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1. De lerende
professional: over leren
professionaliseren en
kennisontwikkeling
T E K S T | A RT H U R Z I J L S T R A , M A RT H A M E E R M A N & DA N I Ë L VA N M I D D E L KO O P

‘Vakmanschap staat voor een duurzame, basale menselijke drijfveer, het
verlangen om goed werk uit te voeren omwille van het werk zelf (…).
Maar vaak hinderen sociale en economische omstandigheden de discipline en
toewijding van de vakman.’ - Richard Sennett ‘De ambachtsman’

Dit hoofdstuk heeft als doel om de belangrijkste begrippen, onderscheidingen
en ideeën die ten grondslag liggen aan het vakmanschap van de professional
in hun onderlinge samenhang te introduceren.

DE LERENDE PROFESSIONAL

Vakmanschap is (…) gericht op objectieve maatstaven, op het ding op zichzelf.

1.1. De ’reflective practitioner’
Een van de basale verschillen tussen mensen en dieren is dat mensen hun

leven leiden, terwijl dieren simpelweg leven en opgaan in hun habitat. Huisdieren kennen hun baasje, maar ze kennen niet zichzelf zoals mensen. Men-

sen zijn (zelf-)reflecterende wezens, ze zijn zich van zichzelf bewust. Ze zijn

nooit volledig de gevangene van hun situatie, al is het maar omdat ze in hun
gedachten en verbeelding eraan kunnen ontsnappen. Ze hebben het vermogen om iedere situatie – zelfs de meest extreme – te ontstijgen. Dat noemen

filosofen vrijheid. Toegepast op professionals impliceert deze vrijheid een ze-

kere mate van beroepsautonomie. En daarmee ook de consequentie dat (zelf-)

reflectieve professionals normatieve keuzes maken in de uitoefening van hun
beroep.1
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De term ‘reflective practitioner’ dankt zijn bekendheid aan het gelijknamige

boek van Schön (1983). De betekenis ervan ligt in het leervermogen van professionals die hun handelen al werkend kritisch evalueren om zo tot verbetering
van hun vakuitoefening te komen, ofwel tot professionele ontwikkeling. Dat
doen professionals zowel individueel als in samenwerking met collega’s. Een

professional of een vakman omschrijven we als een individuele drager en vertegenwoordiger van een (semi-)professie in wie de expertise en werkervaring

belichaamd is. Een individuele professional heeft zich de objectieve eisen van
een professie op een unieke en subjectieve wijze toegeëigend.2 Zelfreflectieve

professionals hebben een natuurlijke motivatie om te leren, maar worden ook

door hun beroepsgroep, arbeidsorganisatie, de politiek en maatschappij aangezet om te professionaliseren.

We beginnen met het verschil tussen leren en professionaliseren. Daarna
MENS&MARKT

onderscheiden we individueel en collectief leren. Tenslotte gaan we in op

de betekenis van het concept van de reflectieve professional voor onze eigen
beroepspraktijk als onderzoekers in een hbo-instelling. Dan verschuift het
waarnemersperspectief uit de eerdere paragrafen naar een deelnemersperspectief.

1.2 Leren en professionaliseren
Hoewel leren en professionaliseren nauw op elkaar betrokken zijn, is er ook
een spanning tussen beide begrippen. Vanuit de professional is er meestal
een intrinsieke motivatie om te groeien in vakmanschap en komt leren in

beginsel ‘bottom-up’ tot stand.3 Professionalisering komt daarentegen op in
de context van de arbeidsorganisatie of beroepsgroep die eisen stelt aan het
vakmanschap van de professional, door middel van certificering of andere vormen. De motivatie hiertoe is extrinsiek en komt ‘top-down’ naar de

professional toe.4 Daarom gaat professionaliseren veelal moeizaam, terwijl

leren meestal vanzelf gaat en wellicht meer blijvend effect heeft. Soms staan
leren en professionaliseren tegenover elkaar, soms convergeren de belangen

van professionals en hun arbeidsorganisatie en vloeien leren en professiona-

liseren in elkaar over. Het onderscheid is daarom niet binair maar eerder een
continuüm tussen twee extremen.
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Het doel van professionalisering ligt veelal in het voldoen aan de eisen en doelen van de arbeidsorganisatie. In dat opzicht is er niet zelden een spanning

met de objectieve standaarden van een professie of breder vakmanschap, die

ook een drijfveer tot professionalisering kunnen vormen. Verbrugge schrijft:
‘Deze [objectieve] standaarden worden primair binnen een bepaalde beroepspraktijk vastgesteld en behoren tot de kunde en eer van dat beroep. Alleen

binnen een dergelijke objectieve context kan iemand een eigen stijl of signa-

tuur ontwikkelen. Zo kan men pas spreken van een “goede voetballer” binnen
de context van het voetbalspel en gemeten aan de maatstaven die daarbin-

nen gelden.’5 Bij leren gaat het daarentegen om het bewust en steeds beter

voldoen aan de eisen van het vak(manschap). Iedere professional reflecteert

hierop en verinnerlijkt ze op een eigen, unieke, onachterhaalbare manier. Ze
worden omgezet in belichaamde expertise (tacit knowledge) ofwel dieptekennis
heid in de beheersing van het vak.7

Professionaliseren en leren wordt ook wel aangestuurd respectievelijk zelfsturend leren genoemd, waarbij het laatste aansluit bij de intrinsieke motivatie

van de individuele professional om het eigen vakmanschap op peil te houden
en zo mogelijk te verbeteren. Zo kan de individuele professional er zelf toe

besluiten deel te nemen aan activiteiten van de beroepsvereniging. Zelfsturend leren gaat uit van de eigen regie van professionals over hun keuzes en

DE LERENDE PROFESSIONAL

van het vak.6 Professionele zelfreflectie staat ten dienste van voortreffelijk-

prioriteiten.

Leren en professionaliseren zijn geen doel in zichzelf maar vinden plaats in

een context. De zin ervan verwijst naar het zo goed mogelijk voldoen aan de

veranderende eisen van het vak(manschap) en de even veranderlijke organi-

satorische context waarin het vak als regel wordt uitgeoefend. Verder is er de
dynamiek van de culturele, politieke en economische omgeving die richting
geeft. Maar los van die context zijn er ook basale normen, van humaniteit,

solidariteit, rechtvaardigheid, wijsheid enz., waarmee we professionalisering onderscheiden van de-professionalisering.

Professionaliseren in een organisatorische context

Vormen de professionele eisen van het vak de ene pool van professionalise-

ring, de andere pool wordt gevormd door de organisatorische voorwaarden en
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eisen van de arbeidsorganisatie.8 Daartussen is het soms lastig laveren, aan-

gezien er in veel contexten een (natuurlijke) spanning is tussen de persoonlijke belangen en wensen van de professional en de institutionele belangen van

de arbeidsorganisatie. Hoe kijkt bijvoorbeeld een hbo-instelling naar het doel
of de zin van onderwijs en van daaruit naar de docent? En hoe kijkt de docent
op zijn beurt naar zichzelf? Wat is er volgens de opleiding of faculteit nodig

aan professionalisering(sbeleid) en wat volgens docenten zelf? Idealiter is er
een afstemming, realiter niet zelden een asymmetrie. Beide polen spannen

een krachtenveld op met een veelheid van uiteenlopende belangen aangaande
de professionalisering van docenten. In dat krachtenveld bevinden zich na-

tuurlijk ook andere institutionele spelers dan de hogeschoolorganisatie, zoals
de Rijksoverheid, de accreditatieorganen, arbeidsorganisaties als vertegenwoordigers van het beroepenveld en de sociale partners.9

Kenmerkend voor het krachtenveld binnen grote, bureaucratische instellinMENS&MARKT

gen is de toegenomen afstand en vervreemding tussen het primair proces en

de besturing ervan. Er is de werkelijkheid van het primair proces en de (meta)
werkelijkheid van het bestuur en management, met twee bijbehorende talen
en vertogen. Besturing staat onder andere in het teken van de beheersing
van professionals. Dat is steeds meer vanzelfsprekend geworden sinds de

invoering van het ‘New Public Management’, met als kenmerken onder meer
quasi-marktwerking in de publieke sector, resultaatverantwoordelijkheid en

werken volgens smart opgestelde protocollen. De markttaal van het management verdringt de vaktaal van docenten. Voor de professional leidt dat tot
vervreemding en het verlies van het eigen vak.

Professionaliseren staat dus gelijk aan formeel leren, het is georganiseerd

en systematisch en wordt gefaciliteerd door de arbeidsorganisatie. Formele

professionaliseringsactiviteiten maken deel uit van de afspraken, gemaakt in

de beoordelingscyclus van professionals. Ze hebben betrekking op veranderingen in de arbeidsorganisatie, zoals nieuwe ict-toepassingen, protocollen en

procedures. Maar ook veranderingen in de omgeving van de arbeidsorganisatie zijn voorwerp van professionalisering. Er zijn leergangen en seminars die
bijdragen aan de certificering van specifieke beroepen.
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1.3 Individueel leren
We zeiden het al, leren en professionaliseren verschillen van elkaar in mo-

tivatie, intrinsiek dan wel extrinsiek, en in aansturing: eigen initiatief dan

wel op verzoek van het management. Dit onderscheid laat onverlet dat er na-

tuurlijk ook tijdens de meeste professionaliseringsactiviteiten geleerd wordt.
Met individueel leren bedoelen we het zelfstandig en op eigen initiatief

verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden door professionals. Het gaat

hierbij om verandering – zo mogelijk verbetering – van het professioneel handelen. Het laatste is uiteraard waarneembaar, maar het menselijk handelen

heeft altijd ook een innerlijke dispositie. Er is een wil (motivatie) en onderliggende ‘agency’ nodig om tot handelen te komen.
Reflectie op levensloop en loopbaan

le handelen, maar omvat ook reflectie op de eigen (loop)baan. Levenslopen
zijn sinds enige decennia diverser geworden en ten dele ook contingenter:

er zijn meer keuzemogelijkheden om het leven in te delen en daardoor zijn

loopbanen onvoorspelbaarder. Er is een overgang van een standaardbiografie naar een keuzebiografie.10 Dat vraagt meer dan voorheen om reflectie

op de persoonlijke levensloop: wat zijn mijn doelen in het leven en hoe ga

ik ze verwezenlijken?, en op de loopbaan: welke mogelijkheden wil ik in de

nabije toekomst realiseren en wat heb ik daarvoor nodig? De eerder genoemde

DE LERENDE PROFESSIONAL

Individueel leren gaat niet alleen over reflectie op het eigen professione-

Schön stelt immers dat (beroeps)praktijksituaties niet alleen complexer en

onoverzichtelijker geworden zijn, maar ook onzeker, instabiel, uniek (geen
precedenten) en getekend door waardenconflicten (cf. Weber). Dat heeft

uiteraard invloed op het werk van professionals. Deze ontwikkelingen dragen
niet alleen bij tot grillige levenslopen maar ook tot gezags- en statusverlies

van professionals. Sinds de jaren ’70 zijn de maatschappelijke legitimatie en
beroepsautonomie van vele beroepen niet langer vanzelfsprekend waardoor
er een vertrouwenscrisis is ontstaan. Professionals in allerlei sectoren zijn

daarom gedwongen om niet alleen rekenschap te geven van hun handelwijze
maar ook tot zelfonderzoek.

Individueel leren is meestal informeel en staat doorgaans gelijk aan het spon-

tane, veelvuldig voorkomende leren op de werkplek. Een belangrijk aspect hiervan is de socialisatie in de (cultuur van een) arbeidsorganisatie. Het gaat om
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de impliciete kennis die nodig is om goed te kunnen functioneren. Anders dan
het formele leren onttrekt het informele leren zich aan sturing en controle.
Competenties

Het doel van (individueel) leren is om nieuwe kennis en vaardigheden te

verwerven. Daartoe wordt ook de term competenties gebruikt. Behalve kennis
en vaardigheden (geoefende praktijk) wordt dat begrip aangevuld met (be-

roeps)houding. Houding en gedrag zijn zelfs dominant geworden ten opzichte van kennis en vaardigheden.11 Werkgevers willen vooral professionals die

gemotiveerd zijn om het juiste en professionele gedrag te vertonen en prestaties te leveren. In de jaren ’90 heeft het bedrijfsleven het concept van compe-

tenties en competentiegericht opleiden omarmd. Niet langer zijn de academische vakdisciplines leidend voor de inrichting van de organisatie, maar door
werkgevers gevraagde competenties van (beginnende) beroepsbeoefenaren.

MENS&MARKT

Het competentiegericht opleiden heeft geleid tot een relativering van het

belang van kennis en een gelijktijdige versterking van persoonsvorming en

zelfreflectie. We doelen hier op coaching, supervisie en persoonlijke profes-

sionalisering. Deze benadering loopt het risico conformistische professionals

op te leiden vanwege de (te) nauwe aansluiting bij de eisen van het beroepenveld. De snelle veranderingen in arbeidsorganisaties nopen professionals tot
een leven lang ontwikkelen.

Ondertussen is de focus in de competentieontwikkeling verschoven: niet

langer is er nadruk op specifieke competenties, gericht op een bepaald beroep

of vak, maar juist op generieke competenties, zoals communicatief vermogen,
de beheersing van het Nederlands, probleemoplossend vermogen, kritisch

denken, samenwerken in teams, creativiteit, proactief gedrag en onderne-

merschap. Specifieke competenties zouden sneller verouderen dan generieke.
Generieke competenties zijn evenwel niet verankerd in kennis van een vak.12
Ze zijn te typeren als abstracte, vrijzwevende meta-competenties. Maar wie

kan er nu kritisch denken of problemen oplossen indien hij of zij niet grondig
ingewijd is in een vak of beroep?
Skills en vakmanschap

Polanyi verstaat onder skills: bekwaamheden die de naleving van een set

regels vereisen die als zodanig niet bekend zijn bij degenen die ze opvolgen.13
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hem ook het probleem van de ontleding van beroepen in een set skills. Ze zijn
niet los verkrijgbaar. Een beroep is vanwege de daarin belichaamde, niet-ra-

tioneel articuleerbare expertise niet middels een eindige verzameling gearti-

culeerde skills te beschrijven. De integrale expertise van een professional gaat

DE LERENDE PROFESSIONAL

Dat is bijvoorbeeld bij fietsen of zwemmen het geval. En daarin zit volgens

volgens Polanyi niet op in een set expliciet geanalyseerde skills. Wie een gave
appel in partjes snijdt, kan natuurlijk vervolgens de stukjes weer aan elkaar
plakken, maar krijgt nooit meer de oorspronkelijke appel terug.

Polanyi’s omschrijving maakt geen onderscheid tussen specifieke en generieke skills. Anders dan bij het competentiebegrip is de focus bij het skills-

begrip niet het gedragsaspect (houding) maar het vakmanschap (kennis en
vaardigheden). Daarom noemen wij de generieke ‘skills van de 21e eeuw’

liever meta-competenties of vakoverstijgende vaardigheden, zoals creatief en
kritisch denken en handelen, nieuwe vormen van communiceren en samenwerken, omgaan met diversiteit van mensen en culturen, werken in teams,
een ondernemende en proactieve houding, resultaatgerichtheid, flexibele

omgang met steeds weer nieuwe technologie, persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid in een complexe omgeving. Ze zijn generiek, het
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zijn geen skills maar competenties; ze krijgen betekenis in een specifieke
(beroeps)situatie.

Professionals dienen zich snel aan veranderende omstandigheden – ook in

benodigde expertise – te kunnen aanpassen, althans zo luidt het dominante

vertoog. Sennett wees ooit op the corrosion of character (kameleonachtige professionals zonder karakter) als resultante van de flexibilisering in het nieuwe

kapitalisme. Weber voorzag in de toekomst ‘vakmensen zonder geest, genot-

mensen zonder hart’ als ultieme consequentie van het proces van rationalisering en zinverlies van de westerse samenleving.14

Voor vakmensen is de taal van competenties en skills meestal vervreemdend.
Een ervaren vakman put uit een impliciete expertise, die niet in competen-

ties of skills is samen te vatten. Sennett omschrijft in het citaat waarmee dit

hoofdstuk begint vakmanschap als ‘het verlangen om werk goed uit te voeren
MENS&MARKT

omwille van het werk zelf’.15 Hij signaleert dat vaak sociale en economische

omstandigheden de toewijding en discipline van de vakman in de weg zitten.
Vakmanschap houdt een intrinsieke gedrevenheid in om kwaliteit te leveren.
Het is zinvol in zichzelf. Dat vereist voor vakmensen een stabiele organisatorische context waarin zij voldoende routines kunnen opbouwen om zich te

verbeteren in de uitoefening van hun vak. En in een wereld waarin reorganisaties over elkaar heen buitelen, kan vakmanschap volgens Sennett nauwelijks meer gedijen.i

Vakmanschap vereist ook zeggenschap over het eigen werk, ofwel professionele autonomie. Het vraagt om oefening in vaardigheden die vereist zijn in

de uitoefening van een beroep. Daartoe is het essentieel dat in beroepsopleidingen en werk dezelfde handelingen eindeloos gerepeteerd worden, zodat

ze kunnen inslijten. Er is volgens Sennett – die zich baseert op een studie van

Levitin waarin deze het onderzoek van de psycholoog Ericsson bespreekt – ongeveer 10.000 uur oefening nodig om een geoefend vakman te worden.16

i

Zie voor de praktijk van dit fenomeen II.6
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1.4 Collectief leren
Zelfsturende, multidisciplinaire teams

In veel arbeidsorganisaties werken professionals tegenwoordig in mul-

tidisciplinaire teams aan projecten. Er wordt in teams gewerkt omdat de

inhoud van het werk om samenwerking vraagt, maar soms ook vanuit een
besturingsfilosofie waarin gepoogd wordt verantwoordelijkheden zo laag
mogelijk in de organisatie te leggen; soms ook is het een manier om een

‘organisatielaag’ te verwijderen en zo te bezuinigen. Teams zijn het antwoord
op de toegenomen complexiteit van vraagstukken in organisaties en van de

politieke, economische en maatschappelijke omgeving. Tegelijk genereren ze
zelf ook een nieuwe complexiteit. Als voorbeeld: de individueel georiënteer-

de, autonome vakdocent van weleer werkt geleidelijk steeds meer in een team
met andere (vak)docenten, verantwoordelijk voor de uitvoering van een afgeleren – reflectie op het gemeenschappelijk product of de gemeenschappelijke
dienst. Het is niet altijd even duidelijk, en afhankelijk van het doel waartoe
teams zijn ingericht, of sprake is van leren of van professionaliseren.
Collectief handelingsvermogen

De noodzaak voor het werken in teams wordt breed gevoeld in organi-

saties, maar voor de vraag wat maakt dat teams effectief functioneren, is

minder aandacht. In de onderwijskundige literatuur wordt gesproken van

DE LERENDE PROFESSIONAL

bakend deel van het curriculum. Collectief leren is – anders dan individueel

het ‘handelingsvermogen’ (‘teacher agency’): het vermogen tot handelen

om zelf invulling te geven.17 We spreken daarom ook van collectief hande-

lingsvermogen van een team. Dit vermogen wordt beïnvloed door enerzijds

kenmerken van het team zelf, anderzijds door de structuur waarbinnen het
team opereert.

Voorwaarden om in teams te leren

De omvang van het team is een belangrijke voorwaarde voor collectief han-

delen en leren, waarmee al te vaak vrij wordt omgegaan. Bij voorkeur is een
team niet kleiner dan vier en niet groter dan twintig personen. Een grootte

van acht tot twaalf personen is voor collectief leren optimaal. Om te komen
tot collectief handelen, dient het team daarnaast een gemeenschappelijk

doel te hebben, een intentie om gezamenlijk te handelen. Dat doel moet voor
alle teamleden helder zijn en de individuele leden moeten het accepteren en

169

MM_DEEL3_07.indd 14

09/04/2019 11:47

dragen.18 Daarnaast hoort er sprake te zijn van een wederzijdse onderlinge

afhankelijkheid van de teamleden – men heeft elkaar nodig om het werk uit
te voeren. Idealiter is een team daarnaast meer dan de som van de individuele leden, zoals de gemeenplaats wil. Waarin dat ‘meer’ (synergie) precies

schuilt, is niet zo eenvoudig aan te geven. Teams zijn veelal multidisciplinair
samengesteld, maar ook demografisch – leeftijd, gender, biografie, werker-

varing – een veelkleurig palet. De aanwezige kwaliteiten vullen elkaar aan en

worden idealiter ingezet voor de gemeenschappelijke opdracht. De erkenning
van dit laatste is een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van een

team. Of dit ook gebeurt, wordt mede bepaald door de (historisch gegroeide)
cultuur in een team en organisatie: is men gewend om met elkaar samen te

werken en te leren of is er sprake van een meer individualistische oriëntatie?
Ook de stabiliteit van een team is van belang. Teams hebben een betrekke-

lijk vaste samenstelling nodig die qua omvang overzichtelijk is en daarmee
MENS&MARKT

besluitvorming behapbaar maakt. Met weer het voorbeeld van docenten: zij
reflecteren op de doelen en kwaliteit van hun onderwijs en om die professionele dialoog te voeren, is stabiliteit en tijd nodig. De organisatie waarbin-

nen de teams functioneren, moet voor die randvoorwaarden zorgen. De vele
parttime, tijdelijke en flexibele aanstellingen maken dat vaak lastig. In de

praktijk blijkt teamvorming niet zelden een moeizaam proces van vallen en
opstaan.19 Tenslotte wordt het handelingsvermogen bepaald door de struc-

tuur waarbinnen het team opereert, die mede de (professionele) ruimte of

regelruimte bepaalt die het team heeft.20 Structuren kunnen het handelings-

vermogen van teams en individuen beperken maar ook versterken. Uit eigen
onderzoek in het onderwijs blijkt dat veel docententeams ‘de organisatie

eerder als beperkend dan als versterkend ervaren’, terwijl idealiter de organi-

satie gemeenschappelijk leren en professionaliseren van teams stimuleert en

faciliteert.21 Leren wordt immers gestuurd door het team van professionals en
niet van bovenaf opgelegd door de organisatie.

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan gezamenlijk leren

bijdragen aan de professionele ontwikkeling van docenten in een team en

wordt het collectief handelen versterkt. Tegelijkertijd moeten we constateren
dat lang niet in alle gevallen voldoende aandacht is voor de voorwaarden die
nodig zijn om leren en professionaliseren in teams mogelijk te maken.
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1.5 Hbo als kennisinstelling: reflectie op praktijkonderzoek
Met de invoering van lectoraten als kennis- en onderzoekseenheden gaat het
niet alleen meer om de individuele professional of het lerende team, maar

wordt ook gereflecteerd op de kennis die op het hbo als beroepsopleiding aanwezig is.

In het model van Schmid over de levensloopii is een belangrijke rol weggelegd
voor het initieel en post-initieel beroepsonderwijs. Het vormt de start van
de levensloop van de professional. Daaraan levert het hbo een belangrijke

bijdrage. Onderzoekend leren helpt studenten om te gaan met de onzeker-

heid van het beroep en de toekomst ervan. Daarom typeert het hbo zichzelf

als een kennisinstelling. Rond het jaar 2000 ontstaan de eerste lectoraten op

hogescholen vanuit het besef dat er in het hbo behoefte is aan een verdieping
onderzoek, en dienstverlening aan het beroepenveld bij de oplossing van
praktijkvraagstukken.

Drie orden van reflectie

Het praktijkonderzoek is een vorm van reflectie op een beroepspraktijk.

We kunnen met bovenstaand verhaal Luhmann22 aanhalen en een onder-

scheid maken tussen drie hiërarchisch geordende vormen van reflectie. Hij

spreekt van 1e orde reflectie indien professionals reflecteren op hun beroeps-

DE LERENDE PROFESSIONAL

van het onderwijs, professionalisering van docenten door het verrichten van

praktijk. Vervolgens typeren we 2e orde reflectie als de reflectie van onderzoekers op een beroepspraktijk. Tenslotte is 3e orde reflectie aan de orde indien

(collega-)onderzoekers reflecteren op het praktijkonderzoek in lectoraten. De
2e orde reflectie door onderzoekers biedt een waarnemersperspectief, terwijl

de 1e orde reflectie door professionals een deelnemersperspectief impliceert op
één en dezelfde beroepspraktijk. Strikt genomen staat 3e orde reflectie gelijk
aan zelfreflectie binnen het wetenschapssysteem. De ordening doet denken
aan de in elkaar passende Russische matroesjka’s.

Vanaf het begin is er gediscussieerd over de afbakening van het onderzoek

binnen lectoraten ten opzichte van het universitair onderzoek; in het economisch domein gaat het daarnaast over de opstelling tegenover commercieel
ii

Zie II.1
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onderzoek. Het gaat met name over de kentheoretische, wetenschapsfilosofische en methodologische status van hbo-onderzoek.iii
Praktijkverbonden onderzoek

Hoe kan het onderzoek in het hbo getypeerd en gewaardeerd worden, met

name qua object en methode(n) van onderzoek en het soort kennis dat verworven wordt? In hoeverre is het zinvol om te zoeken naar de onderscheidende

kenmerken, de aard en het wezen van het praktijkonderzoek in het hbo? De

hamvraag is of een betrekkelijk toevallig institutioneel en typisch Nederlands
verschil tussen universiteiten en hbo-instellingen ook te rechtvaardigen is.
Een mogelijk antwoord kan gevonden worden in het onderscheid van Margo Brouns tussen praktijkverbonden onderzoek en toegepast onderzoek.23

Het laatste wordt ook aan de universiteiten verricht. Er is, aldus Brouns, in
het geval van toegepast onderzoek eerder een gradueel dan een kwalitatief
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verschil tussen universitair en hbo-onderzoek. Praktijkverbonden onderzoek
onderscheidt zich van toegepast onderzoek hierin, dat het in samenwerking
met een beroepspraktijk nieuwe kennis, inzichten en instrumenten wil

ontwikkelen. Het gaat niet alleen om de probleemarticulatie aan het begin en
de bruikbaarheid van de verworven kennis aan het eind, maar om betrokkenheid van de beroepspraktijk tijdens alle fasen van het onderzoek. Praktijkverbonden onderzoek maakt – in tegenstelling tot toegepast onderzoek – daarbij
gebruik van alle vormen van kennis en expertise van de medewerkers in zo’n
beroepspraktijk.

Waar universiteiten hun kennis presenteren aan de praktijk en weer nieuwe kennis genereren, zou het hbo de kloof tussen bestaande kennis en het

gebruik ervan kunnen dichten.24 Professionals laten meedenken en -doen met
het onderzoek, het aanleren van een onderzoeksmatige houding: het zijn de
rolmodellen voor de professionals die in het hbo worden opgeleid.

iii

Zie ook III.5

172

MM_DEEL3_07.indd 17

09/04/2019 11:47

