
Kleur bekennen

Glashelder in indeling en beschrijving.

Goede connecties met bestaande 
onderzoekstradities en bijbehorende 
body of knowledge

Goed om eerste bewustwordingstap 
te doen

Maakt helder dat er verschillende 
soorten onderzoek zijn. 

Methodenkaart
Praktijkonderzoek

Mooie uitwerking ontwerpgericht 
onderzoek

Maakt helder dat er verschillende soorten 
onderzoek zijn.

Didactisch nadrukkelijk uitgewerkt & 
succesvol

Schaalbaar naar praktijk (via methodisch 
werken) & onderzoekstraditie (via mixed 
methods)

Identiteit blijft behouden in vakspecifieke 
kaartensets

Stepping stones for research

Praktijkproces duidelijk in beeld 

Complete set (template, methoden, reflectiekaarten)

Breed toepasbaar: domein overstijgend

Minder geschikt voor identiteit? Wat moet ik als verpleger met 
het V-model? 

Praktijkprocessen niet 
uitgewerkt (Koppeling is sterker 
in Stepping stones for research)

Koppeling met body of 
knowledge voor onderzoek nogal 

cryptisch/slecht uitgewerkt. Welke kennis 
hoort precies bij LAB-onderzoek? (Koppeling 

is sterker in Kleur bekennen)

Hoe te koppelen aan praktijkproces? 
Een onderzoekstraditie vertaalt zich 
niet één op één op de aanpak van 
een praktijkprobleem (Stepping 
stones for research pakt dit goed op)

Hoe nu (samen) verder? Mijn team bestaat uit blauwen en 
rooien. Wat nu? (Methodenkaart Praktijkonderzoek pakt dit goed op) 

Bewustwording wordt overgeslagen. Waarom een 
gemeenschappelijke taal als we niet eens door hebben dat 

we verschillend zijn?  (Kleur bekennen pakt dit goed op)

Bewustwording zit vooral in vergelijking praktijk-
processen, maar hoe zit het in opvattingen van onderzoek? 

Koppeling naar onderzoekstradities ontbreekt.

Body of knowledge blijft onzichtbaar; welk 
onderzoeksboekje hebben we nu nodig

(Methodenkaart Praktijkonderzoek en 
Kleur bekennen zijn hier

sterker in)
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Figuur: Overzicht van overeenkomsten en verschillen van 3 modellen (Van der Auweraert; Van Turnhout; Losse) om met docenten
en/of studenten te werken aan de integratie van onderwijs en onderzoek (door Linda van Ooijen en Koen van Turnhout)

Delen zonder overlap: Sterke punten van elk model.
Overlappende delen: Minder sterke punten van elk model en welk model op die punten sterker is.
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