om een cursus onderzoeksmethodologie te volgen voordat ze 
afstudeerstudenten mogen begeleiden. Dit is ongeacht het startniveau van de docenten. In het rapport Onderzoek en 
Onderwijs van de HAN uit 2010  staat beschreven dat docenten onafhankelijk van hun eigen vak vertrouwd moeten 
zijn met de onderzoeksbenaderingen, methodes en middelen uit het domein waarvoor ze opleiden. Daarna wordt er 
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uitgelegd dat dit bereikt kan worden door: ‘ … onderwijs verzorgen veronderstelt dat de docent in staat is zijn eigen 
onderwijs op basis van een systematische literatuur- en praktijkanalyse steeds weer opnieuw aan te passen en te 
vernieuwen. Dit is hetzelfde praktijkonderzoek ten behoeve van eigen handelen, de eigen werksituatie en de eigen 
vakdiscipline dat studenten moeten leren uitvoeren. En vanzelfsprekend laten docenten ook voorbeeldmatig zien wat een 
onderzoekende houding is door bijvoorbeeld hun eigen handelen en de inhoud van hun aanbod ter discussie te stellen.’  

Volgens Griffioen (2013) zou een docent die onderzoeken van studenten begeleid minimaal de consistentie moeten 
kunnen beoordelen (koppeling van onderzoeksvraag aan de rest van het rapport) en daarnaast uiteraard 
onderwijsbekwaam zijn. Onderwijsbekwaamheid bewijzen  docenten binnen CAH Vilentum Hogeschool door te 
voldoen aan de gedragsindicatoren gegeven voor de competenties presenteren en organiseren ( notitie 
‘Competentiemanagement binnen de CAH: groeien door waardering’). Naast deze functiecompetenties staat het de 
docent vrij om onderzoeken te kiezen als een taakcompetentie (afhankelijk van bepaalde taak of functierol die de 
docent uitvoert) of als ontwikkelcompetentie (ivm loopbaanontwikkeling). Er staan echter geen gedragsindicatoren 
gedefinieerd voor deze competentie in de rol van docent. De competentie onderzoeken is  niet vastgelegd als 
competentie waar docenten aan dienen te voldoen. 

Het onderzoeksprogramma van de CAH Vilentum Hogeschool heeft een aantal doelen, die afgeleid zijn van de 
notitie van de HBO-raad “Naar een duurzaam onderzoeksklimaat – ambities en succesfactoren voor onderzoek aan 
hogescholen (februari 2009). De doelen van het onderzoeksprogramma zijn in het Strategisch Overleg Onderzoek 
(SOO) van de hogeschool (dd. 2 maart 2010) besproken en vastgesteld. Eén van de doelen heeft betrekking op de 
professionalisering van docenten en geeft daarbij de ambitie aan dat: 
  

- een substantieel deel van de docenten  onderzoeksactief is (20% heeft deel genomen aan kenniskring 
behorende bij lectoraten); 

- docenten toegepast onderzoek uitvoeren op Masterniveau (gedefinieerd als lectoren zijn gepromoveerd); 
- docenten worden gestimuleerd om te promoveren (1fte per jaar start met promoveren). 

 
Dit geeft echter weinig handvatten om de professionele bekwaamheden die een docent dient te beheersen om 
studenten optimaal te kunnen begeleiden in een nieuwe hybride onderwijs- onderzoeksinstelling als CAH Vilentum 
Hogeschool te duiden en kritisch te bezien. Uit de praktijk van andere hogescholen blijkt dat kennis van onderzoek 
doen wordt gezien als een vereiste voor docenten om goede begeleiders te zijn van studenten, dit kan worden 
bereikt middels trainingen aan docenten of door docenten zelf te laten deelnemen aan onderzoek.  
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3. ONDERZOEKSLEERLIJN 
Inmiddels is de definitie van wat onderzoek doen door HBO-studenten binnen de CAH Vilentum Hogeschool inhoudt 
duidelijk (hfd 2).  Binnen de verschillende opleidingen aan de CAH Vilentum Hogeschool leren de studenten op 
verschillende wijze en in verschillende mate onderzoek doen. Sommige opleidingen hebben een onderzoeksleerlijn 
uitgedacht terwijl andere opleidingen  studenten wel onderzoek leren doen echter zonder dit te expliciteren in een 
onderzoeksleerlijn  In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de wijze waarop onderzoek doen door studenten in 
verwerkt in de verschillende curricula.   In de literatuur worden er veel handvatten aangereikt voor het formeren van 
een onderzoeksleerlijn. In de eerste paragraaf worden modellen gegeven die een aanzet geven voor de integratie 
van onderwijs en onderzoek. In paragraaf 3.2 wordt een aantal onderzoeksleerlijnen behandeld die andere 
hogescholen hebben ontworpen. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 de huidige lijn voor onderzoeken binnen de CAH 
Vilentum Hogeschool behandeld. 

3.1 Integratie van onderwijs en onderzoek   
Wuetherick & Turner hebben in 2006 een model ontwikkeld dat handvatten biedt om verschillende vormen van 
integratie van onderzoek in onderwijs aan te geven.  Er worden vier hoofdcategorieën onderscheiden op een as die 
loopt van gericht op de docent; overdracht naar de student, tot gericht op de student; conceptuele verandering 
bewerkstellingen (Fig 3.1). 

 
Figuur 3.1 Model van Wuetherick & Turner.  

In tabel 3.2 wordt uiteengezet wat elke categorie inhoudt en worden enkele praktijkvoorbeelden gegeven. 
 
Tabel 3.2 Toelichting op categorieën benoemd in Model van Wuetherick & Turner.  

Categorie Uitleg Praktijkvoorbeelden 

Overdracht van 
onderzoeksresultaten 

Onderzoeksproducten worden 
gebruikt als start van of 
aanvulling op het leren van 

- Onderzoekers instelling 
presenteren hun 
onderzoek  

Gericht	op	student
Conceptuele	verandering

Studenten	als
onderzoekers

Projecten
Scripties

Publicatie/productie
van	onderzoeks-

uitkomsten

onderzoeksartikel

Presentatie	van
methoden	of
benaderingen

Artefacten	en/of
informatie

opgenomen	in	cursus

Vraag-	of
probleemgestuurd

onderwijs

Aciviteiten	voortkomend
uit	onderzoek
Review	van	

Gericht	op	docent
Overdracht

Betrokken	zijn	bij	de	
uitkomsten	of
processen	van

bestaand	onderzoek

Overdracht	van
onderzoeksresultaten

Overdracht	van
onderzieksprocessen
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studenten over een bepaald 
onderwerp. 

- Gebruik van artikelen in 
colleges 

 

Overdracht van 
onderzoeksprocessen 

Onderwijsvormen die gericht zijn 
op het bijbrengen van 
onderzoeksprocessen/ 
vaardigheden 

- Doorlopen volledig of 
delen van 
onderzoekproces 

- Aanleren specifieke 
onderzoeksvaardigheden 

Betrokken zijn bij de uitkomsten 
of processen van bestaand 
onderzoek 

Op onderzoekende manier 
kennis opdoen. Kennis die niet 
perse nieuw is voor het 
vakgebied maar wel voor de 
student. Discussie en 
argumentatie zijn belangrijk 
hierbij 

- Probleem gestuurd 
onderwijs: Duidelijke 
vraag op systematische 
manier van antwoord 
voorzien 

- Literatuurstudie 
- Vergelijken tegenstrijdige 

onderzoeksresultaten  

Studenten als onderzoekers Participeren in, of zelfstandig 
uitvoeren van onderzoek 

- Van probleemformulering 
tot analyseren van data 
en publiceren of 
presenteren van 
onderzoeksresultaten 

 

Door de verschillende niveaus te doorlopen gaan studenten van ‘het inzicht krijgen in’ wat voor soort onderzoek er 
binnen de Hogeschool wordt uitgevoerd naar ‘het zelf uitvoeren van’ een onderzoek. Healy & Jenkins (2009) zien 
eenzelfde verloop van afhankelijkheid van externe verwijzingen naar zelfstandig auteurschap in de ontwikkeling van 
de student als onderzoeker. In tabel 3.3 is daarvan een uitwerking gegeven waarbij studentkenmerken worden 
genoemd. 

Tabel 3.3 De ontwikkelingsgang van een student als onderzoeker naar Healy & Jenkins (2009) uit Terlouw 2013. 

Ontwikkelingsniveau Studentenkenmerken 

Afhankelijkheid van 
externe verwijzingen 

 

- Kennis gezien als zeker 
- Afhankelijk van autoriteiten (bijv. docenten, ouders) als bron van 

kennis 
- Extern gedefinieerd waardesysteem en identiteit 
- Handelen gerelateerd aan het verkrijgen van goedkeuring 

Op het kruispunt van 
externe afhankelijkheid 
en zelfstandigheid 

- Ontwikkeld bewustzijn van multipele perspectieven en onzekerheid 
- Ontwikkelend bewustzijn van eigen waarden en identiteit en van de 

beperkingen van afhankelijke relaties 
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Zelfstandig auteurschap 
(afstudeerscriptie) 

- Bewustzijn van kennis als context gebonden 
- Ontwikkeling van een intern waardesysteem en een gevoel van de 

aanwezigheid van de eigen capaciteiten om deel te nemen in 
authentieke, wederkerige relaties. 

 

De eerste klasse in het model van Healy & Jenkins komt overeen met de eerste twee niveaus van het model van 
Wuetherick & Turner doordat de student in grote mate afhankelijk is van de docent om dit proces te doorlopen. 
Hoewel Wuetherick & Turner wel meer betrokkenheid van de student zien dan Healy& Jenkins. De tweede klasse van 
Healy & Jenkins en de derde klasse van Wuetherick & Turner komen overeen in de mate waarin de student de eerste 
stappen van kritische reflectie leert waarna de laatste klasse van beide modellen ook overeen komen. Beide werken 
toe naar het zelfstandig uitwerken van een onderzoek. 

Hoewel beide modellen een mooie opdeling bieden in wat er allemaal kan worden verstaan onder het doen van 
onderzoek zegt het nog niets over de integratie van onderzoek in het curriculum . Griffioen (2013) biedt hiervoor 
hulp middels het onderscheiden van drie curricula modellen: 

1. Ontwikkeling van de professionele onderzoeker (aio-traject en oio-traject); 
2. Ontwikkeling van de onderzoekende professional; 
3. Ontwikkeling van de professional met onderzoekscompetenties. 

Het eerste model is vergelijkbaar met een aio-traject die studenten na afloop van een Master doorlopen en om die 
reden niet toepasbaar als curriculummodel voor een HBO instelling. De andere twee modellen komen wel in 
aanmerking voor gebruik in het HBO. In model twee is onderzoeken de enige competentie waar aan gewerkt wordt 
en in model 3 is onderzoeken één van de competenties die ontwikkeld wordt door de studenten. Voor model drie is 
de opbouw van een onderzoeksleerlijn, met groeiende moeilijkheidsgraad, verbinding tussen de onderdelen en enige 
mate van herhaling belangrijk. Daarnaast is het ook belangrijk dat er samenhang bestaat tussen de 
onderzoeksleerlijn en andere onderdelen van het onderwijs. Omdat er binnen de CAH wordt gewerkt met 10 
competenties waarvan onderzoeken er 1 is, valt de keuze op het derde model; ontwikkeling van de professional met 
onderzoekscompetenties. Afhankelijk van de mate waarin de competentie onderzoeken een prominentere rol heeft 
binnen het curriculum kan er ook opgeschoven worden in de richting van model 2 ‘ontwikkeling van de onderzoekende 
professional’.   

In 2008 heeft het Domein Applied Science in overleg met het landelijk werkveld een gezamenlijke 
competentiegerichte profielbeschrijving van de Bachelor of Applied Science opgesteld. Een van de competenties die 
is uitgewerkt is onderzoeken. Domein Applied Science onderscheidt drie niveaus binnen de opleiding en dan nog een 
niveau 4: afgestudeerde na vijf jaar werkervaring. In tabel 3.4 worden de vier niveaus uitgewerkt in 
gedragsindicatoren. Ook hier is de transitie van docentgerichtheid naar studentgerichtheid zichtbaar. 

Tabel 3.4. Uitwerking door het Domein Applied Science van tussenniveaus van competentie onderzoeken. 

De Bachelor of Applied Science doet binnen het domein Applied Science onderzoek dat ofwel bijdraagt aan de 
oplossing van een probleem, ofwel leidt tot groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving. 

 Niveau I  Niveau II  Niveau III  Niveau IV  

 De student  
voert een eenvoudig 
onderzoek uit n.a.v. een 
aangereikte vraagstelling  

De student  
vertaalt een aangereikt 
probleem in concrete 
vraagstellingen, kiest onder 

De student  
vertaalt een probleem naar 
een onderzoeksstrategie en 
voert het onderzoek uit.  

Ervaren beroepsbeoefenaar  
(zie beschrijving competentie 
hierboven).  
Hij laat dat zien door:  
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Hij laat dat zien door:  begeleiding een 
onderzoeksstrategie en voert 
het onderzoek uit.  
Hij laat dat zien door:  

Hij laat dat zien door:  

a  Inhoudelijk met de 
opdrachtgever over de 
opdracht te communiceren 
(bv. interne of externe 
opdrachtgever); een 
gegeven casus te 
analyseren, een 
onderzoeksvraag te 
formuleren en deze op te 
delen in deelvragen.  

Op basis van relevante 
deelvragen het probleem te 
analyseren en de gekozen 
onderzoeksstrategie te 
verantwoorden.  

De gekozen 
onderzoeksstrategie te 
verantwoorden.  

Over voldoende 
deskundigheid en initiatief te 
beschikken om op na-
tuurwetenschappelijk gebied 
problemen op te sporen en 
te analyseren.  

b  (Zonodig) in overleg met 
de opdrachtgever de 
vraagstelling te 
verhelderen. In overleg 
met de opdrachtgever 
doelstellingen te 
formuleren vanuit een 
aangereikte eenvoudige 
doelstelling.  

Deelvragen van het uit te 
voeren onderzoek te 
formuleren. In overleg met de 
opdrachtgever doelstellingen 
te analyseren en om te zetten 
in het gewenste onderzoek.  

Voorstel(len) te doen over 
te volgen strategie en 
uitvoering.  

De doelstellingen van een 
gewenst onderzoek vanuit 
de vraagstelling op te 
stellen.  

c  Gebruik te maken van 
aangereikte literatuur om 
de vraag te verhelderen.  

Relevante bronnen te 
selecteren en te gebruiken om 
zich verder in de 
onderzoeksvraag te 
verdiepen.  

Gebruik te maken van 
relevante criteria om de 
betrouwbaarheid van 
bronnen in te schatten.  

Zelfstandig 
(wetenschappelijke) literatuur 
te selecteren en te verkrijgen 
om zich verder in het 
probleem te verdiepen, 
daarbij de betrouwbaarheid 
van de verschillende 
informatiebronnen correct 
inschattend.  

d  Voor de opdracht een 
werkplan/ plan van 
aanpak te maken volgens 
een aangereikt protocol 
(met doel, opzet, tijdsduur 
en planning, rekening 
houdend met veiligheids- 
en milieuvoorschriften).  

Een werkplan te maken, in 
overleg met opdrachtgever, 
zelfstandig een aanpak voor 
uitvoering van het onderzoek 
te ontwerpen, rekening 
houdend met veiligheid, 
kwaliteit, milieu, e.d.  

Zelfstandig een werkplan 
te ontwerpen en de daarin 
verwerkte 
randvoorwaarden te 
motiveren.  

Een uitvoerbaar en 
duurzaam werkplan (met 
budget) te maken, waarbij 
rekening wordt gehouden 
met kwaliteitszorg, 
veiligheid, gezondheid, 
welzijn, milieu, duurzaamheid 
en ethiek 

e  Bij uitvoering van de 
opdracht te werken 
conform het werkplan/ 
stappenplan.  

Bij uitvoering van de opdracht 
te werken conform werkplan. 
Het werkplan efficiënt uit te 
voeren en zonodig tussentijds 
aan te passen.  

Het werkplan effectief en 
efficiënt uit te voeren en 
zonodig tussentijds aan te 
passen.  

Het werkplan planmatig uit 
te (laten) voeren door 
gebruik te maken van 
relevante methoden, 
technieken en apparaten.  

f  Actief mee te werken in 
een team.  

Te functioneren als volwaardig 
teamlid in de eigen 
werkomgeving (d.m.v. reflectie 
en feedback).  

Afhankelijk van het 
karakter van de opdracht 
als volwaardig lid te func-
tioneren en samen te 
werken in een team waarin 
ook medewerkers uit 
andere vakgebied(en) 
zitten.  

Resultaatgericht samen te 
werken in multidisciplinair 
verband.  

g  Het resultaat van de 
opdracht zo nodig 
rekenkundig/statistisch te 
bewerken en samen te 
vatten, te structureren in 
het licht van de 
onderzoeksvraag en 

(Deel)resultaten samen te 
vatten en te interpreteren in 
relatie tot de 
opdracht/onderzoeksvraag.  

(Deel)resultaten logisch en 
overzichtelijk te 
combineren en in relatie tot 
de onderzoeksvraag 
conclusies te trekken.  

De resultaten samen te 
vatten, te structureren en te 
interpreteren in relatie tot de 
onderzoeksvraag.  
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overzichtelijk in beeld te 
brengen.  

h  Mondeling en/of 
schriftelijk volgens 
aangegeven richtlijnen 
over de opdracht te 
rapporteren.  

De (deel)resultaten te 
combineren in één rapportage 
volgens de geldende 
richtlijnen/standaard.  

Over het onderzoek te 
rapporteren volgens de in 
het werkveld geldende 
standaard.  

Resultaten te rapporteren 
volgens de in het werkveld 
geldende standaard.  

i  Conclusies te formuleren uit 
de onderzoeksresultaten 
en zo nodig een voorstel te 
doen om uitvoering van de 
opdracht/het onderzoek te 
verbeteren.  

Een voorstel tot 
vervolgstappen te doen op 
basis van de combinatie van 
deelresultaten.  

Een strategie voor 
vervolgonderzoek te 
formuleren; een voorstel tot 
vervolgstappen te doen op 
basis van analyse van 
resultaten.  

Op basis van de verkregen 
resultaten voorstellen te 
doen voor 
vervolgonderzoek. 

3.2 Onderzoeksleerlijn van verschillende HBO instellingen 
 
In navolging van het convenant tussen de HBO-raad en het ministerie van OCW hebben verschillende HBO 
instellingen nagedacht over de wijze waarop ze studenten willen leren onderzoek te doen. In deze paragraaf 
worden de visies van drie verschillende Hogescholen op een onderzoeksleerlijn gegeven te weten: de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN), de Hoger Sociaal Agogische opleidingen  en de Hogeschool van Amsterdam.  Deze veelal 
grote Hogescholen hebben modellen opgesteld die toepasbaar zijn voor het grote scala aan opleidingen die worden 
aangeboden. Dit maakt de modellen ook bruikbaar voor het scala aan opleidingen binnen de CAH Vilentum Hogeschool.  
 

3.2.1 Onderzoeksleerlijn Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

De HAN geeft aan een onderzoeksleerlijn op te willen zetten omdat het nodig is dat er expliciet wordt aangegeven 
door middel van welke leeractiviteiten en tijdens welke leeractiviteiten studenten per opleidingsfase de competentie 
onderzoek doen of aspecten daarvan kunnen ontwikkelen.  Dit hoeft niet te betekenen dat dit los komt te staan van vak- of 
beroepsinhoud; de voorkeur gaat juist uit naar integratie van aspecten van onderzoek doen in de andere meer 
vakgerichte onderwijsactiviteiten waarbij onderzoek of onderzoeksvaardigheden deelaspecten zijn van beroepstaken. 
Ook binnen dit rapport (Van der Pool et al., 2013) wordt aangegeven dat kennis over onderzoek op vele manieren kan 
worden aangeboden aan studenten binnen de leerlijn overeenkomstig met de indeling en voorbeelden gegeven in tabel 
3.2.  Het is niet duidelijk of hiermee al in het eerste jaar wordt begonnen of pas later. De faculteit Economie en 
Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft de onderzoeksleerlijn voor de faculteit al wel meer 
vormgegeven.  
Van der Pool, Terlouw en Haanstra (2013) geven de uitgangspunten die gesteld zijn voor de onderzoekleerlijn van de 
Faculteit Economie en management: 

- vanaf propedeuse een onderzoekende houding stimuleren onder andere door kritische reflectie op 
onderzoekselementen in modules en projecten; 

- toenemende zelfstandigheid van de student en afnemende docentafhankelijkheid; 
- toenemende complexiteit van de vraagstelling en de onderzoekssituatie; 
- gestructureerde  en onderbouwde opbouw door de jaren heen; 
- zoveel mogelijk eenduidigheid over het eindniveau (standaard 16 in het accreditatiekader van de NVAO); 
- voldoende kenniselementen die het handelen ondersteunen en bijdrage aan de gewenste kwaliteit van het 

beroepsproduct en eindniveau; vraagstelling zoveel mogelijk gekoppeld aan de beroepspraktijk; 
- realiseerbaar voor alle opleidingen; 
- alle opleidingen moeten een onderzoeksleerlijn hebben die 10% van de bacheloropleiding bestrijkt (gereed in 

2016);  
- zowel stage als afstudeeropdracht moet een onderzoekscomponent bevatten. 
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Deze uitgangspunten hebben geleid tot het ontwerpkader dat de Faculteit hanteert (tabel 3.5), waarvan de precieze 
uitwerking plaatsvindt op opleidingsniveau. Het ontwerp is zo opgebouwd dat een student elk jaar de gehele 
onderzoekscyclus doorloopt waarbij de zelfstandigheid van de student en de complexiteit van de opdrachten toeneemt en 
de inbreng van docenten afneemt. 

Tabel 3.5.  Ontwerpkader leerlijn onderzoek doen  (Van der Pool et al., 2013). 

Stappen onderzoek Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

Oriënteren & definiëren Probleem docent docent/student student/docent student 

Formuleren onderzoeksvraag docent docent/student student/docent student 

Maken onderzoeksontwerp docent docent/student student/docent student 

Verzamelen gegevens student Student student student 

Analyseren gegevens docent Student student student 

Interpreteren resultaten docent/student Student student student 

Formuleren conclusies student Student student student 

Formuleren aanbevelingen student Student student student 

Rapporteren (mondeling/ 
schriftelijk) 

student Student student student 

EC’s 6 6 6 6 

 

3.2.2 Onderzoeksleerlijn Hoger Sociaal Agogische opleidingen 

Ook binnen de Hoger Sociaal Agogische opleidingen  wordt er vanaf jaar 1 gewerkt aan het aanleren van onderzoek: 
 ‘Uitgangspunt is dat de HSAO-bachelor gedurende de gehele opleiding een onderzoekslijn doorloopt, zodat hij/zij in het 
vierde jaar (bijv. in het kader van de minor) in staat is om, onder begeleiding, een praktijkgerichte onderzoeksopdracht 
uit te voeren. Verwacht mag immers worden dat 4e jaars studenten in staat zijn bij het aanvaarden van de opdracht te 
bepalen welke onderzoeksmethode de meest geschikte is om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Daarvoor is het nodig 
dat zij in de jaren daarvoor kennis hebben kunnen nemen van de verschillende onderzoeksmethoden en er zo mogelijk 
enige ervaring in hebben opgedaan. In de meeste opleidingen is (een deel van) het derde jaar bedoeld voor de stage. Dit 
betekent dat de onderzoeksvaardigheden vooral in de eerste twee opleidingsjaren moeten worden bijgebracht. In de 
daarop volgende jaren kunnen studenten deze vaardigheden dan verder in de praktijk brengen en ontwikkelen ‘ wordt er 
gesteld in een rapport van de Expertisekring ‘ Onderzoek in en voor het HSAO. Hiervoor wordt een  1,5 jarig traject 
voorgesteld dat onder alle HSAO bachelor programma’s dient te worden ingevoerd, zoveel mogelijk gekoppeld aan de 
beroepspraktijk evt via Lectoraten. Ook wordt aangegeven dat aanvullende vaardigheden en kennis middels minoren 
dient te worden verzorgd. De onderzoeksleerlijn wordt uitgewerkt in twee fases zoals te zien is in tabel 3.6. 
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Tabel 3.6. Gezamenlijke onderzoeksleerlijn HSAO bachelors  (Expertisekring HSAO, 2012).   

   
 De basisonderzoeksleerlijn  is de basis in de latere toepassing van de aangeleerde vaardigheden in de rest van de 
opleiding (zie tabel 3.7). 
 
Tabel 3.7. Onderzoeksleerlijn jaar 3 en 4 van HSAO Bachelor (Expertisekring HSAO, 2012). 
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3.2.3 Onderzoeksleerlijn Hogeschool van Amsterdam 

De Hogeschool van Amsterdam heeft een model gemaakt voor een onderzoeksleerlijn voor hbo- onderzoeksvaardigheden 
dat bestaat uit twee gecombineerde delen; een doelinhoudelijk deel en een niveaudeel. Er wordt gesteld dat het 
doelinhoudelijke deel functioneel is  bij het beschrijven van de eindtermen van onderzoek in het curriculum maar ook om de 
opbouw door de opleiding heen te beschrijven. In tabel 3.8 wordt het doelinhoudelijke deel van het model uitgewerkt. 
 
Tabel 3.8.  Het doelinhoudelijk deel van het model voor de identificatie en beschrijving van onderzoeksvaardigheden (naar 
Griffioen en Wortman, 2013). 

 Studenten weten... Studenten kunnen... Studenten evalueren… 
1 Studenten ontwikkelen een 
onderzoeksmatige 
grondhouding bestaande uit: 

• kritisch willen zijn 
• willen begrijpen 
• willen bereiken 
• willen delen 
• willen vernieuwen 
• willen weten  

Wat er bedoeld wordt 
met elk van de 
grondhoudingen 

De grondhoudingen laten 
zien in gedrag 

Hun gedrag op basis van hun 
kennis van de grondhoudingen 

2 Studenten verwerven kennis 
van de resultaten van 
onderzoek 

Waar relevante kennis te 
vinden is en hoe deze te 
interpreteren 

Kennis uit onderzoek 
verzamelen en 
interpreteren 

De kennis die ze uit onderzoek 
verzameld hebben en het 
proces van verzamelen en 
interpreteren 

3 Studenten baseren hun 
professioneel handelen op 
resultaten van onderzoek (en 
andere actuele kennis) 

Wat de mogelijkheden en 
beperkingen zijn bij het 
toepassen van resultaten 
van onderzoek 

Resultaten uit onderzoek 
toepassen op hun 
professioneel handelen 

Hun eigen toepassing van 
resultaten van onderzoek 

4 Studenten kennen de 
methodologische en/of 
theoretische onderbouwing van 
resultaten van onderzoek 

Wat kenmerken van een 
goede methodologische 
en/of theoretische 
onderbouwing van 
onderzoek zijn 
 

Een goede 
methodologische en/of 
theoretische 
onderbouwing voor hun 
eigen onderzoek 
formuleren 

De methodologische en of 
theoretische onderbouwing van 
(eigen of ander) onderzoek 

5 Studenten ontwikkelen 
instrumentele 
onderzoeksvaardigheden* 

De kenmerken van 
instrumentele 
onderzoeksvaardigheden 

Instrumentele 
onderzoeksvaardigheden 
toepassen 

Hun eigen instrumentele 
onderzoeksvaardigheden 

6 Studenten hanteren de 
ethische richtlijnen van goed 
onderzoek** 

Ethische richtlijnen van 
goed onderzoek 

De ethische richtlijnen 
toepassen 

De toepassing van ethische 
richtlijnen evalueren 

7 Studenten kunnen een 
volledig onderzoek opzetten en 
uitvoeren 

De kenmerken van het 
opzetten en uitvoeren van 
een volledig onderzoek 

Een volledig onderzoek 
opzetten en uitvoeren 

Een volledig onderzoek (van 
zichzelf of een ander) 

* Voorbeelden van instrumentele onderzoeksvaardigheden zijn: literatuur zoeken, formuleren van onderzoeksvraag, 
het maken van een onderzoekdesign, meten/testen/simuleren, het rapporteren van resultaten, enzovoort. 
** Hierbij gaat het om juist handelen met betrekking tot de informatie die verkregen wordt van personen of bedrijven 
ie onderzocht worden of opdrachtgever zijn, conform richtlijnen zoals die voor onderzoek in het algemeen of het 
beroep in het bijzonder bestaan. 
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Griffioen en Wortman geven aan dat thema 7 voor sommige opleidingen niet relevant of te hoog gegrepen is en 
dat deze opleidingen dit dan ook niet in hun onderzoeksleerlijn van de opleiding dienen te beschrijven.  

Naast het doelinhoudelijk deel wordt er ook een niveaudeel onderscheiden in dit model. Het ondersteunt bij het 
bepalen van het gewenste niveau bij de in tabel 3.8 beschreven inhoud. Tabel 3.9  is daarbij een hulpmiddel en 
onderscheidt twee assen: de mate van zelfstandigheid die verwacht wordt en de mate van complexiteit die van 
taak en context die verondersteld wordt. 

Tabel 3.9. Het niveaudeel van het model voor identificatie en beschrijving van onderzoekvaardigheden (Griffioen & 
Wortman, 2013). 

--
--

--
--

 Z
el

fs
ta

nd
ig

he
id

 -
--

--
-à

 

Niveau C 

Complexiteit: laag 

- enkelvoudige opdracht, in één 
situatie 

- beperkt aantal thema’s van 
één orde/ schaalniveau 

- toepassen van bij de student 
bekende procedures 

- monodisciplinair 
- plaats: binnen de 

opleidingssituatie, of een 
overzichtelijke context waar 
de student bekend is 
 

Zelfstandigheid: hoog 

- veel zelfsturing, begeleiding 
op verzoek of met lage 
frequentie 

- grote vrijheid bij het maken 
van keuzes 

- grote verantwoordelijkheid 
voor het eindresultaat 

- geeft leiding aan anderen in 
een team 

- strategische rol 

Niveau D 

Complexiteit: midden 

- meerdere (deel)opdrachten, in één 
situatie, of enkelvoudige opdracht 
in meerdere situaties 

- beperkt aantal thema’s van 
verschillende  ordes / 
schaalniveau, of meerdere thema’s 
van dezelfde orde/schaalniveau 

- de situatie vraagt aanpassing van 
bekende procedures 

- beperkt interdisciplinair 
- plaats: de context is onbekend, 

maar overzichtelijk qua omvang en 
systeem 

Zelfstandigheid: hoog 

- veel zelfsturing, begeleiding op 
verzoek of met lage frequentie 

- grote vrijheid bij het maken van 
keuzes 

- grote verantwoordelijkheid voor 
het eindresultaat 

- geeft leiding aan anderen in een 
team 

- strategische rol 

Niveau E 

Complexiteit: hoog 

- diversiteit aan opdrachten in 
wisselende situaties 

- meerdere variabelen van 
verschillende  orde/ schaalniveau 

- de procedure is onbekend 
- er moet nieuwe kennis en 

vaardigheden worden ontwikkeld 
- multidisciplinair (bijv. door 

samenwerking met andere 
disciplines) 

- de organisatie is onbekend, groot 
en complex 

Zelfstandigheid: hoog 

- veel zelfsturing, begeleiding op 
verzoek of met lage frequentie 

- grote vrijheid bij het maken van 
keuzes 

- grote verantwoordelijkheid voor het 
eindresultaat 

- geeft leiding aan anderen in een 
team 

- strategische rol 
 

Niveau B 

Complexiteit: laag 

- enkelvoudige opdracht, in één 
situatie 

- beperkt aantal thema’s van 
één orde/ schaalniveau 

- toepassen van bij de student 
bekende procedures 

- monodisciplinair 
- plaats: binnen de 

opleidingssituatie, of een 
overzichtelijke context waar 
de student bekend is 
 

Zelfstandigheid: midden 

Niveau C 

Complexiteit: midden 

- meerdere (deel)opdrachten, in één 
situatie, of enkelvoudige opdracht 
in meerdere situaties 

- beperkt aantal thema’s van 
verschillende  ordes / 
schaalniveau, of meerdere thema’s 
van dezelfde orde/schaalniveau 

- de situatie vraagt aanpassing van 
bekende procedures 

- beperkt interdisciplinair 
- plaats: de context is onbekend, 

maar overzichtelijk qua omvang en 
systeem 

Niveau D 

Complexiteit: hoog 

- diversiteit aan opdrachten in 
wisselende situaties 

- meerdere variabelen van 
verschillende  orde/ schaalniveau 

- de procedure is onbekend 
- er moet nieuwe kennis en 

vaardigheden worden ontwikkeld 
- multidisciplinair (bijv. door 

samenwerking met andere 
disciplines) 

- de organisatie is onbekend, groot 
en complex 

Zelfstandigheid: midden 
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- redelijke mate van zelfsturing 
met redelijke mate van 
begeleiding, plus begeleiding 
op verzoek 

- vrijheid bij het maken van 
keuzes binnen een vastgesteld 
kader 

- eindverantwoordelijkheid voor 
een deel van de opdracht 

- tactische rol 

Zelfstandigheid: midden 

- redelijke mate van zelfsturing met 
redelijke mate van begeleiding, 
plus begeleiding op verzoek 

- vrijheid bij het maken van keuzes 
binnen een vastgesteld kader 

- eindverantwoordelijkheid voor een 
deel van de opdracht 

- tactische rol 

- redelijke mate van zelfsturing met 
redelijke mate van begeleiding, plus 
begeleiding op verzoek 

- vrijheid bij het maken van keuzes 
binnen een vastgesteld kader 

- eindverantwoordelijkheid voor een 
deel van de opdracht 

- tactische rol 

Niveau A 

Complexiteit: laag 

- enkelvoudige opdracht, in één 
situatie 

- beperkt aantal thema’s van 
één orde/ schaalniveau 

- toepassen van bij de student 
bekende procedures 

- monodisciplinair 
- plaats: binnen de 

opleidingssituatie, of een 
overzichtelijke context waar 
de student bekend is 
 

Zelfstandigheid: laag 

- beperkte zelfsturing met 
intensieve begeleiding 

- schakelt hulp in bij 
onverwachte omstandigheden 

- niet zelfstandig besluiten 
nemen 

- verantwoordelijk voor het 
resultaat van het eigen 
handelen 

- eindverantwoordelijk voor een 
deel van de opdracht 

- assisterende, operationele rol 

Niveau B 

Complexiteit: midden 

- meerdere (deel)opdrachten, in één 
situatie, of enkelvoudige opdracht 
in meerdere situaties 

- beperkt aantal thema’s van 
verschillende  ordes / 
schaalniveau, of meerdere thema’s 
van dezelfde orde/schaalniveau 

- de situatie vraagt aanpassing van 
bekende procedures 

- beperkt interdisciplinair 
- plaats: de context is onbekend, 

maar overzichtelijk qua omvang en 
systeem 

Zelfstandigheid: laag 

- beperkte zelfsturing met intensieve 
begeleiding 

- schakelt hulp in bij onverwachte 
omstandigheden 

- niet zelfstandig besluiten nemen 
- verantwoordelijk voor het resultaat 

van het eigen handelen 
- eindverantwoordelijk voor een 

deel van de opdracht 
- assisterende, operationele rol 
 

Niveau C 

Complexiteit: hoog 

- diversiteit aan opdrachten in 
wisselende situaties 

- meerdere variabelen van 
verschillende  orde/ schaalniveau 

- de procedure is onbekend 
- er moet nieuwe kennis en 

vaardigheden worden ontwikkeld 
- multidisciplinair (bijv. door 

samenwerking met andere 
disciplines) 

- de organisatie is onbekend, groot 
en complex 

Zelfstandigheid: laag 

- beperkte zelfsturing met intensieve 
begeleiding 

- schakelt hulp in bij onverwachte 
omstandigheden 

- niet zelfstandig besluiten nemen 
- verantwoordelijk voor het resultaat 

van het eigen handelen 
- eindverantwoordelijk voor een deel 

van de opdracht 
- assisterende, operationele rol 

 

 -------- Complexiteit -----à 

 

 

Griffioen en Wortman (2013) combineren  beide delen van het model tot een eindversie met op de horizontale as de 
opleiding in de zeven doelinhoudelijke thema’s en op de verticale as de vijf niveaus zoals aangegeven in het niveaudeel 
van het model.  Dit combi-model kan gebruikt worden om bestaande onderdelen van onderzoek in kaart te brengen en evt 
te vergelijken met andere opleidingen. Maar ook om duidelijk  te maken welke onderdelen worden aangeboden in een 
curriculum en of er onderdelen onderbelicht zijn of op een te laag of te hoog niveau worden aangeleerd. Daarnaast kan 
het model ook gebruikt worden om een onderzoeksleerlijn vorm te geven.   
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3.3 Onderzoeken op de CAH Vilentum Hogeschool 
Momenteel komt onderzoek binnen de opleidingen aan de CAH Vilentum Hogeschool niet altijd expliciet aan bod; er 
zijn wel onderdelen in het curriculum die specifiek gericht zijn op onderzoekscompetenties, maar dit is niet altijd 
uitgewerkt in een leerlijn. Daarnaast komt onderzoek veel impliciet aan bod; dit heeft als gevaar dat studenten 
onvoldoende instructie krijgen of onvoldoende oefenen en uiteindelijk het beoogde eindniveau van de competentie 
onderzoeken niet behalen.  

Het startpunt om te bepalen hoe onderzoek doen wordt aangeleerd is het bepalen van het eindniveau dat de student 
dient te behalen.  Onderzoeken is 1 van de 10 CAH-competenties en geeft een beschrijving en drie niveaus  van 
onderzoek doen aan die de student respectievelijk in het eerste jaar (niv 1), het tweede en derde jaar (niv 2) en in 
het vierde jaar (niv 3) dient te beheersen (zie figuur 3.9).  

  
Figuur 3.9. Indeling in niveaus waarop de student de competentie onderzoeken dient te beheersen. 

Er dient te worden opgemerkt dat de student in het vierde jaar zich competent dient te bewijzen op 8 van de 10 
CAH competenties en er dus voor kan kiezen de competentie onderzoeken niet twee keer tot niveau 3 te ontwikkelen. 
Dit komt echter zelden tot nooit voor omdat het schrijven van en afstudeerwerkstuk een verplicht onderdeel van het 
vierde jaar is. 

Op basis van hoofdstuk 1en 2  wordt geconcludeerd dat het eindniveau zou moeten zijn dat een student een complex 
vraagstuk uit de praktijk moet kunnen oplossen daarbij gebruikmakend van wetenschappelijk verantwoord onderzoek 
en dat dit onderzoek zou moeten leiden tot innovaties voor de beroepspraktijk.  De groei-indicatoren zoals 
aangegeven in niveau 3 van de competentie onderzoeken zijn daarmee gedekt. De competentiebeschrijving van de 
competentie onderzoeken stelt dat er al in jaar 1 wordt gestart met ontwikkeling van de onderzoekscompetentie bij 
studenten maar in de praktijk blijkt dit toch vaak niet zo te zijn; jaar 1 behelst hoofdzakelijk de oriëntatie op de 
sector. Vaak wordt er pas in jaar 2 een start gemaakt met het aanleren van het doen van onderzoek. Dit heeft veelal 
te maken met de instroom van MBO-ers in het tweede jaar. In hoofdstuk 4 wordt middels tabellen aangegeven waar 
onderzoeken in het curriculum van verschillende opleidingen van de CAH Vilentum Hogeschool zich bevindt. 
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4.  ONDERZOEK IN DE HUIDIGE CURRICULA 
Het curriculum van CAH Vilentum Hogeschool is voor de voltijdsopleidingen van het studiejaar 2013-2014 doorgespit 
op de competentie Onderzoeken. De studiegids geeft voor alle modulen aan welke competenties vooral aan bod 
komen. Daarvan is een lijst gemaakt en gekeken welk niveau er aan die competentie op dat moment gehangen kan 
worden. Deze niveaus zijn in Tabel 3.2 weergegeven. Daarbij moet aangetekend worden dat grijs als niveau 0 
aangeduid wordt, geel als 1, groen als 2 en rood als niveau 3. Alle kleuren kunnen in elk jaar. Waarbij het niveau 
verschil zit in afname van docentbetrokkenheid of toename van complexiteit van de onderzoeken.  Grijs is gekozen 
als het 0-niveau. Hierbij is de aanname gemaakt dat gebruik van wetenschappelijke literatuur in colleges standaard 
is voor docenten. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd aan de instelling geïntroduceerd en om de studenten een 
beeld te geven van actueel onderzoek binnen het vakgebied van de lectoren. 

Tabel 3.10 geeft een overzicht van de modulen in de verschillende opleidingen van de CAH en met de kleuren is 
aangeven welk niveau van de competentie Onderzoeken wordt aangeboden. Tevens is met # aangeven waar enige 
betrokkenheid van het team Praktijkgericht Onderzoek is ingebed. 

Tabel 3.10. Overzicht van de niveaus van de competentie Onderzoeken in modulen van de CAH en verbinding met team Praktijkgericht 
Onderzoek (#) in 2013-2014. 

Leerplannen	 		 niveau	0	PO	 		 niveau	1	PO	 		 niveau	2	PO	 		 niveau	3	PO	(jaar	4)	 MAD	niveau	4	

2013-2014	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Major:	 jaar:	 1	 		 2	 		 3	 		 4	 		 		 Master	Agribusiness	

	 semester:	 najaar	 voorjaar	 najaar	 voorjaar	 najaar	 voorjaar	 afstudeerjaar#	 		 Development	MAD#	

Dier	en	Veehouderij	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 DV	 PORT#	 PPMV	 HPLB	 HMVE	 HKON	 HLGV	 MINORs	 STAGE	 WERKSTUK	 		

	 		 PBAN	 PIMV	 HBOV/i	 HSBP	 HPON#	 HSPD	 		 	 		 		

	 DVM	 PDSVv	 PIMV	 HPLB	 HMVE	 HKON	 HLGV	 		 	 		 		

	 3jr.geenP	 PBAN	 PORT#	 HBOV/i	 HSBP	 HPON#	 HSPD	 		 		 		 		

	 Allen	 		 		 		 buitenl.stage	 PvB	 PvB	 	 	 	 		

Diergezondheidszorg	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 DG	 PORT#	 PMMV	 HPLBd	 HMVE	 HLGV	 HKON	 		 		 		 		

	 		 PPRO	 PGZE	 HPRC	 HINO	 HODD#	 HSPG	 		 		 		 		

	 		 		 		 		 buitenl.stage	 PvB	 PvB	 	 	 	 		

Ondernemerschap	DV	en	TA	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 TAO,	DVO	 PORT#	 PPMV	 HOSO	 HPLB	 HLGV	 HKON	 		 		 		 		

	 		 PBAN	 PSATt/PIMV	 HBOT/V	 HPON#	 HJON#	 HSPDO/HSPT#	 		 	 		 		

	 TAMO,		 PDSVv	 PSATt/PIMV	 HOSO	 HPLB	 HLGV	 HKON	 		 	 		 		

	 DVMO	 PBAN	 PORT#	 HBOT/V	 HPON#	 HJON#	 HSEN	 		 	 		 		

	
TAGO,	
DVGO	 		 		 HOSO	 HPLB	 HLGV	 HKON	 		 	 		 		

	 		 		 		 HBOT/V	 HPON#	 HJON#	 HSEN	 		 	 		 		

	 		 		 		 PBAN	 PPVW/PORT#	 HVIV	 PVRV	 		 		 		 		

	 Allen	 		 		 		 buitenl.stage	 PvB	 PvB	 	 	 	 		

Tuin	en	Akkerbouw	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 TA	 PORT#	 PPMV	 HMVE	 HPLB	 HLGV	 HKON	 		 		 		 		

	 		 PBAN	 PSATt	 HBOT		 HPON#	 HSBPt	 HSPT#	 		 	 		 		

	 TAM	 PDSVv	 PSAT	 HMVE	 HPLB	 HLGV	 HKON	 		 	 		 		

	 3jr.geenP	 PBAN	 PORT#	 HBOT	 HPON#	 HSBPt	 HSPT#	 		 		 		 		

	 		 		 		 		 buitenl.stage	 PvB	 PvB	 	 	 	 		

Voeding	en	Gezondheid	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 VG	 PORT#	 PMMV	 HPLBv	 HMVE	 HKON	 HLGV	 		 		 		 		

	 		 PVGZ	 PGZE	 HPCD	 HVEO	 HPOV#	 HSPV	 		 	 		 		

	 VM	 PDEF	 PGZE	 HPLBv	 HMVE	 HKON	 HLGV	 		 	 		 		

	 3jr.geenP	 PVGZ	 PORT#	 HPCD	 HVEO	 HPOV#	 HSPV	 		 		 		 		
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Leerplannen	 		 niveau	0	PO	 		 niveau	1	PO	 		 niveau	2	PO	 		 niveau	3	PO	(jaar	4)	 MAD	niveau	4	

2013-2014	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Major:	 jaar:	 1	 		 2	 		 3	 		 4	 		 		 Master	Agribusiness	

	 semester:	 najaar	 voorjaar	 najaar	 voorjaar	 najaar	 voorjaar	 afstudeerjaar#	 		 Development	MAD#	

	 Allen	 		 		 		 buitenl.stage	 PvB	 PvB	 	 	 	 		

Biologie,	Voeding	en	Gezondheid	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 BVG	 PECS#v	 PVEG	 		 		 		 		 		 		 		 		

	 		 PBFG	 PPGG	 		 		 		 		 		 		 		 		

Toegepast	Biologie	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 BVG	 PECS#	 PBWK#	 HZEP	 HMEN	 HIPR	 HSDI/HSPL/HSNA	 		 		 		 		

	 		 PBFG	 PDOP+PECO#	 HDOP+HECO#	 HHJS	 HHJS	 HBLS	 		 		 		 		

Natuur,	Economie	en	Leefomgeving	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 1BN	 PECS#	 PMEN	 HEVS#	 HNVS	 HHJS	 HIPN	 		 		 		 		

	 		 POIN	 PKOG	 HACP	 HVEM	 		 HSLB	 		 		 		 		

Bedrijfskunde	en	Agribusiness	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 BA	 PABP	 POAB	 HMMC#	 HLFM	 HSEC	 HLGP	 		 		 niveau?	 mogelijk	

	 		 POAF#	 PPMB	 HIAF	 HOMQ	 HSMO	 HERM	 		 	 		 		

	 BM	 PDSVb	 POAB	 HMMC#	 HLFM	 HSEC	 HLGP	 		 	 niveau?	 		

	 3jr.geenP	 POAF#	 PABP	 HOMQ	 HIAF	 HERM	 HIAH	 		 		 		 		

	 allen	 		 		 		 buitenl.stage	 PvB	 PvB	 	 	 	 		

Agrotechniek	en	Management	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 BT	 PABP	 PBAN	 HLFM	 HMMC#	 HLGP	 HSEC	 		 		 niveau?	 mogelijk	

	 		 PSAT	 PPMB	 HAIM	 HBPL	 HONA#	 HPRM	 		 	 		 		

	 BMT	 PDSVb	 PBAN	 HLFM	 HMMC#	 HLGP	 HSEC	 		 	 niveau?	 		

	 3jr.geenP	 PSAT	 PABP	 HAIM	 HBPL	 HONA#	 HPRM	 		 		 		 		

	 allen	 		 		 		 buitenl.stage	 PvB	 PvB	 	 	 	 		

Hippische	Bedrijfskunde	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 BP	 PABP	 PPMB	 HLFM	 HMMC#	 HLGP	 HSEC	 		 		 niveau?	 mogelijk	

	 		 PSAT	 PPMB	 HAIM	 HBPL	 HONA#	 HPRM	 		 	 		 		

	 BMP	 PDSVb	 PBAN	 HLFM	 HMMC#	 HLGP	 HSEC	 		 	 niveau?	 		

	 3jr.geenP	 PSAT	 PABP	 HAIM	 HBPL	 HONA#	 HPRM	 		 		 		 		

	 allen	 		 		 		 buitenl.stage	 PvB	 PvB	 	 	 	 		

Financiele	Dienstverlening	Agrarisch	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 BF	 PABP	 PPMB	 HLFM	 HMMC#	 HLGP	 HSEC	 		 		 		 		

	 		 POAF#	 POAB	 HBDV	 HAAC	 HARM	 HVEV	 		 	 		 		

	 BMF	 PDEF	 POAB	 HLFM	 HMMC#	 HLGP	 HSEC	 		 	 		 		

	 3jr.geenP	 POAF#	 PABP	 HBDV	 HAAC	 HARM	 HVEV	 		 		 		 		

	 allen	 		 		 		 buitenl.stage	 PvB	 PvB	 	 	 	 		

IFB	Interna`onal	Food	Business	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 1BI	 PSIF	 PAFC	 HIEF	 HREF#	

60	ects	in	Canada	

2	minoren	(15+15	stpt)	en	
afstudeerstage	en	
afstudeerwerkstuk	

mogelijk	

	 		 PABU	 PMAC	 HMMA	 HEWP	 		

	 		
PPL1i	en	
PSVA	

PPL1i	en	
PSVA	 HPL2	 HPL2	 		

	 1BIc	 ECON1002	 ENGL1004	 HIEF	 HREF#	 	 	 	 		

	 		 ENGL1003	 FOOD1000	 HMMA	 HEWP	 1e	jaar	in	Nederland	of	Canada!!	 		

	 CANADA	 INFB1000	 INFB1002	 		 	 2e	jaar	allen	in	DrontenCAH	 		

		 instroom	 INFB1001	 MGMT1002	 		 		 3e	jaar	allen	in	canada	 		

Deze huidige inventarisatie kan nog uitgebreid worden om per opleiding antwoord te geven op de volgende vragen: 
- Wat is het kennisaanbod? 
- Welke onderzoeksvaardigheden worden geoefend? 
- Welke onderzoekshouding wordt vereist (operationeel, tactisch en strategisch)? 
- Welke onderzoekssituaties komen aan bod? 
- Welke onderzoekshandelingen komen aan bod (per beroepsproduct)? 
- Welke beroepsproducten bevatten onderzoekselementen? 
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5. ONDERZOEKSLEERLIJN CAH VILENTUM HOGESCHOOL 
De eerste inventarisatie van modules waar onderzoek wordt uitgevoerd laat zien dat de vier vormen van integratie 
van onderwijs en onderzoek (Wueterick &Turner, 2009) aan bod komen binnen de curricula van de CAH Vilentum 
hogeschool. Het laat ook zien dat er in verschillende opleidingen pas in het tweede jaar wordt gestart met 
onderdelen van onderzoek doen die activiteiten van de student zelf verwachten. In paragraaf 5.1 wordt ingegaan 
op de wijze waarop de onderzoeksleerlijn wordt vorm gegeven. Paragraaf 5.2 geeft een voorstel voor de inhoud 
die aangeboden wordt aan de studenten in cursussen en trainingen. In paragraaf 5.3 wordt de begeleiding van de 
studenten door docenten besproken. 

5.1 Stappen van onderzoek 
In deze onderzoeksleerlijn is er voor gekozen om al in het eerste jaar meer de nadruk te leggen op leren 
onderzoeken. Dat betekent dat in navolging van de onderzoeksleerlijnen van de HAN en de HvA de student elk jaar 
alle stappen van onderzoek doen doorloopt:  

1. Oriënteren & definiëren probleem. 
2. Formuleren onderzoeksvraag. 
3. Maken onderzoeksontwerp. 
4. Verzamelen gegevens. 
5. Analyseren gegevens. 
6. Interpreteren resultaten. 
7. Formuleren conclusies. 
8. Formuleren aanbevelingen. 
9. Rapporteren (mondeling/ schriftelijk). 

De nadruk ligt dan in elk jaar op andere stappen van het proces van onderzoek doen: 

Jaar 1: basisvaardigheden onderzoek doen 
nadruk op het eerste deel van onderzoek doen, stap 1 tot 3 evt incl rapportage van onderzoeksplan (stap 9);  

- zoeken van literatuur voor het opstellen van een inleiding; 
- formuleren van materiaal&methoden; 
- dataverzameling;  
- begin van  resultaten opstellen (grafieken/tabellen) en conclusies trekken op basis van deze 

onderzoeksgegevens;  
- eigen interesse is leidend. 

Jaar 2: analyse, verklaren, concluderen 
nadruk op onderzoeksgegevens interpreteren door te vergelijken met bestaande (wetenschappelijke) literatuur en 
eigen conclusies trekken (stap 4 tot 6). 

- onderzoeksopdracht komt van opdrachtgever. 

Jaar 3: discussie, integratie 
nadruk op Onderzoeksgegevens inzetten om advies op te baseren of een brede projectvraag op te lossen (Stap 7 
en 8). 
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Deze indeling sluit goed aan bij de drie beheersniveaus van de competentie onderzoeken op de CAH Vilentum 
Hogeschool.  Om de studenten voor te bereiden op het maken van een afstudeerwerkstuk in het vierde jaar is het van 
belang  dat de checklist op basis waarvan het afstudeerwerkstuk wordt beoordeeld gebruikt wordt om criteria op te 
stellen op basis waarvan de onderzoeksopdrachten worden beoordeeld. De onderzoekscyclus wordt dus elk jaar 
doorlopen, dit kan gedurende één module of opgeknipt worden in kleinere onderdelen en die gedurende het jaar 
uitvoeren. Om te voldoen aan de definitie van onderzoek door HBO-studenten is het wenselijk om 
onderzoeksopdrachten uit te praktijk te gebruiken en de resultaten van de onderzoeken openbaar te maken zodat 
het werkveld hiervan gebruik kan maken.  

Er wordt over vier jaar toegewerkt naar zelfstandigheid van de student. Van de student wordt verwacht dat als 
beginnend professional op eigen initiatief maar onder begeleiding van een senior medewerker of met een senior 
medewerker als sparringpartner een onderzoek kan worden uitgevoerd. Deze opdrachten hebben ook een bepaalde 
mate van complexiteit.   Het is van belang om op te merken dat beide onderdelen, zelfstandigheid van de student en 
complexiteit van de opdracht niet gezamenlijk dienen te worden verhoogd. Het model van Griffioen & Wortman, 
2013 (HvA) tabel 3.9 kan worden gebruikt om te bepalen in welk niveau van complexiteit en zelfstandigheid de 
opdracht valt. Per opleiding dient bekeken te worden welk eindniveau wenselijk wordt geacht. Afhankelijk van het 
niveau van de bedrijfsopdracht of afstudeerwerkstuk wordt de student ingeschaald in een bepaald niveau van het 
model en afhankelijk daarvan wordt  bepaald of de student begeleiding ontvangt na de fase van Plan van Aanpak. 

5.2 Inhoud van onderzoek 
Het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en het doorlopen van de stappen van onderzoek is uiteraard niet het enige 
wat de studenten leren. Het is van belang dat er cursussen en trainingen worden aangeboden om voldoende inhoud 
te geven aan de stappen van onderzoek die de studenten doorlopen. In tabel wordt een voorstel gedaan voor de 
kennis en vaardigheden die de studenten op dienen te doen gedurende de eerste drie jaar van de HBO opleiding. 

Tabel 5.1. Kennis en vaardigheden binnen onderzoeksleerlijn CAH Vilentum Hogeschool. 

Niveau Stap Cursussen en trainingen Opmerkingen 

1 1. Oriënteren & 
definiëren 
Probleem 

2. Formuleren 
onderzoeksvraag 

3. Maken 
onderzoeksontwerp 

 

- Schriftelijk rapporteren 
- Onderzoeksmethodologie met 

focus op onderzoeksplan: 
onderdelen van de inleiding, 
opstellen onderzoeksvraag en 
bepalen onderzoeksopzet  

- (Wetenschappelijke) Literatuur 
zoeken, beoordelen, verwijzen. 

- Gebruik van wetenschappelijke 
artikelen in de colleges met focus 
op opzet van de inleiding of 
koppeling tussen onderzoeksvraag 
en onderzoeksopzet 

- Ethiek van goed onderzoek 

- Vaste wijze van 
verwijzen aanleren: 
APA methode (geen 
voetnoten) 

- Overleg met 
Mediatheek voor 
lessen literatuur 
zoeken en 
beoordelen 

- Boek: ‘Dit is 
onderzoek’ van 
Baarda is beknopt en 
goed bruikbaar ook 
in latere jaren. 

- gedragscode 
praktijkgericht 
onderzoek voor het 
HBO opnemen in 
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Ethiek leerlijn 
(Almere) of 
beroepsethiek in 4de 
jaar (Dronten) 

2 4.  Verzamelen 
gegevens 

5. Analyseren 
gegevens 

6. Interpreteren 
resultaten 

 

- Methodes van dataverzameling 
(oa veldwerktechnieken, 
experimenten , interviews, maken 
van enquêtes etc) 

- Marketingonderzoek 
- Dataverwerking en analyse met 

Excel , SPSS en andere 
dataverwerkingsprogramma’s  

- Statistiek  
- Schriftelijk rapporteren van 

hoofdstuk resultaten en discussie  
- Gebruik van wetenschappelijke 

artikelen in de colleges met focus 
op koppeling tussen 
onderzoeksvraag en  
resultaten/discussie  

- Naast theoretische 
lessen Statistiek 
verdient het de 
aanbeveling om 
docent Statistiek ook 
voor bepaald aantal 
uren in te zetten voor 
coaching in zowel de 
fase van 
onderzoeksopzet als 
resultaatanalyse. 

3 7. Formuleren 
conclusies 

8. Formuleren 
aanbevelingen 

 

- Gebruik van wetenschappelijke 
artikelen in de colleges met focus 
op koppeling tussen 
onderzoeksvraag en  conclusie.  

- Adviesvaardigheden 

 

   

5.3 Docentbegeleiding van studenten 
Om als student goed te leren onderzoeken is het van belang dat de student optimaal begeleid wordt. Niet alleen 
gedurende de afstudeerfase maar vooral in de eerste drie jaar als de student leert onderzoeken. Begeleiding van 
studenten in het uitvoeren van een onderzoek wordt enkel gedaan door docenten die onderzoekscompetent zijn. Dit 
betekent dat die docenten in het bezit zijn van Master en in de functionerings- en beoordelingscylus ook beoordeeld 
worden op de competentie onderzoeken. Omdat het voor veel docenten vaak een tijd geleden is dat de Master is 
afgerond dienen de docenten die onderzoek begeleiden een opfris cursus te volgen bij Team Praktijk Onderzoek 
(TPO). Daarnaast is het mogelijk dat docenten zelf binnen de lectoraten onderzoek uitvoeren, ook dat is een manier 
om de onderzoekscompetentie te ontwikkelen. Alleen docenten die de competentie onderzoeken voldoende 
beheersen worden ingezet voor de begeleiding van studenten.   
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6. AANBEVELINGEN IMPLEMENTATIE 
 

Vanzelfsprekend kan deze onderzoeksleerlijn niet in één studiejaar worden ingevoerd. In onderstaande tekst 
wordt een voorstel gegeven van de stappen die doorlopen dienen te worden om de onderzoeksleerlijn op juiste 
wijze te implementeren. Dit proces beslaat een aantal stappen die zijn uitgewerkt in tabel 6.1.    
 
Tabel 6.1. Implementatieplan onderzoeksleerlijn CAH Vilentum Hogeschool. 
Onderdeel Wijze van Uitvoering Verantwoordelijke Tijdstraject 

Opleidingsanalyse I Elke opleiding legt vast waar 
onderzoek doen zich nu bevindt in 
de opleiding: 

- Wat is het kennisaanbod? 
- Welke 

onderzoeksvaardigheden 
worden geoefend? 

- Welke onderzoekssituaties 
komen aan bod? 

- Welke beroepsproducten 
bevatten 
onderzoekselementen? 

Studieleider Einde 
schooljaar 
2013/2014 

Opleidingsanalyse II Elke opleiding vergelijkt de huidige 
praktijk met de onderzoeksleerlijn: 

- Welke onderdelen uit de 
onderzoekscylus worden per 
jaar doorlopen? 

- Welk niveau van complexiteit 
en zelfstandigheid ( model 
van Griffioen & Wortman, 
2013) wordt bereikt in elk 
studiejaar? 

En stelt een plan op voor 
curriculumwijzigingen. 

De plannen worden op een centrale 
bijeenkomst van studieleiders met 
directie besproken en vastgesteld.   

Studieleider. 
Plan wordt aangeboden 
en goedgekeurd door 
O&K 

Einde 
schooljaar 
2013/2014 

Curriculumwijzigingen Afhankelijk van het plan voor 
cuuriculumwijzingen mbt 
onderzoeksleerlijn worden de 

Studieleider Uiterlijk 
uitgesmeerd 
over vier 
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curriculum onderdelen over maximaal 
vier schooljaren aangepast  

schooljaren 
2014/2018 
 

Onderzoekscompetentie 
docenten 

- Opstellen van 
gedragsindicatoren voor 
competentie onderzoeken 
voor docenten die studenten 
begeleiden bij doen van 
onderzoek 

- Teammanagers bepalen in 
overleg met docenten wie 
traject voor 
onderzoekscompetente 
docent ingaan afhankelijk 
van benodigde percentage 
docenten op 
studentenpopulatie van die 
opleiding 

- Team Kwaliteit, 
TPO en directie 

 

 

- Teammanagers in 
overleg met 
studieleiders 

Uiterlijk 
uitgesmeerd 
over vier 
schooljaren 
2014/2018 
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