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8. Integrale aanpak van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek 
 

Didi M.E. Griffioen 

 

Inleiding 

In de afgelopen hoofdstukken zijn aspecten behandeld die relevant zijn voor de relatie tussen onderwijs 

en onderzoek. Zoals in de inleiding al werd duidelijk gemaakt, is het doel van dit boek inzicht te geven in 

alle aparte aspecten die een rol spelen bij de relatie tussen onderwijs en onderzoek. Hiervoor is gekozen 

omdat de discussie over de verwevenheid van onderwijs en onderzoek vaak verzandt in de complexiteit 

van dit onderwerp. Kennis hebben van de aparte aspecten kan helpen om een weg uit een complexe 

discussie te vinden.  

Het inzicht dat dit boek biedt is gebaseerd op wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over: 

opvattingen over onderwijs, onderzoek, kennis en de relatie daartussen (hoofdstuk 2), doelen die zoals 

beoogd kunnen worden met de verwevenheid van onderwijs en onderzoek (hoofdstuk 3), de vormen die 

deze verwevenheid op curriculum- en moduleniveau zou kunnen krijgen (hoofdstuk 4 en 5), de 

competenties die docenten nodig hebben om verschillende rollen te kunnen vervullen (hoofdstuk 6) en 

tot slot kenmerken op organisatieniveau die verder kunnen bijdragen aan de verwevenheid van 

onderwijs en onderzoek, zoals visie, missie, cultuur en structuur (hoofdstuk 7).  

Deze benadering in losse aspecten heeft de mogelijkheid geboden om meer inzicht te geven in wat 

wetenschappelijk bekend is (of nog niet bekend is) over de effecten van deze keuzes die binnen elk van 

deze aspecten gemaakt kunnen worden. Tegelijk zullen deze aspecten in de praktijk altijd in relatie tot 

elkaar staan.  

Figuur 1 biedt een overzicht van de verschillende aspecten zoals die eerder besproken zijn. Deze 

aspecten zijn in vier kleuren weergegeven. De middelste bol per kleur laat zien over welk thema het 

gaat: doel, vorm, organisatie of voorwaarden. De ‘ketting’ die aan de middelste bol vastzit laat de 

aspecten die bij dat thema horen. Deze aspecten worden in dit hoofdstuk in relatie tot elkaar besproken 

door ze te groeperen in drie fases: 1) stel het doel, 2) kies de vorm, 3) realiseer de benodigde 

randvoorwaarden (organisatie en voorwaarden).  



Uiteraard is de werkelijkheid vaak niet in lineaire fases te vatten. Ook kan het zijn dat de fases een 

andere volgorde kennen dan zoals hier beschreven. Het is dan ook belangrijk dit proces ‘iteratief’ te 

benaderen, omdat de vier ‘kettingen’ in de praktijk minder losstaand zijn dan ze lijken (zie ook Figuur 3 

aan het einde van dit hoofdstuk). De keuzes die gemaakt worden bij de ‘doelen’ beïnvloeden de keuzes 

bij ‘vormen’.  En zo ook: als de verwevenheid van onderwijs en onderzoek in de ‘visie’ van de organisatie 

geen rol speelt, dan legt dit beperkingen op de keuzes die er binnen een curriculum gemaakt kunnen 

worden. De consequentie hiervan is dat bij het maken van de keuzes in één fase is steeds alle andere 

fases in het oog gehouden moeten worden. Dit maakt dit soort processen complex. Het zal ook kunnen 

voorkomen dat één of meer fases vlot doorlopen kunnen worden doordat de inhoud daarvan al scherp 

(genoeg ) is.  

Naast de verschillende aspecten is er in figuur 1 ook een onderlegger te zien die bestaat uit opvattingen 

over kennis, onderwijs, onderzoek en de geschiedenis van onderwijs en onderzoek in de verschillende 

instellingen. De impliciete aanwezigheid van dit soort opvattingen en de eerdere ontwikkeling die een 

opleiding, faculteit, instelling of onderwijssysteem heeft doorgemaakt, beïnvloeden ook de mate waarin 

(of het gemak waarmee) bepaalde keuzes gemaakt en geïmplementeerd kunnen worden. De twee 

praktijkvoorbeelden die in dit hoofdstuk beschreven worden illustreren de samenhang tussen de 

verschillende keuzes. 



 

Figuur 1: Aspecten van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek 

8.1  De eerste fase: Werken naar en vanuit een doel 

Bij het verweven van onderwijs en onderzoek in het onderwijs staat in de eerste fase het bepalen van de 

kenmerken van de doelgroep en de (leer)doelen als effect van het verweven van onderzoek en 

onderwijs centraal. Echter, om deze doelen te bepalen is het belangrijk dat de juiste personen 

betrokken worden om deze aspecten samen mee te bepalen (zie hoofdstuk 7). Het ligt voor de hand dat 

onderwijsdoelen geformuleerd door docenten en management van het onderwijs, terwijl de inhoud van 

onderzoek bepaald door onderzoekers en management van onderzoek. Op het eerste gezicht is dat 

logisch. Alleen zoals eerder beschreven houdt het centraal stellen van de verwevenheid van onderwijs 

en onderzoek in dat beslissingen het beste in één hand genomen kunnen worden. Voordat er dus 

bepaald wordt welke (leer)doelen er het beste voor studenten op het programma kunnen staan, is de 



vraag: wie gaan dat bepalen? Nu is het in de universiteiten is traditioneel zo dat betrokkenen bij 

onderwijs vaak ook onderzoek doen en andersom, maar op managementniveau is dat lang niet altijd het 

geval en ook op uitvoeringsniveau zijn er zeker onderzoekers die geen onderwijs geven en docenten die 

geen onderzoek doen. In de hbo’s staan onderwijs en onderzoek ook vaak los van elkaar en is de 

verbinding in het beste geval te vinden bij enkele personen. Als het werkelijke doel dan is om onderzoek 

en onderwijs meer samen te brengen, dan is dit een verzameling van docenten, onderzoekers, 

management/staf en studenten, die samen de inhoudelijke doelen, de vormen en de benodigde 

randvoorwaarden bepalen. Uiteraard betekent dit ook dat bij het stellen van onderzoeksdoelen het 

onderwijs ook een rol mag krijgen.  

Idealiter is de bovenstaande alinea overbodig omdat strategie, structuur, cultuur, mensen en middelen 

in de hele organisatie gericht zijn op het verweven van onderwijs en onderzoek (zie hoofdstuk 7). In de 

praktijk is dat vaak (nog) niet het geval (zie ook kader 1 en kader 2) en moet hier voorafgaand aan een 

veranderingsproces expliciet bij stilgestaan worden. Ook achteraf is dat opnieuw nodig, omdat de 

ervaringen wellicht oproepen tot aanpassing of aanscherping van deze aspecten. 

TIP: Bepaal vooraf wie vanuit onderwijs, onderzoek of de combinatie mee zullen beslissen over de doelen, 

vormen, randvoorwaarden en organisatie. 

8.1 Fase 1: werken naar en vanuit een doel 

Het uitgangspunt van dit boek is dat de verwevenheid van onderwijs en onderzoek in een hoger 

onderwijsorganisatie geen doel op zichzelf is, maar dat het een middel is tot een doel te bereiken. De 

keuze om twee complexe primaire activiteiten, zoals onderwijs en onderzoek zijn, te verbinden, zou 

alleen gemaakt moeten worden als de verwachting is dat er ‘synergie’ optreedt. De vraag is dus: welk 

effect maakt het verweven van onderzoek en onderwijs de moeite waard? Natuurlijk kunnen er bij het 

verweven van onderwijs en onderzoek ook onbedoelde of ongeplande (positieve en negatieve) effecten 

optreden. Hier is echter het uitgangspunt dat er toegewerkt wordt naar een expliciet doel dat leidend is 

voor de keuzes die gemaakt worden. Een ander uitgangspunt voor dit boek is dat deze meerwaarde in 

eerste instantie gezocht wordt in het onderwijs, ook al is het goed mogelijk dat de verwevenheid een 

meerwaarde voor het onderzoek oplevert (zie ook hoofdstuk 2). 

De eerste fase in het (verder) verweven van onderwijs en onderzoek is te bepalen welk effect deze 

verwevenheid moet opleveren. Ofwel, wat is het beoogde doel? Vanuit dit doel kan dan verder gewerkt 

worden aan de voorwaarden om dit doel te bereiken. 

 

#START INTERMEZZO 

Intermezzo: Verschillen in opvattingen beïnvloeden discussies over verwevenheid 

De discussie tussen collega’s over wat studenten zoal zouden moeten willen leren wordt in de praktijk 

vaak beïnvloed en bemoeilijkt door verschillende impliciete opvattingen over wat kennis, onderzoek en 

onderwijs idealiter inhouden (zie ook hoofdstuk 2). Ook als opvattingen over de functie van onderzoek 



en kennis in het toekomstige beroep of de toekomstige discipline niet boven tafel gehaald worden, 

ontstaan er ingewikkelde discussies. Een manier om dit soort ‘viaductgesprekken’ te voorkomen, is door 

de deelnemers bewust te maken van de mogelijkheid dat er verschillen zijn in opvattingen op dit punt. 

Een manier om een eventueel verschil in opvattingen expliciet te maken is door dit onderwerp actief te 

agenderen. 

De vragen die dan ter discussie kunnen staan zijn:  

- Hoe centraal staan onderzoeksvaardigheden en kunnen omgaan met nieuwe kennis in het latere 

werk van de student / in het ideale afstudeerprofiel? Is dit voor iedereen (hetzelfde) of is dit 

voor sommigen? 

- Hoe zie je ‘kennis’,  ‘leren’ of ’kennisoverdracht’, en onderzoek doen? 

In Tabel 1 is een aanzet gegeven om de verschillende antwoorden op deze vragen in één overzicht te 

plaatsen omdat dat overzichtelijk is bij het voeren van een discussie hierover. Zo’n overzicht maakt de 

discussie hanteerbaar, maar vraagt ook om nuancering (zie ook hoofdstuk 2). Opvattingen over 

onderwijs en onderzoek zijn in de praktijk vaak niet zo rechtlijnig geconstrueerd als dit model 

suggereert. Ook de bijgevoegde labels dekken soms niet de lading. Opvattingen kunnen oko verspringen 

tussen rijen en kolommen. Verder zijn opvattingen van mensen vaak situationeel bepaald. Tot slot is de 

laatste kolom in Tabel 1 van een andere orde dan de andere kolommen.  

Ondanks deze vele beperkingen blijkt dit model wel een aardig handvat te zijn om het gesprek te voeren 

over wat men zoal voor opvattingen heeft over kennis, leren en onderzoek doen. Het doel van een 

dergelijk gesprek is niet om het eens te worden over deze opvattingen. Het idee is wel dat het expliciet 

maken van deze opvattingen, meer inzicht kunnen brengen in de  verschillen tussen collega’s (en 

studenten) over welke (leer)doelen beoogd zouden moeten worden met het verweven van onderwijs en 

onderzoek. Hetzelfde geldt voor de latere keuzes in onderwijsvormen, professionaliseringskeuzes en het 

vormgeven van randvoorwaarden. 

 

  



Tabel 1: Vragen voor discussie over opvattingen 

     

 Hoe zie je kennis? 

 

Hoe zie je leren? Wat is onderzoek 
doen? 

Onderzoeken 
betekent… 

Reproductief Als altijd waar, 
juist of onjuist en 
concreet 

 

Als 
kennisoverdracht 

Het ontsluiten 
van feiten 

Het blootleggen 
van steeds 
diepere lagen 
(gelaagdheid) 

Relationeel Uitvindbaar, 
verbanden zijn 
aan te brengen  

 

Het leggen van 
verbanden tussen 
eigen ervaring en 
grotere eenheden 

Zelf verbanden 
leggen 

Kennis 
verzamelen in 
persoonlijke 
ontdekking (reis) 

Constructief Door mensen 
gemaakt 

Zelf aan de slag 
om inhoud en 
vaardigheden 
eigen te maken 

Zelf kennis 
vormen of 
opbouwen 

Het koppelen van 
verschillende 
elementen 
(domino) 

Transformatief  Principes zijn 
overdraagbaar 
van het ene veld 
naar het andere 

Uitgedaagd 
worden om op 
een andere 
manier naar 
onderwerpen te 
kijken 

Het toepassen 
van kennis van 
het ene veld op 
het andere 

Kennis bouwen en 
uitwisselen 
(handel) 

     

 

#EINDE INTERMEZZO 

  

Wat kenmerkt de doelgroep? 

Dit boek is gericht op de verwevenheid van onderwijs en onderzoek in Hbo en universiteit, wat betekent 

dat het gebruikt zou kunnen worden binnen zeer diverse opleidingen. Voordat gekeken wordt welk 

(leer)doel wordt nagestreefd met het samenbrengen van onderwijs en onderzoek, is het belangrijk de 

doelgroep te typeren. Voor studenten uit verschillende leerjaren, richtingen, en oriëntatie 

(professioneel, wetenschappelijk, combinatie) zullen verschillende doelen gewenst zijn. Ook verschillen 

sectoren/disciplines vaak in opvattingen over onderwijs en onderzoek (zie hoofdstuk 2). Om het doel 

van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek voldoende specifiek te maken kunnen de volgende 

kenmerken in gebracht worden voor de studenten waar de verwevenheid op gericht is: 



 Het type onderwijs (beroepsgericht, academisch, academisch beroepsgericht, etc.); 

 Het niveau van het onderwijs (jaar 1 bachelor, laatste jaar master, etc.) 

 De opvattingen over onderwijs en onderzoek van de sector/de discipline, de docenten, de 

studenten 

 De leerkenmerken van de studenten 

 Het (relevante) beginniveau van de studenten 

In Kader 1 wordt het eerste deel van twee casussen geïntroduceerd, afkomstig van de Universiteit 

Tilburg en de Hanzehogeschool Groningen. De beschreven opleidingen werken aan het nauwer 

verweven van onderwijs en onderzoek. De teksten over de beide casussen die in dit hoofdstuk gebruikt 

worden zijn per definitie onvolledig en zijn slechts bedoeld ter illustratie.   

In Kader 1 valt op dat de beide opleidingen de doelgroep minder uitgebreid definiëren als hierboven 

beschreven. Een deel van de informatie is af te leiden: het gaat in beide gevallen om een 

bacheloropleiding, in het ene geval een wetenschappelijke opleiding, in het andere geval een 

professionele opleiding. Bij beide voorbeelden gaat het om aspecten van alle jaren van de opleiding: bij 

casus 1a gaat het om het gehele curriculum; bij casus 2a gaat het om alle onderzoeksonderdelen van 

alle leerjaren. Wat uit de tekst niet duidelijk wordt is hoe er zoal gedacht wordt over onderzoek en 

onderwijs door de docenten en de studenten. In casus 1a is er sprake van ‘economisch onderzoek’, maar 

wat betekent dit concreet? In casus 2a wordt gesproken over ‘praktijkgericht onderzoek’, maar wat 

houdt dit in? Het maakt uit of het doel is om bijvoorbeeld studenten te leren verbanden te leggen 

tussen bestaande kennis, of juist zelf nieuwe kennis te bouwen. En wanneer verschillende betrokkenen 

(docenten, studenten, management, maar ook beroepenveld en accreditatie) verschillende (impliciete) 

opvattingen heeft, werkt men mogelijk onbewust niet naar hetzelfde doel toe met de studenten. Dat 

zou een minder goed resultaat kunnen opleveren. Intermezzo 1 geeft handen en voeten aan de 

discussie over opvattingen over onderwijs en onderzoek.  

Twee andere relevante aspecten bij het beschrijven van de doelgroep zijn de leerkenmerken van de 

studenten en hun (verwachte) beginniveau. Om in de volgende stap goed te kunnen bepalen welk 

leerdoel je zou willen bereiken, is het nuttig te weten waar je vandaan komt. Als studenten ‘vers’ van de 

middelbare school afkomen, is het onmogelijk te verwachten dat ze aan het einde van jaar 1 zelfstandig 

natuurkundig onderzoek op internationaal niveau kunnen uitvoeren. In zo’n extreem voorbeeld is dit 

duidelijk voor ieder. Maar welke concrete voorkennis, vaardigheden en attituden vooronderstelt een 

opleiding dan bij een student in jaar 2 die in een bepaald vak kennis zal gaan opdoen over de resultaten 

van onderzoek in zijn veld? Dit concretiseren is nuttig om te weten opdat de verwachting voor wat de 

student kan leren ook realistisch gesteld wordt.  

In het verlengde van de beginsituatie ligt dat het nuttig is om een beeld te hebben van hoe de 

betreffende groep studenten leert. Een handvat hierbij is bijvoorbeeld het model leerstijlenmodel van 

Kolb (Valcke, 2007): zijn studenten meer doeners, meer denkers, etc. Dat maakt uit voor wat men van ze 

verwachten kan en – vooral – hoe men het onderwijs zou moeten inrichten om de gestelde doelen ook 

te kunnen bereiken. 

RESULTAAT 1A: Definieer de kenmerken van de doelgroep.  



VB# 

KADER 1: Twee casussen waarbij onderwijs en onderzoek nauwer geïntegreerd worden. 

CASUS 1a: Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 

(wo)  

De nieuwe doelstelling van de bacheloropleiding 

Bedrijfseconomie is studenten op te leiden, die 

bedrijfseconomische problemen kunnen 

onderzoeken en managen, gebruik makend van 

kennis en inzichten, zowel als vakinhoudelijke, 

theoretische en (academische) vaardigheden. 

Verder is het zelfstandig kunnen volgen van 

maatschappelijke en wetenschappelijke 

ontwikkelingen in de economische wetenschap 

en het gekozen deelgebied van de 

Bedrijfseconomie belangrijk, evenals de 

wijsgerige en ethische dimensies van de 

wetenschapsbeoefening en de maatschappelijke 

toepassing daarvan. Deze doelstelling wordt 

verder geoperationaliseerd in eindtermen met 

betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden.  

 Universiteit van Tilburg, projectleider…

CASUS 2a: Opleiding Vastgoed en Makelaardij 

(hbo) 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van 

een leerlijn voor onderzoeksvaardigheden. Met 

deze leerlijn zal het onderzoek meer met het 

onderwijs verweven zijn met als beoogd effect 

dat studenten vanaf het eerste jaar voortdurend 

bezig zijn met aspecten die met onderzoek te 

maken hebben. De kwaliteit van de 

afstudeerscripties zal hierdoor naar verwachting 

toenemen.  

Hanzehogeschool Groningen, projectleider 

Wilma Wolff 

 

# EINDE VB 

Wat is het beoogde leerdoel van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek?  

In hoofdstuk 3 staan verschillende typen doelen uitgewerkt die beoogd kunnen worden bij het 

verweven van onderwijs en onderzoek. Ten aanzien van het leren van studenten staan er drie doelen 

genoemd: 1) het aanleren van een onderzoekende houding, 2) het aanleren van kennis over het 

vakgebied, en 3) het leren van kennis over onderzoek of inzicht in onderzoek. Als duidelijk is wat de 

doelgroep kenmerkt, kan geformuleerd worden wat ze moeten leren van het nader verweven van 

onderwijs en onderzoek.  

Bij casus 1a van de Universiteit van Tilburg is het leerdoel breed en divers, vooral gericht op kennis van 

het vakgebied en kennis over onderzoek. Samengevat is het doel dat de studenten alle aspecten van 

onderzoek in hun eigen veld gaan beheersen, inclusief het toepassen van de resultaten. Daarnaast is het 

doel dat ze de nieuwe kennis in hun vakgebied kunnen volgen.  

Bij casus 2a ligt het eerste doel niet op het niveau van het leren van de studenten, maar op het niveau 

van het wijzigen van het curriculum. Het beoogde effect hiervan is dat studenten ‘bezig zijn met 



onderzoek’ en dat de ‘kwaliteit van de afstudeerscripties zal toenemen’. De beoogde doelen zijn in deze 

casus wel duidelijk (bezig zijn en scriptiekwaliteit), maar onvoldoende duidelijk wordt wat de student nu 

precies (beter) moet gaan kunnen om deze doelen te bereiken. 

Als het gaat om het leren van studenten is het echter belangrijk te formuleren wat voor specifiek 

leerresultaat beoogd wordt voor de studenten zelf. 

RESULTAAT 1B: Definieer het beoogde leerdoel voor de studenten.  

 

Op welk niveau ligt dit doel en wie is de eigenaar? 

Hoofdstuk 3 liet zien dat er verschillende mogelijke eigenaars van verschillende doelen zijn. De eigenaar 

van een doel hangen samen met het hoogste niveau waarop de verandering in de organisatie zal 

plaatsvinden. Bij de beide voorbeelden in kader 1 zullen er veranderingen in curriculum, modulen en 

lessen gaan komen, aangevuld met verandering in het scholingsniveau van de docenten. Dat is met 

opzet zo gekozen omdat dit hoofdstuk meer inzicht wil geven in hoe onderwijs en onderzoek in het 

onderwijs nader verweven kan worden. Maar er kunnen ook andere veranderniveaus aan te wijzen zijn:  

- Overheid/samenleving, dus verandering in meer dan één instituut 
- Sector/discipline, dus verandering in vergelijkbare opleidingen/faculteiten van meer dan één 

instituut 
- Instituut (hogeschool/universiteit), dus verandering in meer dan één faculteit 
- Faculteit, dus verandering diverse opleidingen van een faculteit 
- Opleiding, dus verandering in het curriculum van een opleiding 
- Module, dus verandering in de lessen van een module 
- Les, dus verandering in één lessituatie 

 
Kader 2 laat zien dat de opleiding Vastgoed ook expliciet een opdrachtgever voor het traject definieert. 

Deze opdrachtgever kan beschouwd worden als de eigenaar van het traject en zal ook bepalen of het 

doel – in dit geval een onderzoeksleerlijn in het curriculum – gerealiseerd wordt beoogd was. 

 

RESULTAAT 1C: Formuleer wat het veranderniveau van het gestelde doel en wie de eigenaar van dit doel 

is. 

  

 

 

 

 

#VB 



Kader 2: De eigenaar van de verandering 

Casus 2b: De Opleiding Vastgoed en 

Makelaardij (hbo) 

De opdrachtgever is het managementteam van 

het Instituut voor Bedrijfskunde (IBK). Een 

expertgroep brengt de inhoudelijke discussie op 

gang, stuurt het proces aan en informeert de 

docenten. De expertgroep bestaat uit drie 

hogeschooldocenten, een onderwijskundige en 

een projectassistent. 

 

 

EINDE #VB 

 

Welke inhoudelijke leereenheden horen bij het gestelde doel? 

Met het formuleren van het leerdoel, is het einddoel voor de studenten bepaald. Van veel leerdoelen is 

het niet haalbaar om in één keer (dus in één les) aan te leren aan studenten. Meestal is dit ook het geval 

als het gaat om doelen van onderzoek in het onderwijs. Om voldoende duidelijk te maken welke 

onderdelen horen bij dit leerdoel, is het nuttig deze allemaal te beschrijven. Het gaat hier om alle 

onderdelen die nodig zijn om van het verwachte beginniveau naar het gestelde leerdoel te komen. Het 

gaat dus om het formuleren van alle puzzelstukjes die samen de hele puzzel maken.  

Gaat het hierbij bijvoorbeeld om het brede leerdoel ‘leren onderzoeken’ binnen diverse opleidingen van 

één faculteit, dan is er een groot aantal kleinere onderdelen te onderscheiden, die meestal ook nog per 

opleiding zullen verschillen. Is het leerdoel een relatief kleine instrumentele onderzoeksvaardigheid, 

zoals bijvoorbeeld het leren werken met syntax in plaats van menu’s in SPSS bij gevorderde studenten, 

dan zou dit wellicht in een enkele workshops vormgegeven kunnen worden. 

RESULTAAT 1D: Formuleer het verschil tussen het beginniveau van de studenten en het beoogde leerdoel 

door alle aan te leren onderdelen te bepalen. 

 

Hoe kan het beoogde leerdoel opgedeeld worden in logische leereenheden? 

Nadat duidelijk is geworden welke leereenheden samen het leerdoel bepalen, worden deze 

samengevoegd in logische leereenheden. De metafoor van de puzzel gaat ook hier weer op: welke delen 

van de puzzel laten samenhang zien qua inhoud of kleur? Die doelen die deze samenhang laten zien 

kunnen worden samengevoegd tot functionele leereenheden. Bijvoorbeeld als het doel is de studenten 

te scholen op instrumentele onderzoeksvaardigheden zijn er mogelijk functionele leereenheden te 

vormen zoals: a) analysetechnieken, b) het schrijven van een wetenschappelijke tekst in het Engels, en c) 

het maken van een poster voor een presentatie. Terwijl als het leren vinden en gebruiken van actuele 



kennis het doel is, kunnen er functionele leereenheden zijn als: a) het vinden van actuele informatie, b) 

het argumenteren op basis van actuele informatie, c) het integreren van actuele informatie in alle 

inhoudelijke/beroepsgerichte modulen. Soms is er ook tussen logische leereenheden een logische 

volgorde aan te brengen, doordat de ene inhoud aangeleerd moet zijn voordat de volgende aan bod 

komt. 

In Casus 1a wordt in dit kader gesproken over ‘eindtermen’. Goed geformuleerde eindtermen per 

module kunnen een manier zijn om tot deze formulering te komen. Het is daarbij wel zaak niet te veel in 

technische, ambtelijke formuleringen te vervallen (vooral bij competenties is dat risico er nogal) om 

goed te kunnen blijven zien of alle onderdelen afgedekt zijn. 

RESULTAAT 1E: Bepaal alle logische leereenheden die samen het leerdoel omvatten en groepeer deze 

naar functionaliteit. Geef elke functionaliteit een naam. Bepaald eventuele noodzakelijke volgordes 

tussen de leereenheden.  

 

RESULTAAT EERSTE FASE: WAT, VOOR WIE, DOOR WIE 

a. Een beschrijving van de kenmerken van de doelgroep 

b. Het beoogde leerresultaat van de student, inclusief niveau (=doel) 

c. Op welk niveau in de organisatie de verandering plaats zal vinden en wie de eigenaar van de 

verandering is. 

d. De leereenheden die horen bij het gestelde doel (=beginniveau versus eindniveau) 

e. De verzameling(en) van logische leereenheden die hoort bij het gestelde doel, in een logische 

volgorde geordend 

Aanvullend is er een voldoende beeld verkregen van de opvattingen over kennis, leren en onderzoek bij 

de betrokkenen.  

 

8.2 Fase 2: Kiezen van de vorm 

Nadat het leerdoel precies beschreven en functioneel verdeeld is in logische leereenheden, is er een 

voldoende basis om de vorm te bepalen waarin het onderwijs gegeven zal worden. Deze vormkeuze is 

onder te verdelen in a) keuzes op curriculumniveau (als dat relevant is voor het doel), b) keuzes voor de 

vorm van de module(n), c) didactische en methodische keuzes. Tot slot kan deze denkwijze ook 

toegepast worden om bestaande curricula of modulen te analyseren en verbeteren. 

Curriculumkeuzes 

Zoals in hoofdstuk 4 beschreven zijn er op curriculumniveau twee verschillende ideaaltypes om uit te 

kiezen: gericht op de onderzoekende professional of op de professionele onderzoeker. Als de 

verwevenheid van onderwijs en onderzoek die beoogd wordt minimaal een groot deel van een 

curriculum omvat, dan zijn deze ideaaltypen relevant. Ze kunnen dan gezien worden als uitgangskeuze 

om het curriculum op te baseren. 



Als het de gecombineerde leerdoelen voor de student gezamenlijk leiden tot het opleiden van 

onderzoekende professionals, dan kan Model 1 uit hoofdstuk 4 als basis dienen. Domeinspecifieke en 

domeinoverstijgende onderzoekscompetenties worden dan bepaald en omgezet naar kernonderdelen, 

keuzeonderdelen en functionele onderdelen. De opleiding is gericht op het leren van de student, 

middels leertaken die het voor de student mogelijk maken om onderzoekscompetenties te ontwikkelen. 

De beoogde leeromgeving is dan sober en functioneel, tegelijk met een duidelijke onderzoekende of 

academische cultuur.  

Als de gecombineerde leerdoelen voor de student samen leiden tot het opleiden van professionele 

onderzoekers, dan kan Model 2 uit hoofdstuk 4 als basis dienen. Kenmerkend voor het curriculum is dan 

dat de student deelneemt aan de academische gemeenschap door als partner te participeren in 

onderzoeksprojecten. In deze projecten is het leren van de student een afgeleid doel, centraal staat het 

resultaat van het onderzoek. Uiteraard is er begeleiding voor de student, maar ook voor de begeleider is 

het behalen van onderzoeksresultaat het eerste belang. Ter ondersteuning van de student worden er 

keuzeonderdelen aangeboden om eventuele lacunes in de vaardigheden uit te breiden.  

De kenmerken uit Model 1 en Model 2 kunnen in verschillende verhouding onderdeel van een 

curriculum zijn naar mate de leerdoelen meer gericht zijn op de onderzoekende professional of meer op 

de professionele onderzoeker. Kader 3 geeft een beeld van hoe dit soort onderdelen zich verhouden 

binnen de beide voorbeeldopleidingen en waarom hiervoor gekozen is.  

Casus 1b van Universiteit van Tilburg (zie Kader 3) laat een globale schets van curriculumonderdelen zien 

die samen leiden tot het opleiden van professionele onderzoekers. Later in dit hoofdstuk zal blijken dat 

er bij deze opleiding in Tilburg principieel gekozen wordt voor een didactisch model waarin onderwijs en 

onderzoek consequent verbonden worden. Het ideaalmodel 2 uit hoofdstuk 4 gaat echter verder en 

schetst dat de student die opgeleid wordt tot onderzoeker het beste deel uit kunnen maken van een 

onderzoeksteam. Het goed voltooien van het onderzoek is dan een belangrijker doel dan leren, 

waardoor – paradoxaal – de student het meeste leert op onderzoekersvaardigheden en academische 

houding. Die vaardigheden zijn ook in andere contexten bruikbaar. Dus, hoewel Tilburg in deze casus al 

consequent kiest voor het didactisch verbinden van onderwijs en onderzoek, zouden de keuzes (op 

delen van de opleiding) verregaander kunnen zijn. De vraag is dan wel: in hoeverre is het doel inderdaad 

om de student op te leiden tot ‘professionele onderzoeker’ of juist tot ‘academicus’ (zie ook hoofdstuk 

1)? 

Van de hoger beroepsopleiding Vastgoed en Makelaardij wordt in Kader 3 laten zien welke resultaten de 

analyse van het oude curriculum heeft opgeleverd. De conclusie is geweest dat ‘onderzoek’ twee 

ankerpunten in het curriculum had. De nieuwe keuze is om onderzoek vanaf het eerste leerjaar in het 

onderwijs te verweven. Hoe en wat wordt uit dit voorbeeld niet duidelijk en is elders uitgewerkt. Wel 

wordt duidelijk dat dit zal leiden tot het leren van de student op vier punten: houding, kennis, inzicht en 

vaardigheden. Deze aspecten kunnen prima omgezet worden naar zgn. kernonderdelen, zoals 

beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 geeft aan dat bij een onderzoekende professional het leren van 

de student centraal hoort te staan. Deze student leert in een ‘onderwijsomgeving’ met een academische 

cultuur. De verwachting is dat de kernonderdelen in deze opleiding Vastgoed niet alleen een 



onderzoeksinhoud zullen hebben. Zoals hoofdstuk 4 beschrijft kan dit model ook benut worden voor het 

opleiden tot professionals met een specifiek beroep. Deze professionals zullen ‘onderzoekende 

makelaars’ worden.  De vraag is in hoeverre het lukt om het onderzoeksdeel en het makelaarsdeel te 

verweven. Dit zou een meerwaarde zijn voor het opleiden van ‘onderzoekende professionals’, maar 

vraagt direct een nog nauwere, creatievere verwevenheid van onderzoek en inhoud dan het 

introduceren van een onderzoeksleerlijn. 

RESULTAAT 2A: De verhouding tussen ‘onderzoekende professional’ en ‘professionele onderzoeker’ en 

een definitie van de kernonderdelen, keuzeonderdelen, functionele onderdelen en onderzoek(symposia) 

die  onderdeel gaan uitmaken van het curriculum.  
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Kader 3: onderzoek in het curriculum 

Casus 1b: Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 

(wo) 

In het curriculum zijn de vier kerndisciplines binnen 

de bedrijfseconomie vormgegeven in een duidelijke 

‘leerlijn’, bestaande uit inleidende en oriënterende 

cursussen (jaar 1 en 2) en vervolgcursussen (jaar 

3), aangevuld met bijvoorbeeld een leerlijn 

communicatieve vaardigheden. Cursussen 

‘geïntegreerde bedrijfseconomie’ laten de 

samenhang tussen de kerndisciplines zien. Verder 

is er voorzien in basiskennis in de wiskunde, 

statistiek en de toepassing van beide. 

Naast de integratie van onderzoek en onderwijs in 

alle vakken worden methoden van onderzoek ook 

aangeboden als aparte leerlijn om de samenhang 

tussen de verschillende stappen binnen het 

onderzoeksproces aan te leren en erosie op deze 

vakken tegen te gaan. Na het eerste jaar zijn 

studenten in staat om relevante literatuur te 

vinden en te bespreken en op basis daarvan een 

academisch of praktisch relevant conceptueel 

model te ontwikkelen. In het tweede jaar doen 

studenten empirisch, wetenschappelijk onderzoek, 

waarbij een praktisch probleem, dat betrekking 

heeft op één van de bedrijfseconomische 

kerndisciplines omgezet wordt in een 

onderzoeksvoorstel met een passende vorm van 

onderzoek (exploratief, descriptief en/of causaal).

Casus 2c: Opleiding Vastgoed en Makelaardij 

(hbo) 

Bij de start van het project had men één leerlijn 

onderzoek voor ogen voor de drie opleidingen van 

het instituut, maar dat bleek niet haalbaar. Er is 

daardoor gekozen voor een gezamenlijke aanpak, 

aangescherpt met opleidingspecifieke aspecten. De 

gezamenlijkheid blijkt bijvoorbeeld uit de 

afstemming van de gebruikte 

onderzoeksliteratuur, van het type onderzoek dat 

gedaan wordt, en van de onderdelen die 

opgenomen worden in het curriculum.  

De analyse van het ‘oude’ curriculum van de 

opleiding Vastgoed en Makelaardij (V&M) toont 

dat onderzoek twee maal voorkomt: in jaar drie 

met methoden en technieken van onderzoek, 

gecombineerd met SPSS-practica en een 

praktijkgericht onderzoek. De onderzoeksopdracht 

wordt door een lectoraat geformuleerd. Het 

tweede moment is aan het eind van het vierde jaar 

waar de student zelfstandig onderzoek doet en een 

afstudeerscriptie schrijft. In het ‘nieuwe’ 

curriculum zal het onderzoek vanaf het eerste jaar 

met het onderwijs verweven zijn. Er wordt de 

nadruk gelegd op vier aspecten: 1) een 

onderzoekende houding, 2) kennis van (actuele) 

resultaten van onderzoek, 3) inzicht in 

methodologische en theoretische onderbouwing en 

interpretatie van resultaten van onderzoek en 4) 

toepassing instrumentele 

onderzoeksvaardigheden. 
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Modulekeuzes 

In de vorige stap is er op curriculumniveau bepaald in welke mate het aanleren van 

onderzoeksgerelateerde vaardigheden geïntegreerd worden in het curriculum. Deze stap is gericht op 

de plaats van onderzoeksgerelateerde aspecten binnen de modulen. Hierbij gaat het om aspecten van 

onderzoeksvaardigheden, maar ook om het baseren van de meer inhoudelijke 

(disciplinaire/beroepsgerichte) kant van het curriculum op onderzoek.  

Om dit te kunnen bepalen zijn er keuzes op twee niveaus nodig: ten eerste een principiële keuze te 

maken over in hoeverre het curriculum als geheel (ofwel alle modulen gecombineerd) gebaseerd 

zouden moeten worden op actuele kennis uit onderzoek en het leren daarmee om te gaan door de 

student. Welke rol speelt onderzoek in het profiel van de afgestudeerden en in het gelieerde 

(wetenschappelijke) beroepenveld? Welke implicaties heeft dit - in beginsel – voor de positie van 

(kennis uit) onderzoek in het curriculum? Daarna wordt op basis van deze principiële keuzes een 

concrete invulling bepaald. 

 

Figuur 2: Herhaling van op ‘kennis gericht model van verwevenheid van onderzoek en onderwijs 

En wanneer deze keuze toegespitst wordt op het model uit hoofdstuk 4 over vormen van onderzoek in 

het onderwijs (zie figuur x), hoe is dan de principiële, gewenste verhouding tussen: 

- Kennisoverdracht, kennisreproductie en kennisproductie? 



En tussen: 

- Leren over onderzoeksproducten (resultaten) en onderzoeksprocessen? 

Het kan heel belangrijk zijn om deze principiële discussie over deze keuzes in relatie tot het 

(wetenschappelijke) beroepsprofiel te voeren, nog voordat concreet per module gekeken wordt welke 

vorm het beste past bij het gestelde doel voor de module, het curriculum of de curricula in de faculteit 

die aanpassing behoeft. Bij het inzoomen op de kleinere eenheden is er immers het risico dat het 

grotere geheel over het hoofd gezien wordt. Dat risico is minder groot als er eerst meer principiële 

uitgangspunten geformuleerd zijn waar later op teruggegrepen kan worden. En ook hierbij mag er weer 

aandacht zijn voor verschillen tussen betrokkenen op onderliggende opvattingen over kennis, leren, 

onderzoek, etc. (zie intermezzo). 

RESULTAAT 2B: Een principieel, gewenste verhouding tussen a) kennisoverdracht, kennisreproductie en 

kennisproductie, en b) leren over onderzoeksproducten en leren over onderzoeksprocessen, resulterend 

in delen van het curriculum die de vorm van variant 1 t/m 6 krijgen. 

Wanneer de aanpassing gericht is op het verbeteren van een of meer losstaande module(n), is de 

daarna relevante vraag:  

Welke vorm uit hoofdstuk 4 past het beste bij het in fase 1 gestelde leerdoel van de beschreven 

doelgroep? 

Als het leerdoel bijvoorbeeld is om studenten kennis te laten verkrijgen over de rollen die de makelaar 

zoal vervult (zie Casus 2), dan kan er voor gekozen worden om hierover te vertellen (zgn. ‘praatje met 

een plaatje’, bijvoorbeeld in een hoofdcollege). Ook zou dit aangevuld kunnen worden met nieuwe 

inzichten uit het veld door aanvullend actuele resultaten uit onderzoek (beroepsgerichte artikelen) 

hierover te laten lezen of uitleg over te krijgen (variant 3).  

Het kan ook zo zijn dat het doel is dat studenten kennis verkrijgen uit (actuele) bronnen over de 

verschillende rollen van de makelaar, maar zich hier vooral ook toe moeten kunnen verhouden, 

bijvoorbeeld door argumentatie in een discussie of (beargumenteerde) toepassing in een casus of stage. 

Dan is de passende vorm  die van variant 2, waarbij studenten kennis over de rol van de makelaar uit 

(actueel) onderzoek situationeel moeten kunnen bediscussiëren, toepassen in een oefening, of er een 

beargumenteerd essay over moeten kunnen schrijven. Bronnen uit (actueel) onderzoek vormen dan de 

basis voor het reproductiewerk van de student. Meestal leert vooral de student hiervan, maar soms 

ontstaan er ook nieuwe inzichten voor de docent/het veld. 

Als nu het leerdoel is dat de student meer leert over hoe het proces van onderzoek doen werkt, zoals in 

het voorbeeld uit het bedrijfseconomisch veld (zie Casus 1), dan ligt de vorm meer aan de rechterkant 

van het model. Het leerdoel zou kunnen zijn dat de student de stappen leert te doorlopen die horen bij 

het uitvoeren van een organisatieanalyse. Studenten leren dan in de onderwijssituatie verschillende 

aanpakken te oefenen. Voorbeelden van actueel onderzoek, die het proces van onderzoek illustreren, 

kunnen als aanvullende bronnen dienen (variant 6). 



Een andere mogelijkheid is dat het leerdoel van de student is om de deelvaardigheden van het proces 

van onderzoek doen verder gaat uitbouwen door een eerder onderzoek te herhalen (reproduceren) met 

de toen gebruikte methode of eenzelfde of nieuwe context (variant 5). Of dat de student (participeert) 

in een onderzoek waar nieuwe kennis voor het (wetenschappelijk) onderzoeksveld mee gegeneerd 

wordt (variant 4).  

Zo kan voor elk inhoudelijk leerdoel in elke module bekeken worden welke vorm van onderzoek in het 

onderwijs het beste past. Vooral de diversiteit van het denken in zes mogelijke opties, gekoppeld aan 

een of meer specifiek inhoudelijke leerdoelen zijn hierbij een meerwaarde. Onze ervaring is dat veel 

docenten of curriculumbouwers niet denken in deze zes varianten, maar in twee of drie. Deze zes 

bieden dan een verruiming in het denken over hoe onderzoek een rol kan spelen in het curriculum van 

universiteit en hoger beroepsonderwijs.  

RESULTAAT  2C: Voor elk onderwijsonderdeel de gewenste vorm bij het geformuleerde leerdoel. 

Na het kiezen van de modulevorm voor alle logische eenheden (zie resultaat 2E), is het belangrijk terug 

te kijken naar het resultaat van 2B: de gewenste, principiële verhouding tussen modulevormen. Mocht 

het zo zijn dat de gecombineerde keuzes die gemaakt zijn (resultaat 2C) erg afwijkt van de principiële 

keuzes die eerder gemaakt zijn, is het nuttig deze nogmaals tegen elkaar af te wegen om ook op 

curriculumniveau de juiste verhouding aan vormen te kunnen realiseren. 

RESULTAAT  2D: Op curriculumniveau de juiste verhouding aan vormen (1 t/m 6). 

 

Didactiek en methodiek 

Als de (leer)doelen en vormen geformuleerd zijn, is er een kader om de didactiek en methodiek van elke 

les te gaan bepalen en uitschrijven in een lesplan. Ook krijgt de keuze voor een of meer toetsen per 

onderdeel hier een plaats in. De didactiek, methodiek en toets worden gekozen in het verlengde van de 

gestelde doelen en binnen de gekozen vormen. Ook de impliciete boodschap van de toets moet daar 

binnen passen. Op het moment dat een bepaald onderwijsonderdeel zelfstandigheid en kritisch 

vermogen veronderstelt, kan het niet zo zijn dat dit getoetst wordt met een multiple choice toets, die 

reproductie van kennis veronderstelt.  

Dit lijkt voor zich te spreken, maar is niet altijd zo. Dus in juridische termen: kies een didactiek, 

methodiek en  toetsvorm die recht doet aan de letter, maar ook aan de geest van de gestelde 

(leer)doelen.  

RESULTAAT 2E: De gekozen vorm is aangevuld met didactiek, methodiek en toetsvorm. 
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Kader 4: didactische uitgangspunten 

Casus 1c: Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 

(wo) 

Er wordt besloten dat er in het nieuwe curriculum 

gewerkt zal worden vanuit een aantal centrale 

didactische uitgangspunten waaraan alle 

cursussen een bijdrage leveren: de verwevenheid 

tussen onderwijs en onderzoek, de activering van 

studenten en het gebruik van innovatieve 

onderwijsvormen, -hulpmiddelen en -technieken. 

Daarna formuleert de curriculumcommissie het 

nieuwe curriculum, de eindtermen van de 

opleiding en de vormgeving van de cursussen. 

Het verweven van onderzoek en onderwijs, op 

basis van het model van Healey (2005) binnen 

alle modulen is de vorm die gekozen is. In elk 

studie jaar komt elk van de vier vormen aan bod, 

waardoor studenten afwisseling in 

leeractiviteiten geboden wordt en de 

verschillende eindtermen van de opleiding 

bereikt worden. De keuze voor welke variant van 

Healey past bij een module hangt af van de 

doelstellingen van de module (afgeleid van de 

eindtermen), het ontwikkelingsstadium van de 

studenten, de aard van het vakgebied, de plaats 

in het curriculum, de groepsgrootte en de 

groepskenmerken. Voldoende afstemming zorgt 

voor voldoende variatie op dit punt binnen een 

jaar en over de studiejaren heen.   

Met deze verwevenheid van onderwijs en 

onderzoek is deze opleiding geen Research 

Bachelor geworden en ook hoeven studenten 

niet in elke module onderzoek te doen. Wel 

speelt onderzoek (indirect) in elke module een 

rol.

#EINDE VB 

Rekening houden met ‘letter’ en ‘geest’ 

Bij het bepalen van de vorm, didactiek, methodiek en toetsvorm mag er aandacht zijn voor zowel de 

leerdoelen die eerder geformuleerd zijn (expliciete curriculum) als ook voor de onderliggende 

boodschap(pen) daarbij (impliciete curriculum). Als bijvoorbeeld voor het veld waarin de student wordt 

opgeleid belangrijk is dat afwegingen worden onderbouwd met argumenten, dan kan het niet zo zijn dat 

dit alleen nodig is in de module waarin de student leert om te argumenteren. Ook als andere leerdoelen 

centraal staan of andere docenten betrokken zijn bij een vak, is het nog steeds belangrijk de impliciete 

boodschap – in dit geval: onderbouw wat je beweert met valide argumenten - consequent te hanteren. 

En dit voorbeeld heeft te maken met onderzoek omdat argumenten over proces of inhoud vaak 

gefundeerd kunnen worden in kennis uit (bestaand) onderzoek, een snelle maar correcte 

literatuurstudie, of middels (kleinschalig) onderzoek in de praktijk door de student zelf.  

Een andere reden om de ‘geest’ van het curriculum in het oog te houden is dat dit vaak gaat om 

aspecten die raken aan academische of beroepsgerichte houding. Het aanleren van dit soort 

houdingsaspecten zijn meestal lastig in een ‘vorm’ te vangen. Het beste kunnen deze aangeleerd 

worden door te starten met een combinatie van uitleg over en oefenen met hoe, wat en waarom, om 

daarna de houding consequent voor te leven en te corrigeren. ‘Wij verwachten van een collega-

fysiotherapeut dat hij/zij zijn behandeling onderbouwt met valide argumenten, dus dat verwachten we 



van jou als student ook’. Of: ‘wij verwachten van een collega historicus dat hij/zij bereid is om in te 

weten waar de collega’s mee bezig zijn om zo gezamenlijk oog te hebben voor relevante bronnen, dus 

dat verwachten we van onze studenten ook’. Maar ook hier is vast discussie in het onderwijsteam nodig 

(en met studenten?), want wat zijn valide argumenten dan precies, of welke bereidheid om actief kennis 

te delen is relevant? Duidelijk is wel: als de docenten deze houdingsaspecten zelf niet laten zien in hun 

eigen handelen en de studenten hierop niet op dagelijkse basis aanspreken, dan blijft het (ook) voor 

studenten een instrumenteel trucje.  

Bij het spiegelen van het curriculum aan de letter en geest van het beoogde curriculum mag rekening  

worden gehouden met werkvormen, opbouw van onderdelen binnen en tussen de lessen, maar ook 

bijvoorbeeld met de rol van de docent: is de docent sturend voor de opbouw en inhoud of is juist de 

student hier sturend in en is het resultaat meer open. Wat is het beoogde leerdoel precies en wat is dan 

belangrijk voor het leren van de student? Dus: bepaal het leerdoel  voor de student en richt de 

omgeving daar op in. 

RESULTAAT 2F: Grotere, relevante eenheden (zoals een leerjaar of heel curriculum) zijn in verhouding tot 

elkaar beschouwd, waarbij rekening is gehouden met het expliciete en impliciete curriculum. 

 

Evaluatie van onderzoek in een bestaand curriculum 

Bij een evaluatie van een bestaand curriculum kunnen  het HvA doelenmodel (zie bijvoorbeeld figuur y) 

uit hoofdstuk 3 en het vormenmodel (figuur x) gebruikt worden om te kijken hoe de verhouding is 

binnen het bestaande curriculum. Relevante vragen zijn dan: 

- Welke expliciete doelen beogen we in dit curriculum? 

- Welke (gewenste/ongewenste) doelen bereiken we met dit curriculum? Welke daarvan maken we 

expliciet, welke proberen we te verwijderen? 

- Welke vormen (1 t/m 6) zijn er gekozen bij de uitvoering van het curriculum?  

- Is de verhouding tussen deze zes vormen zoals het gewenst is? 

- Welke didactische vormen, methoden en toetsvormen zijn er gekozen? Zijn deze in balans met de 

bijbehorende doelen en vormen? 

- Wordt het expliciete en ook het impliciete curriculum bediend? Kijk hierbij ook eens naar de rollen 

die docenten en studenten vervullen in de verschillende vakken. En in hoeverre worden bijvoorbeeld 

houdingsaspecten door docenten consequent gehanteerd en ‘voorgeleefd’? 

-   

TIP: Gebruik desgewenst het doelen en vormen model om een bestaand curriculum te evalueren. 

 

 

 

 



RESULTAAT TWEEDE FASE: 

a) De verhouding tussen ‘onderzoekende professional’ en ‘professionele onderzoeker’ zijn 

bepaald, evenals een definitie van de kernonderdelen, keuzeonderdelen, functionele 

onderdelen en (onderzoeks)symposia die onderdeel gaan uitmaken van het curriculum. 

b) Een beschrijving van een principieel, gewenste verhouding tussen de zes curriculumvormen 

door een discussie over de ideale verhouding tussen: 

 kennisoverdracht, kennisreproductie en kennisproductie, en  

 leren over onderzoeksproducten en leren over onderzoeksprocessen 

c) Voor elk apart onderwijsonderdeel de gewenste vorm bij het geformuleerde leerdoel. 

d) Ook op curriculumniveau de juiste verhouding aan vormen (1 t/m 6). 

e) Elk onderdeel is aangevuld met keuzes voor didactiek, methodiek en toetsvorm. 

f) Grotere, relevante eenheden (zoals een leerjaar of heel curriculum) zijn in verhouding tot elkaar 

beschouwd, waarbij rekening is gehouden met het expliciete (de letter) en impliciete (de geest) 

curriculum. 

 

8.3 Fase 3: Bepaal en realiseer de randvoorwaarden 

In de vorige twee paragrafen zijn handreikingen gegeven om doelgroep en doel van het verbinden van 

onderwijs te bepalen, daarna zijn doelen op onderwijsniveau aangevuld met keuzes ten aanzien van 

curriculuminrichting, modulevorm, didactiek, methodiek en toetsing. Tot slot is gekeken of het expliciete 

en impliciete curriculum voldoende de beoogde lading dekken en in balans zijn. In deze paragraaf 

worden de organisationele randvoorwaarden aan het verkregen onderwijsprogramma toegevoegd. 

Concreet staat de vraag centraal wat er aan capaciteit van mensen, middelen en organisatie nodig is om 

de beoogde doelen te kunnen realiseren.  

Mensen 

Op basis van het programma wordt gekeken welke personen bij welk onderdeel de rol van docent zullen 

vervullen. Dit kunnen personen zijn die al bekend zijn als docent, maar het kunnen ook onderzoekers 

zijn, of mensen vanuit een werksituatie buiten de universiteit of hogeschool. De basis van de keuze ligt 

enerzijds in wie er beschikbaar zijn, maar bij voorkeur nog meer in de kennis en vaardigheden die van 

deze persoon verwacht worden. De belangrijkste (maar niet enige) randvoorwaarde die van invloed is 

op het bereiken van de geformuleerde (leer)doelen is immers de vaardigheid van de docent daarbij. 

Aangezien in deze onderwijsverandering de verwevenheid van onderwijs en onderzoek centraal staat (in 

een bepaalde context, met een bepaalde inhoud), is het nuttig om de keuze van docenten breder te 

benaderen dan de docenten die eerder participeerden. Wellicht is het mogelijk om ‘teams’ van 

docenten te vormen per onderdeel, waar in ieder geval ook een onderzoeker deel van uit maakt. Binnen 

universiteit gebeurt dit al vaker doordat vaker de ‘dubbelrol’ van docent/onderzoeker vervuld wordt. 

Onderzoekers die optreden als gastdocent bieden een ‘echtere’ onderzoekscontext, of doordat zij deze 

context meer personifiëren, of doordat zij studenten en collega’s mee kunnen nemen om de lessen te 

hebben in een laboratorium, archief, ziekenhuis, of andere context waar onderzoek zich manifesteert in 



gedrag, inhoud en cultuur. De mensen die gekozen worden om deze lessen te geven maken door hun 

‘andere werk’ ook dit soort onderwijscontext meer of minder mogelijk. Het kan een verrijking zijn om 

hier rekening mee te houden bij de keuze van de docent(en).  

Docenten kunnen bij de lesonderdelen verschillende rollen vervullen bij verschillende inhouden. De 

eerder genoemde rollen zijn (zie ook hoofdstuk 5): 

 Motivator 

 Diagnosticus 

 Innovator 

 Experimentator 

 Onderzoeker 

 Begeleider 

 Voorbeeld, en  

 Lerende 

Als de lesgevende personen gekozen zijn, of als je zelf een lesgevende medewerker bent, is relevante te 

bepalen wat de benodigde competenties zijn voor de voorbereiding, uitvoering en toetsing van het 

onderwijsonderdeel in de gewenste rol (zie ook hoofdstuk 5). Een hulpmiddel daarbij kunnen de 

volgende vragen zijn: 

 

1) Welke rol(len) wordt de docent verwacht te vervullen? Wat betekent dit voor wat de docent 

doet/kan? 

2) Is de betreffende docent een voldoende specialist op: a) de onderwerpen  die centraal staan in 

de lessen, b) de vorm die gekozen is voor de lessen, en c) de ‘geest’ van de doelen die gesteld 

zijn? 

3) Kan de docent dit op het gewenste niveau? 

#VB 

Kader 5: rol en scholing van docenten 

Casus 2d: Opleiding Vastgoed en Makelaardij 

(hbo) 

 Bij het verder ontwerpen van een leerlijn 

onderzoek voor de opleiding V&M is de inzet van 

alle docenten nodig. Zij denken niet alleen mee 

over de inhoudelijke aspecten van de leerlijn, zij 

ontwikkelen deze ook voor een groot deel. Het 

creëren van een breed draagvlak bij docenten is 

van groot belang voor het slagen van dit project. 

De ontwikkeling van een instituut als ‘pure’ 

onderwijsinstelling naar een school waar 

onderzoek het tweede primaire proces is, 

betekent een ingrijpende cultuurverandering 

waar tijd voor nodig is. Het beschreven traject 

wordt uitgevoerd tussen midden 2011 en 2014. 

De  intentie is de professionaliteit ten aanzien 

van het doen van praktijkgericht onderzoek bij 

docenten te vergroten en hen in staat te stellen 

aan deze kwaliteitsverhoging bij te dragen door 

hen te scholen en te betrekken bij de 

ontwikkeling van de leerlijn. Voorafgaand aan 

het project zijn studiedagen voor docenten 

georganiseerd met accent op (enthousiasmeren 

voor) onderzoek.  



#EINDE VB 

In het voorbeeld in kader 5 wordt van docenten verwacht dat ze de rol van innovator kunnen vervullen 

bij de curriculumontwikkeling. Om dit te kunnen (en om de docenten te motiveren) wordt een scholing 

georganiseerd.  

 

Bij de ontwikkeling van een curriculum is het verstandig om de bovenstaande vragen per 

onderwijsonderdeel en per docent te beantwoorden. Als de docent(en) niet toegerust is (zijn), is het 

zinnig een scholingstraject te formuleren, een andere docent te kiezen/zoeken, en/of de gestelde 

doelen pas op een later moment in te voeren. De kennis en vaardigheden van de docenten om te 

kunnen voldoen aan de nieuw gestelde doelen beïnvloeden daarmee het tempo en soms ook de richting 

waarin er gestart kan worden met het nader integreren van onderwijs en onderzoek.  

Naar verwachting zal er vaker licht zitten tussen de eisen die gesteld worden aan de docenten en de 

vaardigheden die ze beheersen, als anderen (onderzoekers, managers, beroepenveld, studenten) 

betrokken zijn bij het formuleren van gewenste doelen, vormen, etc., ook als de docent zelf ook 

onderzoeker is. Immers, hun ideeën over wat deel uit zou moeten maken van het curriculum ligt sneller 

verder weg van wat de docent zoal goed kan. Mede daardoor is het belangrijk om ook de docent te 

betrekken bij het formuleren van onderwijsdoelen. 

 

RESULTAAT 3A: Per leeronderdeel is bepaald of de betreffende docent(en) in staat is (zijn) de rol te 

vervullen bij de geformuleerde inhoud van de les op het gewenste niveau. Maak waar dit niet het geval is 

een plan voor het verder professionaliseren van de docenten en is afgewogen hoe dit de uitvoering van het 

verder verweven van onderwijs en onderzoek beïnvloedt. 

De vaardigheden die de docenten nodig hebben bij de uitvoering van het nieuwe curriculum zijn 

belangrijk, evenals de ‘mogelijkheden’ die de docent meebrengt qua onderwijscontext of netwerk. 

Daarnaast is in hoofdstuk 7 beschreven dat het evenzeer belangrijk is dat deze vaardigheden en het 

actief bevorderen van het verweven van onderwijs en onderzoek deel uit gaan maken van de 

beoordelingscriteria van onderwijs en onderzoek. Wanneer het expliciet gaan verbinden van onderwijs 

en onderzoek voor het eerst (sinds lang) op de agenda staat, is het waarschijnlijk dat het nastreven van 

deze verbinding geen onderdeel uitmaakt van het selectie- of beoordelingsbeleid voor docenten. Het is 

de ontwikkeling van dit aspect onderdeel van het project te laten zijn, anders krijgen de docenten bij 

hun beoordeling geen prikkels om extra moeite te doen voor deze verwevenheid. De verwevenheid zal 

dan niet voldoende vorm krijgen. 

RESULTAAT 3B: In het selectie- en beoordelingssysteem van docenten, onderzoekers, wetenschappelijk 

personeel krijgt de verwevenheid van onderwijs en onderzoek een centrale plaats en wordt actief 

besproken.  

 

 

Middelen 



Naast de docenten die nodig zijn om het onderwijs te geven en/of samen met de studenten onderzoek 

te doen, zijn er verschillende materiële randvoorwaarden (zie hoofdstuk 7). Hierbij kan het bijvoorbeeld 

gaan om klaslokalen, maar ook werkplekken in laboratoria, computers met specifieke software 

applicaties of toegang tot digitale wetenschappelijke tijdschriften. Verder kan het zo zijn dat onderwijs 

dat meer verweven is  een (hogere) stroom aan werkelijke onderzoeksopdrachten uit het 

wetenschappelijk of praktijkveld vraagt om door of samen met studenten uit te voeren. Kader 6 laat dit 

bijvoorbeeld zien voor de hbo opleiding Vastgoed en Makelaardij. Uiteraard is het dan bovenop het 

beschreven basisuitgangspunt nodig deze samenwerking verder te typeren, de benodigde 

onderzoeksopdrachten te definiëren en af te spreken wat eerst komt: het goed afronden van de 

opdracht of het leren van de student (zie ook hoofdstuk 4). 

RESULTAAT 3C: De middelen die nodig zijn om de beoogde leerdoelen te behalen door het verder verweven 

van onderwijs en onderzoek zijn in kaart gebracht.  

 

#VB 

Kader 6: organisatie van middelen 

Casus 2e: Opleiding Vastgoed en Makelaardij 

(hbo) 

Ook organisationele aspecten, zoals het 

professionaliseren van docenten, of de wijze 

waarop samengewerkt wordt met kenniscentra 

en lectoraten, worden afgestemd. Om een 

continue stroom aan praktijkopdrachten te 

kunnen garanderen gedurende het hele 

curriculum, speelt het kenniscentrum en in het 

bijzonder de lector een centrale rol.

# EINDE VB 

 

Structuur 

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk beschreven is het belangrijk dat de keuzes voor het verder 

verweven van onderwijs en onderzoek samen met de juiste personen wordt gemaakt. Deze personen 

komen gezamenlijk voort uit van het onderwijsdeel en van het onderzoeksdeel van de organisatie. In 

hoofdstuk 5 is dit in breder perspectief geplaatst. Niet alleen deze beslissingen zouden door onderwijs 

en onderzoek samen genomen moeten worden. Als het doel is onderwijs en onderzoek verder te 

verweven, dan zou de structuur van de organisatie deze verwevenheid ook moeten kenmerken.  

RESULTAAT 3D: De benodigde kenmerken van de organisatie zijn in kaart gebracht.  

 

 

#VB 



Kader 6: Organisatie 

Casus 1d: bacheloropleiding Bedrijfseconomie 

(wo) 

Qua organisationele randvoorwaarden is er 

gewerkt aan een cultuuromslag, waarbij de 

waardering voor goed onderwijs gelijk 

gewaardeerd wordt als het doen van goed 

onderzoek. Deze gelijkwaardigheid is 

geformaliseerd in personeelsbeleid waar het 

taakgebied ‘onderwijs’ nadrukkelijker dan nu 

het geval is een rol gaat spelen bij inzet en 

bevordering van medewerkers. 

Casus 2f: Opleiding Vastgoed en Makelaardij 

(hbo) 

Ook organisationele aspecten, zoals het 

professionaliseren van docenten, of de wijze 

waarop samengewerkt wordt met kenniscentra 

en lectoraten, worden afgestemd. Om een 

continue stroom aan praktijkopdrachten te 

kunnen garanderen gedurende het hele 

curriculum, speelt het kenniscentrum en in het 

bijzonder de lector een centrale rol. 

#EINDE VB 

 

Cultuur 

Aangezien de verwevenheid van onderwijs en onderzoek in dit boek gericht is op het leren van 

studenten. Daarmee is het belangrijkste aspect om aandacht voor te hebben bij het evalueren van de 

organisatiecultuur dat studenten continu moeten kunnen merken dat er een verwevenheid is van 

onderwijs en onderzoek in het onderwijs en daarbuiten. Studenten leren een beroep en/of worden 

opgeleid in een bepaalde discipline. Centraal in die opleiding is het belang van onderzoek (in de 

breedste zin) daarvoor. Studenten duidelijk maken dat van hen verwacht wordt dat ze kritische 

professionals en/of wetenschappers zullen worden die in velerlei situaties kunnen omgaan met 

complexe kennis lukt alleen als dat ‘voorgeleefd’ wordt. Dus de organisatie en haar medewerkers zullen 

moeten laten zien dat onderwijs en onderzoek verweven is. Dat kan echter alleen worden laten zien als 

dit ook het geval is.  

Naast het dagelijks voorleven van wat belangrijk is kan het een aanvulling zijn om 

onderzoeksgerelateerde evenementen te organiseren. Met deze evenementen worden de successen 

van onderwijs, onderzoek en de verbinding gevierd met de hele organisatie. Hierbij gaat het om het 

organiseren van congressen, trakteren op taart bij publicaties, het meenemen van studenten naar 

presentaties over nieuwe kennis uit het veld. Deze evenementen stralen uit dat het verbinden van 

onderwijs en onderzoek belangrijk genoeg is om bij stil te staan.  

RESULTAAT 3E: Creëer richtlijnen voor een cultuur waarmee studenten merken dat er een verbinding is 

van onderwijs en onderzoek, o.a. door het voor te leven en het organiseren van evenementen. Leef deze 

richtlijn voor en zorg ervoor dat dit gedrag als ‘normaal’ gezien gaat worden. 

 



Strategie 

Vaak wordt bij het vormgeven van veranderingen gestart met het formuleren van een strategie. Doordat 

de leerdoelen van studenten in dit boek centraal staan, is er in dit hoofdstuk geredeneerd vanuit de 

concrete verandering. Uiteraard is het belangrijk dat de organisatiestrategie in lijn is met de concrete 

veranderingen die beoogd worden. Als dit niet het geval is, zijn de prikkels vanuit de organisatie in een 

andere richting, waardoor de beoogde veranderingen niet of in mindere mate bereikt worden. Zoals in 

hoofdstuk 5 beschreven is het belangrijk dat de verwevenheid van onderwijs en onderzoek centraal 

staat in de organisatiestrategie (zie ook kader 6).  

RESULTAAT 3F: De beoogde veranderingen passen in de organisatiestrategie. Mocht de strategie niet 

gericht zijn op het nader verweven van onderwijs en onderzoek, dan is het belangrijk de visie en missie van 

de organisatie te wijzigen. 

 

#VB 

Kader 6: Onderdeel van een bredere strategie 

Casus1e: Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 

(wo) 

In oktober 2009 wordt geconstateerd dat de 

aanwezigheid van toponderzoek en veel 

potentieel bij de medewerkers niet geleid heeft 

tot toponderwijs of topresultaten bij studenten. 

De onderzoeksreputatie is bij veel studenten 

onbekend, de onderzoeksomgeving wordt aan 

het begin van de studie meestal niet opgemerkt. 

De faculteit wil het onderzoek en het onderwijs 

nauwer op elkaar betrekken, te beginnen bij de 

bacheloropleiding Bedrijfseconomie. 

Casus 2g: Opleiding Vastgoed en Makelaardij 

(hbo) 

Binnen de dynamiek van de moderne 

beroepsomgeving worden steeds hogere eisen 

gesteld aan het zelfstandig verwerven van kennis 

en vaardigheden. De Hanzehogeschool heeft 

praktijkgericht onderzoek als speerpunt van haar 

beleid benoemd en op landelijk niveau is 

afgesproken dat praktijkgericht onderzoek 

onderdeel wordt van alle HBO-bachelorcurricula.

#EINDE VB 

RESULTAAT DERDE FASE: 

a) De personen die betrokken gaan zijn bij de verschillende onderdelen zijn bepaald. Ook is gewogen 

of zij in staat zijn de gewenste rol te vervullen bij de geformuleerde inhoud van de les op het 

gewenste niveau. Waar nodig is er een voorstel geformuleerd voor verder professionaliseren van 

de docenten. 

b) In het selectie- en beoordelingssysteem van docenten, onderzoekers, wetenschappelijk personeel 

heeft de verwevenheid van onderwijs en onderzoek een centrale plaats en wordt actief besproken.  



c) De middelen die nodig zijn om de beoogde leerdoelen te behalen door het verder verweven van 

onderwijs en onderzoek zijn in kaart gebracht.  

d) De benodigde kenmerken van de organisatie zijn in kaart gebracht.  

e) De richtlijnen voor een cultuur waarmee studenten merken dat er een verbinding is van onderwijs 

en onderzoek zijn geformuleerd en wordt voorgeleefd. 

f) Er is bepaald of de beoogde veranderingen in de organisatiestrategie passen. Desgewenst wordt 

de strategie aangepast. 

 

#VB 

Kader 7: Veranderplan 

Casus 2h: Opleiding Vastgoed en Makelaardij 

(hbo) 

De ontwikkeling van de leerlijn is gefaseerd 

vormgegeven. In de eerste fase is de 

onderwijsvisie praktijkgericht onderzoek, en het 

profiel en het eindniveau van de onderzoekende 

professional specifiek gemaakt voor de 

opleiding, en zijn de onderzoekselementen in 

het bestaande curriculum geïnventariseerd. De 

fases twee t/m vier lopen van een voorlopig 

ontwerp van de leerlijn naar implementatie en 

borging van de definitieve leerlijn. 

#EINDE VB 

Ter afronding 

Dit biedt een overzicht te geven van wat er uit internationaal en nationaal onderzoek bekend is over de 

relatie tussen onderwijs en onderzoek op aspecten van geschiedenis, opvattingen, doelen, vormen, 

mensen en randvoorwaarden. Om deze kennis meer operationeel te maken biedt dit laatste hoofdstuk 

een functioneel handvat. Met deze kennis en dit handvat is er een beter inzicht in de complexe 

vraagstukken die er liggen bij het (verder) verweven van onderwijs en onderzoek.  

Met het doorlopen van de drie fases in dit hoofdstuk is alles in stelling gebracht om nieuw 

geformuleerde of aangescherpte leerdoelen voor studenten te realiseren. Uiteraard omvat het 

bovenstaande slechts de inhoud van het plan. Nadat deze inhoud is bepaald vraagt het opzetten van de 

uitvoering ervan zeker nog nadere aandacht. De werkelijkheid is immers een heel stuk complexer dan 

vier losstaand, thematische kralenkettingen (zie ook figuur 3) Voor het omzetten van de inhoud en 



voorwaarden naar een uitvoerbaar plan verwijzen we graag naar literatuur over projectmatig werken 

(zie bijvoorbeeld Wijnen & Kor, 2002).  

Heel graag dagen we de instellingen in het hoger onderwijs uit met dit boek in de hand meer gebruik te 

maken van de meerwaarde die onderwijs en onderzoek voor elkaar en de student kunnen betekenen: 

betere professionals, betere academici, betere 

onderzoekers. Wij gunnen ieder hiermee een nog 

beter hoger onderwijs! 
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Figuur 3: De verwevenheid van onderwijs en onderzoek: 
slim kralen rijgen tot een kleurrijke ketting. 


