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HO – paperpresentatie 45 − De visie van hbo-opleidingen voor integratie van
onderzoek in onderwijs
Indira Day, Didi Griffioen, Hogeschool van Amsterdam
Curriculum / hbo / onderzoek / visie
Abstract
Omdat integratie van onderzoek in het curriculum leidt tot breder onderlegde afgestudeerden
worden hbo-opleidingen geacht hun curricula aan te passen. Bij curriculumontwerp zou volgens van
den Akker (2003) de visie op leren centraal moeten staan. Daarom wordt in deze studie onderzocht
welke visie de opleidingen van één hogeschool hebben op onderzoek in het curriculum en het
beroep, door middel van kritische zelfrapportages geschreven door de opleidingen. Deze
zelfrapportages worden vergeleken tussen de periode 2010-2015 (nulmeting) en de periode 20162018. Grounded coding van de documenten van 2010-2015 toont verschillende visies op onderzoek
in het curriculum en het beroep. De documenten 2016-2018 worden in januari 2019 verzameld en
vervolgens gecodeerd en vergeleken met de documenten van de nulmeting.
Inleiding
Onderzoek neemt een steeds belangrijkere plek in binnen het hoger beroepsonderwijs, vanwege de
overtuiging dat de integratie van onderzoek in het curriculum leidt tot breder onderlegde
afgestudeerde professionals. Deze argumentatie wordt zowel door het Ministerie van Onderwijs
(2015) als wetenschappers (bijvoorbeeld Heggen, Karseth & Kyvik, 2010) onderschreven en leidt in
veel opleidingen tot curriculumherziening.
Consistentie is één van de belangrijkste kenmerken van een goed curriculum. Om tot een
samenhangend curriculum te komen, geeft van den Akker (2003) aan dat een essentieel element van
een curriculum de rationale of visie – ofwel een antwoord op de vraag ‘waartoe leiden we op’ – is. In
van den Akker’s curriculair spinnenweb staat rationale dan ook centraal. In lijn met deze visie op
curriculumontwerp mag verwacht worden dat hbo-opleidingen een curriculumwijziging als de
implementatie van onderzoek in het curriculum verbinden aan een duidelijke visie op onderzoek in
het beroep en de opleiding. Verder kan verwacht worden dat met de verdere implementatie van
onderzoek in het hbo in het algemeen, ook deze visies over de tijd aangescherpt zullen worden. Op
dit moment is er nog weinig bekend over de visie op onderzoek in het curriculum en het beroep die
hbo-opleidingen hanteren.
In het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe is de visie van hbo-opleidingen
op onderzoek in het beroep en de opleiding veranderd tussen 2015 en 2018?
Methode
Deze studie onderzocht de visies van hbo-bacheloropleidingen op het integreren van onderzoek in
hun curriculum in de kritische zelfrapportages van opleidingen van één instelling in 2015 en 2018. In
deze rapportages wordt aan de hand van de NVAO-standaarden gereflecteerd op het curriculum.
Aangezien de hogeschool in 2015 gestart is met een strategisch programma “Onderzoek in
Onderwijs” worden zelfrapportages van 2010-2015 gebruikt als nulmeting. Voor elke opleiding is 1
zelfrapportage opgevraagd, geschreven voor externe accreditatie of interne audit. De documenten
voor de jaren 2016-2018 worden momenteel verzameld.
Alle documenten zijn geanalyseerd met betrekking tot de visie. Informatie over waartoe onderzoek
in het curriculum geïntegreerd is werd geanalyseerd, informatie over wat er geïntegreerd is niet. De
visies zijn grounded gecodeerd met Atlas.ti8 (Charmaz, 2006).
Na het coderen zijn de verschillende visies geïnventariseerd voor 2015. Voor de rapportages van
2018 wordt dezelfde procedure gehanteerd, waarna de resultaten van de twee meetmomenten
vergeleken worden.
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Resultaten, conclusie, betekenis
Uit de 62 documenten van de nulmeting blijkt dat opleidingen verschillende facetten van hun visie
op onderzoek in het curriculum en het beroep tonen.
Ze geven aan dat onderzoek in het curriculum:
− een punt op de strategische agenda van de hogeschool is.
− studenten helpt voor te bereiden op het afstudeeronderzoek.
− nodig is voor de beroepspraktijk.
− studenten helpt een kritische houding te ontwikkelen.
Een minderheid van de opleidingen beschrijft geen visie.
Deze voorlopige resultaten tonen dat er in het merendeel van opleidingen op de hogeschool een
visie geformuleerd is die leidend kan zijn bij curriculumontwerp. De resultaten geven een eerste
inzicht in de visie van hbo-opleidingen op onderzoek in het curriculum en het beroep en zijn relevant
voor curriculumontwerp en beleid.
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