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Aanleiding 

Het trainen van onderzoeksvaardigheden heeft op het HBO als doel dat deze vaardigheden in het latere 

beroep kunnen worden toegepast. De vraag resteert echter welke factoren precies een sterke band 

vormen met het latere gebruik van deze onderzoeksvaardigheden. Dit onderzoek gaat in op de vraag 

welke factoren samenhangen met de mate van onderzoeksgerichtheid van HBO-studenten. Uit eerder 

onderzoek blijkt dat het geven van onderzoeksonderwijs onder andere leidt tot meer motivatie om te 

leren, betere leerprestaties en betere algemene prestaties later op het werk.  

Theoretisch kader 

Er is al bekend dat over het algemeen opvattingen (percepties), houding (attitudes) en het eigen gevoel 

van effectiviteit (self efficacy) gerelateerd zijn aan de intentie tot gedrag door de zogenaamde Reasoned 

Action Approach (Van der Linden et al., 2015). Dit is relevant, want met het onderwijs willen we deze 

intentie nu eenmaal beïnvloeden. In dit onderzoek zijn soortgelijke variabelen gebruikt, maar dan in een 

voor dit onderwerp relevant model. Het Research Acceptance in Vocational Education (RAVE) model 

beschrijft percepties, attitude en beoogd toekomstig gedrag betreffend onderzoeksvaardigheden. De 

relatie tussen deze concepten wordt in dit onderzoek getest en verder worden deze vergeleken met de 

door studenten beoogde onderzoeksgerichtheid van de hogeschool. Door dit te doen kan er een beeld 

worden gegeven van de relatie tussen het onderwijs en het latere gedrag van studenten in hun beroep. 

Onderzoeksopzet 

In het onderzoek is van drie groepen onafhankelijke variabelen de samenhang met de intentie om 

onderzoek te gebruiken in het latere beroep geanalyseerd. De eerste groep variabelen bestaat uit 

perceptie van en attitude over onderzoek. De tweede groep variabelen vormen de 

onderzoeksactiviteiten van studenten. De derde groep bestaat uit de onderzoekscultuur zoals de student 

deze beleefd in de HvA. 

Aan dit onderzoek deden 2192 bachelor studenten van de HvA mee. De deelnemers vulden online 

vragenlijsten in. 
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Resultaten 

Een over het algemeen sterke relatie werd gevonden tussen de percepties en attitudes en de intentie tot 

onderzoek. Een zwakkere maar ook positieve relatie werd gevonden tussen onderzoeksactiviteiten door 

studenten en deze intentie. Ten slotte bleek een gemiddeld sterk verband tussen een onderzoekscultuur 

en deze intentie tot onderzoek. 

Wat weten we nu 

Wat meegenomen kan worden uit dit onderzoek is dat houding (attitudes) en opvattingen (percepties) 

van studenten over onderzoek een belangrijk verband laten zien met de intentie om onderzoek in een 

later beroep te gebruiken. Dit betekent dat HBO-opleidingen de impact van onderzoek in de opleiding op 

het latere beroep kunnen vergroten als ze studenten duidelijk kunnen maken wat hiervan de 

meerwaarde is voor hun latere baan. Er wordt aanbevolen hier aandacht voor te hebben in het 

curriculum. 

Beperkingen 

Zoals bij elk onderzoek moeten ook hier enkele slagen om de arm gehouden worden bij het gebruik van 

de resultaten. Onder andere vormt het grote deelnemersaantal nog steeds een klein percentage (5%) 

van het totaal aantal bachelorstudenten op de HvA. Dit betekent dat de resultaten in dit onderzoek wel 

informatief zijn, maar niet generaliseerbaar. Ook is een aanzienlijk deel van de vragenlijsten ontwikkeld 

voor een universiteitssetting, waardoor voor de validiteit in HBO-setting meer onderzoek nodig is. 

 

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

Met dank aan Aron Groen voor de Nederlandse samenvatting. 
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