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Korte rapportage 

 

Visie op onderzoek in beroep in kritische zelfrapportages van opleidingen 

 

Didi Griffioen – programmaleider onderzoek in onderwijs 

D.M.E.Griffioen@hva.nl  

 

Voor het programma Onderzoek in Onderwijs (OiO) is een analyse gedaan van de visie op onderzoek 

in het beroep zoals deze is opgenomen in de kritische zelfrapportages van de opleidingen. Deze 

zelfrapportages zijn steeds geschreven voor een interne of externe audit van de opleiding. De 

aanname achter deze analyse is dat opleidingen die een helder antwoord hebben geformuleerd op 

de vraag waarom onderzoek in het beroep/in de opleiding ook beter in staat zijn scherpe keuzes te 

maken voor het ontwerpen van het curriculum (‘waartoe’ van Van den Akker). Dat maakt deze 

informatie relevant voor het programma OiO. 

De gebruikte zelfrapportages waren niet met dit doel geschreven. Evenwel als men er vanuit gaat 

dat een visie op onderzoek in het beroep richtinggevend is voor de vormgeving van het curriculum, 

dan zou men deze rapporten hiervoor kunnen gebruiken. 

Het uitgebreide rapport wordt in september 2017 verwacht. 

Methode 

Voor deze analyse zijn 59 zelfrapportages gebruikt van bacheloropleidingen in de HvA, allen tussen 

2010 en 2015 geschreven voor een interne of externe opleidingsaudit. Voor een overzicht van de 

gebruikte zelfrapportages, zie bijlage A. Vooral in de inleiding en standaard 1 bleek informatie te 

vinden over de visie, een enkele keer elders in de rapportage.  

Voor deze analyse is een grounded approach gebruikt. Dit betekent in een notendop dat de 

categorieën zijn geformuleerd op basis van de rapportteksten. De leidende vraag hierbij was 

‘waarom (waartoe) onderzoek in het beroep/de opleiding?’.  

Per opleiding kon er ook meer dan één visie (argument) op onderzoek in het beroep/de opleiding 

gegeven worden. Dit bleek ook in een aantal gevallen zo te zijn. 

Resultaten  

Opvallend is dat de meeste zo niet alle opleidingen de vraag beantwoorden wat er aangeboden 

werd aan onderzoek in de opleiding en hoe dit werd gedaan. In 17 rapportages is geen informatie 

gevonden over een visie op onderzoek in het beroep/de opleiding (waarom). In veel gevallen 

verwezen opleidingen dan naar de landelijke competentieprofielen/afspraken. In die rapporten waar 

deze profielen waren samengevat, gaven deze in de meeste gevallen antwoord op de wat vraag en 

niet op de waarom vraag. 
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In de resultaten zijn zeven categorieën te onderscheiden als antwoord op de waaromvraag (zie tabel 

1).  

Tabel 1: Gevonden categorieën van de beantwoording van de waarom vraag, resp. de visie op onderzoek in 
het beroep en de opleiding, onderverdeeld naar faculteit. 
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 N=59 10 3 7 4 7 19 12 
 

 
 

% per faculteit 

a) (Aspecten van) Onderzoek doen is onderdeel van het beroep 40 - 14 75 29 89 33 
b) Onderzoek als een procedure om problemen aan te pakken  10 - - - - - - 
c) Onderzoek is leidt tot (betere) 

innovaties/interventies/handelingen 30 33 - 25 29 - 8 
d) Onderzoek is nodig als onderbouwing voor (betere) 

beslissingen/adviezen/interventies 20 33 - - 14 - 8 
e) Onderzoek kunnen doen maakt een betere professional - - - - 14 5 - 
g) Onderzoek omdat het beroep verandert - 33 43 - - - - 
f) Onderzoek als middel om te kunnen omgaan met een (continu) 

veranderende wereld - 67 14 - 29 - - 
h) Onderzoek als didactisch middel - - - - - 16 - 
         
 Geen visie weergegeven 30 - 29 25 29 5 67 

 

De verschillende faculteiten lijken gedeeltelijk verschillende antwoorden op de waaromvraag te 

hebben (zie ook Figuur 1). Tegelijk geven de visies veelal maar beperkte informatie om richting te 

geven aan de inrichting van het curriculum. 

Advies 

Het advies aan opleidingen bij het heroverwegen van hun visie op onderzoek in het beroep en de 

opleiding is om kennis te nemen van de verschillende mogelijkheden die gevonden zijn om de vraag 

waarom onderzoek in ons beroep en in ons onderwijs te beantwoorden. 

Verder is het belangrijk dat curriculumontwikkelaars zich afvragen of de visie voldoende precies is 

om richting te kunnen geven aan de keuzes die gemaakt worden bij het verdere 

curriculum(her)ontwerp. Hulpmiddelen bij het reflecteren op de visie op onderzoek in beroep en 

opleiding zijn het instrument onderzoek in onderwijs (zie onderzoekinonderwijs.nl) en de 

Smaakmakersessie door Jan van Den Akker van afgelopen 21 maart (zie slides en video via 

https://academie.hva.nl/nl/kennisdeling/themasites/netwerk_onderzoek_in_onderwijs/Paginas/oz_

bijeenkomst_5.aspx). 

Voor meer informatie: Didi Griffioen via D.M.E.Griffioen@hva.nl  

https://academie.hva.nl/nl/kennisdeling/themasites/netwerk_onderzoek_in_onderwijs/Paginas/oz_bijeenkomst_5.aspx
https://academie.hva.nl/nl/kennisdeling/themasites/netwerk_onderzoek_in_onderwijs/Paginas/oz_bijeenkomst_5.aspx
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Figuur 1: Categorieën voor onderzoek in onderwijs en beroep per faculteit. 
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Bijlage A: gebruikte zelfrapportages 

Faculteit Opleiding Jaar int/ext 

FBE Int. Business and management studies 2012 Extern 

FBE Int. Business and Languages 2012 Intern 

FBE Accountancy 2013 Extern 

FBE Bedrijfseconomie 2013 Extern 

FBE Commerciële Economie 2013 Extern 

FBE Financial Services Management 2013 Extern 

FBE Trade Management Asia 2013 Extern 

FBE Bedrijfskunde MER 2013 Intern 

FBE Human Resources Management 2013 Intern 

FBSV Voeding & Diëtetiek 2011 Extern 

FBSV SM&O 2013 Extern 

FBSV ALO 2014 Extern 

FDMCI Communication and multimedia design 2013 Extern 

FDMCI Technische Informatica 2013 Extern 

FDMCI Fashion & Textile Technologies 2014 Extern 

FDMCI Business IT & Management 2014 Intern 

FDMCI Communicatie 2014 Intern 

FG Verpleegkunde 2012 Extern 

FG Oefentherapie-Mensendieck 2014 Intern 

FG Ergotherapie 2015 Intern 

FG Fysiotherapie 2015 Intern 

FMR SJD 2012 Extern 

FMR CMV 2013 Extern 

FMR HBO rechten 2013 Extern 

FMR MWD 2013 Extern 

FMR TP 2013 Extern 

FMR Bestuurskunde 2014 Intern 

FMR SPH 2014 Intern 

FOO Pedagogiek 2013 Intern 

FOO 2de graads aardrijkskunde 2013 intern 

FOO 2de graads Algemene economie 2013 Intern 

FOO 2de graads bedrijfseconomie 2013 Intern 

FOO 2de graads biologie 2013 Intern 

FOO 2de graads Consumptieve techniek 2013 Intern 

FOO 2de graads engels 2013 Intern 

FOO 2de graads Frans 2013 intern 

FOO 2de graads geschiedenis 2013 intern 

FOO 2de graads gezondheidszorg & welzijn 2013 Intern 

FOO 2de graads maatschappijleer 2013 Intern 

FOO 2de graads mens & technologie 2013 Intern 

FOO 2de graads natuurkunde 2013 Intern 
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FOO 2de graads nederlands 2013 Intern 

FOO 2de graads pedagogiek 2013 Intern 

FOO 2de graads scheikunde 2013 Intern 

FOO 2de graads techniek 2013 Intern 

FOO 2de graads wiskunde 2013 Intern 

FOO Leraar basisonderwijs 2014 Extern 

FT Logistiek & Economie 2008 Extern 

FT Bouwkunde 2010 Extern 

FT Civiele techniek 2010 Extern 

FT Bouwtechnische bedrijfskunde 2013 Extern 

FT Forensisch onderzoek 2013 Intern 

FT Aviation 2014 Extern 

FT Electrotechniek 2014 Extern 

FT Egineering, Design & Innovation 2014 Extern 

FT Logistiek & technische vervoerskunde 2014 Intern 

FT Maritiem officier 2014 intern 

FT Technische bedrijfskunde 2014 Intern 

FT Toegepaste wiskunde 2015 Extern 
 

 


