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LEREND INNOVEREN/OVER DE EENHEID
VAN ONDERWIJS EN ONDERZOEK
‘Lerend innoveren: over de eenheid van onderwijs en onderzoek’,
zo luidde de titel van het congres van Hogeschool Utrecht (HU) op
30 augustus 2007. De HU organiseert jaarlijks een congres voor al haar
docenten, studenten, lectoren, ondersteunend personeel en andere
betrokkenen over een actueel onderwijsthema. De verbinding tussen
onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk die dit keer centraal stond,
trok velen van hen.
In Koers 2012, het strategisch plan van de HU voor de periode 2007-2012,
staat beschreven dat de HU zich tot een kennisinstelling wil ontwikkelen
die bijdraagt aan de innovatie van de beroepspraktijk. Maar hoe bereiken
we dit? Bijvoorbeeld door ons bacheloronderwijs zo in te richten dat
onze studenten een onderzoekende houding ontwikkelen en zich de
(onderzoeks)vaardigheden eigen maken waarmee ze als jonge professionals
de beroepspraktijk verder kunnen brengen. En door hen al tijdens hun
studie via praktijk- en leeronderzoeken op die rol als professional voor
te bereiden. Door ons masteronderwijs in nauwe samenwerking met de
beroepspraktijk op te zetten, en onszelf steeds kritisch te bevragen op
de meerwaarde voor de praktijk. Door niet alleen de studenten, maar ook
de docenten te professionaliseren en de mogelijkheid te bieden zich te
scholen in onderzoeksvaardigheden. En door in voortdurende dialoog
met de beroepspraktijk te werken aan een vraaggerichte benadering.
In 2001 werden in Nederland de eerste lectoraten in het hbo ingesteld;
de HU benoemde één jaar later haar eerste lectoren en bundelde het
onderzoek in 2007 in facultaire kenniscentra. We bevinden ons dus in
een pioniersfase. Tijdens het congres bleek echter dat in alle faculteiten
lectoren vaak al onderling samenwerken en dat telkens de verbinding
tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk wordt gezocht. Aan de
hand van inspirerende voorbeelden werd tijdens dit congres besproken
hoe we verder kunnen komen.
De HU wil door hoogwaardig onderwijs en onderzoek bijdragen aan
innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk. Onderzoek en
een onderzoekscultuur binnen de organisatie zijn daarbij van belang.
Met het uitwisselen van ervaringen zoals tijdens het congres ‘Lerend
innoveren’ maken we hierin een stap.
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Onderzoek in het hbo
Over wat onderzoek binnen het hbo precies behelst, is de afgelopen
jaren volop gediscussieerd; deze theorievorming zoekt aansluiting bij
de internationale definiëring van onderzoek. Onderzoek in het hbo richt
zich op innovatie van de beroepspraktijk en is nauw verweven met het
onderwijs. Kernbegrippen zijn kennisontwikkeling en kenniscirculatie.
Deze kennis komt voort uit maatschappelijke behoeften, is gericht op de
professionalisering van de beroepspraktijk en voldoet aan internationaal
gangbare methodische vereisten. In dialoog met de beroepspraktijk
formuleren lectoren en kenniscentra onderzoeksvragen die ten doel
hebben een bijdrage te leveren aan de innovatie van die beroepspraktijk.
Tegelijkertijd is het onderzoek verweven met het onderwijs en streeft het
er naar dit onderwijs te vernieuwen en te verbeteren. Gebruikmakend
van kennis uit het werkveld voegen onderzoekers binnen het hbo daaraan
middels onderzoek, innovatieve kennis toe die de beroepspraktijk verder
kan brengen. Er wordt gereflecteerd op bestaande en nieuwe kennis
en vervolgens wordt het eigen handelen en het handelen in de beroepspraktijk aangepast. Onderzoek aan het hbo is te kenschetsen als
experimenterend en tegelijkertijd generaliserend; de kennis die wordt
opgebouwd is niet bedoeld voor één specifieke situatie en wil codificerend
zijn. Het onderzoek toetst empirisch onderliggende theorieën.
Ervaringen binnen Hogeschool Utrecht
Naar aanleiding van het congres ‘Lerend innoveren’ hebben medewerkers
van de HU hun ervaringen met de koppeling tussen onderwijs, onderzoek
en beroepspraktijk op papier gezet. In deze uitgave zijn vier artikelen
van auteurs uit verschillende faculteiten gebundeld.
In de Faculteit Natuur & Techniek verwerven bachelorstudenten aan
de hand van vraaggestuurde projecten uit de beroepspraktijk een onderzoekende houding en maken zij zich (onderzoeks)vaardigheden eigen
om zichzelf als jonge professionals in de beroepspraktijk vooruit te
brengen. Erlijn Eweg beschrijft in ‘Utrecht Design tot Bouw Innovatie
– de weg van incidentele projecten naar duurzaam praktijkgericht onderzoek’ hoe binnen deze faculteit sinds enige tijd projecten thematisch
aaneen worden geregen en aansluiten bij een doorlopende onderzoekslijn
en bij de activiteiten en strategische plannen van de faculteit, de onderwijsafdelingen en de kenniscentra. Projecten worden verbonden aan de
strategische keuzes van de faculteit en aan de lange termijn, lectoren en
kenniscentra zijn verantwoordelijk voor de koppeling met de onderzoeksagenda. In het onderwijs zijn speerpunten benoemd die de verbinding
tussen de projecten en andere onderwijsactiviteiten sterker maakt;
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bovendien wordt aangesloten bij de ambities en de persoonlijke ontwikkeling van docenten. Met de inbedding van praktijkgericht onderzoek
in het curriculum geeft de term ‘Utrecht Design tot Bouw Innovatie’
mede vorm aan de onderwijsvisie om studenten op te leiden tot de
‘Utrechtse Ingenieur’.
Duurzame professionalisering staat centraal in het artikel ‘Hogeschool
Utrecht – de kracht van onderzoek in de beroepspraktijk’ van Sander
Toby en Pim van Heijst. De auteurs bespreken het soort onderzoek dat
binnen het hbo wordt verricht en de functie van dat onderzoek voor
de beroepspraktijk en het onderwijs. Dit resulteert in meerdere adviezen
hoe onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk succesvol te verbinden.
Ter illustratie van hun betoog dienen voorbeelden uit het project ‘Punt’,
dat in september 2007 binnen de Faculteit Maatschappij & Recht van start
is gegaan. In het kader van hun stage hebben studenten van verschillende
opleidingen een eigen organisatie ontwikkeld die zich richt op de thematiek jongeren en schulden in de regio Utrecht. ‘Punt’ wil bij jongeren een
beter financieel bewustzijn bereiken en inzicht bieden in hun schuldenproblematiek. Tegelijkertijd wil de faculteit ook een betere toegang tot
en samenwerking tussen de verschillende instanties op het gebied van
schuldhulpverlening en -preventie creëren en bovendien een schakel
vormen tussen deze instanties.
In het artikel ‘Inspirerend leren – waar onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk elkaar ontmoeten’ beschrijven Jita Hoogerduijn, Saskia Weldam
en Marieke Schuurmans een succesvolle learning community op het
gebied van de gezondheidszorg. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht
(UMCU) ziet zich steeds meer geconfronteerd met oudere patiënten die
langer in het ziekenhuis blijven dan gepland, die in het ziekenhuis complicaties ontwikkelen en waarbij de ontslagprocedure niet vlot verloopt
omdat thuiszorg niet tijdig kan worden geregeld. Naar aanleiding van
hun concrete vraag hoe de zorg voor ouderen in het ziekenhuis in te
richten, wisselt een multidisciplinaire groep met personen uit praktijk,
onderwijs en onderzoek ervaringen uit en adviseert men elkaar.
Participatie in deze learning community levert zowel studenten als
docenten/onderzoekers en beroepskrachten iets op. Het UMCU krijgt
goed doordachte en praktisch vormgegeven producten, studenten en
verpleegkundigen leren veel en de docenten/onderzoekers hebben de
mogelijkheid gegevens te verzamelen voor verder onderzoek. Studenten
Verpleegkunde leveren aan alle onderdelen van de uitwerking essentiële
bijdragen. Aan de hand van deze case studie illustreren de auteurs
wat de inbreng van studenten kan zijn aan onderzoek binnen het hbo.
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Ervaringen in de minor Consultancy beschrijft Iris Hollaender in
‘Small Business Consultancy. Exploring learning and success of student
consultants’. Bachelorstudenten verbeteren in deze cursus hun bedrijfskundige analyse- en adviesvaardigheden en lopen stage in het MKB.
Onderwerp van onderzoek is de interactie tussen de studenten als
consultants en hun klanten, de waardering van de entrepreneurs voor het
advies van de studenten en de leerervaring van de studenten. Zo ontstaat
meer zicht op de samenwerking van onze hogeschool met het bedrijfsleven, de vraag wat beide partijen van elkaar kunnen leren en de rol
die studenten en docenten daarin hebben. Verschillende aanbevelingen
overstijgen het domein van de bedrijfskunde en kunnen ook van nut zijn
voor andere externe samenwerkingprojecten. Nog voordat studenten
aan hun stage in de beroepspraktijk beginnen, moeten wederzijdse
verwachtingen worden uitgesproken en de motivatie van alle partijen
om te participeren in de projecten duidelijk zijn. Over de verwachtingen
aangaande gedrag, interactie en de verschillende rollen zouden schriftelijke
afspraken moeten worden gemaakt; alle participanten, dus ook de
docenten, moeten gedurende het gehele traject reflecteren op hun rol
om zich bewust te zijn van hun positie en leermogelijkheden.
Deze vier artikelen uit verschillende hoeken van de HU illustreren uiteenlopende ervaringen met de koppeling tussen onderwijs, onderzoek
en beroepspraktijk. Uit hun verhalen blijkt dat deze verbindingen steeds
meer vorm krijgen en dat de ervaringen met de HU als kennisinstelling
vooral positief zin.
Wij wensen de lezer veel plezier.
De redactie
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UTRECHT DESIGN TOT BOUW
INNOVATIE/DE WEG VAN INCIDENTELE
PROJECTEN NAAR DUURZAAM
PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Erlijn Eweg

Hogeschool Utrecht (HU) ontwikkelt zich tot een kennisinstelling
die bijdraagt aan de innovatie van de beroepspraktijk 1. In het
bacheloronderwijs leren HU-studenten een onderzoekende houding
en maken zij zich (onderzoek)vaardigheden eigen, waarmee ze als
jonge professionals de beroepspraktijk vooruit brengen. Zij worden
al tijdens hun studie via praktijk- en leeronderzoeken op die rol
van professional voorbereid. Een vorm om dat te organiseren is
in vraaggestuurde projecten.
In 2005 startte de Faculteit Natuur & Techniek met projecten in het
regionaal innovatieprogramma Utrecht Design. Deze projecten speelden
zich af in de driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.
Bij de start van het regionaal innovatieprogramma werden door de
studenten alleen incidentele projecten uitgevoerd. Maar wat is het verschil
tussen incidentele projecten en praktijkgericht onderzoek? Dit artikel toont
de evolutie van incidentele projecten naar een doorlopende onderzoekslijn waarbij projecten thematisch aaneen geregen worden. Geïllustreerd
met ervaringen wordt weergegeven hoe de projecten in 2008 als praktijkgericht onderzoek zijn ingebed in de organisatie. Projecten dienen
structureel te leiden tot kenniscirculatie en kennisoverdracht. De conclusies
noemen enkele voorwaarden om met projecten praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Tot slot wordt het belang van de weg van incidentele
projecten naar praktijkgericht onderzoek nogmaals benadrukt.
De regeling: versterking regionale netwerken om innovatie
te bevorderen
De uitvoering van de projecten wordt mogelijk door de SIA RAAK
regeling (Stichting Innovatie Alliantie – Regionale Aandacht en Actie voor
Kenniscirculatie). RAAK beoogt kennisdeling en -innovatie te stimuleren
door het opzetten van duurzame, regionale netwerken tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en/of de publieke sector (RAAK 2007) 2.
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SIA RAAK richt zich bij stimulering van innovatie op regionale samenwerking. Op het eerste gezicht lijkt dat niet logisch: volgens het ruimtelijk
planbureau worden innovatieprocessen juist sterk beïnvloed door
interactie met buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen over de hele
wereld 3. Deze opvatting is echter gebaseerd op analyse van fundamenteel
onderzoek met een wetenschappelijk karakter in samenwerking met
multinationale bedrijven. Onderzoek, dat in opzet, omvang en beoogd
resultaat afwijkend is van het praktijkgericht onderzoek met en ten
behoeve van mkb-bedrijven, waar juist de hogescholen zich sterk voor
willen maken.
RAAK wil de kennisbrugfunctie versterken van de regionale kennisinstellingen 4. Het fundament daarvoor bestaat uit:
1 Vraagsturing
2 Netwerkvorming
3 Kenniscirculatie
4 Verhogen kennisniveau
5 Duurzame doorwerking
Deze verbinding tussen onderwijs en beroepspraktijk moet bijdragen
aan het doorbreken van de kennisparadox: in Nederland vindt excellent
onderzoek plaats, maar wordt door het bedrijfsleven te weinig benut.
Innovatieve activiteiten blijven achter bij mkb-bedrijven: juist die bedrijven
staan centraal in RAAK.
Projecten in het regionaal innovatieprogramma
Het regionaal innovatieprogramma ‘Utrecht Design’ werd geïnitieerd
door een groep samenwerkende partijen in Utrecht 5. De organisatie van
projecten lag bij de HU. Het programma werd aangestuurd door een
stuurgroep die vooral uit externe partijen bestond. Op basis van de vragen
van ondernemers zijn elf projecten opgezet. Docenten en studenten uit
verschillende onderwijsafdelingen en faculteiten hebben zich samen met
de bedrijven voor deze projecten ingezet. Sommige projecten hadden
tot doel om een innovatief concreet resultaat te realiseren (innovatieprojecten – zie kader), andere projecten om direct bij te dragen aan
kenniscirculatie (kennisprojecten – zie kader). Bij een innovatieproject was
de ondernemer tevens de projectleider: hij had immers een direct belang
bij het resultaat. Bij een kennisproject ging het om de uitwisseling van
kennis: een hogeschoolmedewerker was dan projectleider.
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Innovatieprojecten
• Ontwikkeling van innovatief straatmeubilair. Opdrachtgever:
Machinefabriek Hamminga.
• Ontwikkeling van een Designfabriek. Opdrachtgever: UMS Pastoe.
• Ontwikkeling van een industrieel bouwsysteem in bestaande
omgeving – Design als tool/Sneetje Huis. Opdrachtgevers: WellDesign
en MetzConsult.
• Integraal ontwerpen in de bouw: – ontwerp van een toolbox
t.b.v. aannemersbedrijven om klantvriendelijk te bouwen met CIB.
• De druppels; ontwerp van verkeersscheidende elementen in opdracht
van Dolte Stedenbouwkundig adviseurs.
• Design en vakmanschap, positiestudie in opdracht van de Federatie
Dunne Plaat.
• Mobiele kiosken voor Utrecht, in opdracht van NederlandHervormt.
• Het knooppunt als kans, gebiedsontwikkeling in opdracht van Scope.
• De Speeldoos in de bus, van concept tot prototype met KHWZCHTR.
Kennisprojecten
• Masterclass ondernemen met design: de ontwikkeling van
ondernemersvaardigheden voor designers.
• Innovatie met Aluminium, ontwikkeling van lesmateriaal met het
Aluminium centrum.
• Design en engagement – ontwikkeling van leermiddelen.
• Magazine Echt U-Design, ontwikkelt en ontworpen door studenten
HU en HKU, verspreid onder de creatieve sector van Utrecht.
• Design loket /etalage – twee websites, de digitale creatieve kaart
van Utrecht www.utrechtcs.nl in samenwerking met Stichting Utrecht
Creatieve Stad en www.u-design.nl, in beheer bij de Task Force
Innovatie Utrecht.
Start en uitvoering van de projecten
Van elk project werd een kort plan van aanpak opgesteld, met daarin
doelen, resultaten, tijdspad en kosten. Projecten liepen langere tijd,
het projectteam wisselde al naar gelang de vraag van samenstelling.
Bij een marktonderzoek, een haalbaarheidsonderzoek, een productontwerp, of de opzet van een magazine, werkte een hele klas studenten
aan het project. Ook kwam het voor dat een kleiner team gevormd werd
met inzet van stagiaires, afstudeerders of studenten die studiepunten
behaalden binnen de vrije profileringsruimte van het onderwijscurriculum.
Elk project werd begeleid door een medewerker van de hogeschool.
Het team, begeleider en ondernemer, werkten samen aan het behalen
van de van te voren benoemde resultaten.
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Uitgangspunten bij de start van de projecten:
1 Om voor het mkb waardevolle kennis te ontwikkelen en een uitdagende
werkomgeving te creëren werd de expertise van de betrokken
docenten ingebracht in de projecten.
2 Kennisontwikkeling ontstaat door kennis te stapelen, de overdracht van
de kennis van een projectteam aan de volgende groep was belangrijk.
3 Multidisciplinaire samenwerking tussen opleidingen leidt tot een
betere beantwoording van de bedrijfsvraag.
In totaal hebben in twee jaar ongeveer 400 studenten in wisselende samenstelling aan de projecten meegedaan, zijn ongeveer 35 docenten betrokken
bij het programma en hebben vier lectoren een bijdrage gegeven
(variërend van het leiden van een workshop, tot het geven van een lezing).

Ervaringen: twee jaar projecten
Elk project kende zijn eigen specifieke knelpunten en successen.
Een voorbeeld van succes was een paginagroot artikel in het Utrechts
Nieuwsblad of een presentatie van een prototype op de Urban Design
beurs, een symposiumdag met een workshop over elk project, de vele
ontmoetingen tussen studenten, docenten en ondernemers. Maar gaandeweg werd ook duidelijk dat de samenwerking tussen hogescholen (de HU
en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en mkb-bedrijven niet altijd
even soepel verloopt.
Kennisuitwisseling
Het inbrengen van eigen kennis bij de projecten was voor docenten
niet vanzelfsprekend, de procesbegeleidende rol lag voor de hand.
Hierover ontstond een levendige discussie met vragen als ‘Behoort dat
wel tot de taak van de docent?’ en ‘Is het inbrengen van eigen kennis
niet strijdig met het begeleiden, zet je de student daarmee niet buiten
spel?’. Ondernemers vonden de inzet van jonge mensen in opleiding
interessant, maar zagen juist bij de inzet van de expertise van docenten
een grote meerwaarde. De inzet van tijdelijke docenten bij de projecten
bemoeilijkte enerzijds de communicatie en anderzijds ook de
verankering in de opleiding van de ontwikkelde kennis.
Communicatie
De communicatie tussen bedrijven en hogescholen verliep steeds beter
naarmate het programma vorderde. In het begin verliep de communicatie
stroef. Bijvoorbeeld als bedrijven afspraken gemaakt hadden met de
projectorganisatie en ze in de rol van projectleider vervolgens toch nog
in discussie moesten met begeleidende docenten, die andere ideeën of
opvattingen over het project hadden. In het programma Utrecht Design
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werden legio mogelijkheden geboden om bedrijven te profileren. Dit werd
door de bedrijven als zeer positief ervaren. Ook het leren kennen van
andere bedrijven in clusters rond bepaalde onderwerpen vormde een
meerwaarde voor de bedrijven.
Rolverdeling
De rol van de ondernemer als opdrachtgever en projectleider was niet
eenvoudig. De rol van projectleider gaf de bedrijven de mogelijkheid
werkelijk te sturen op het resultaat door directe betrokkenheid bij alle
stappen in het project. Maar projectleider zijn, terwijl het team vooral
elders werkt, was niet gemakkelijk. Daarnaast was de effectgerichtheid
van de hogescholen over het algemeen niet gelijk aan die van het bedrijf,
vanwege de verschillende doelen van de organisaties.
Interdisciplinaire samenwerking
De interdisciplinaire samenwerking kwam niet overal even goed tot
stand. Multidisciplinair samenwerken werd bemoeilijkt door de verschillende lesprogramma’s en onderwijsstructuren. Daarnaast speelde ook
de onbekendheid met elkaars vakgebied een belemmerende rol.
Soms bleken studenten al zo vast in een richting te zitten, dat ze nauwelijks
open stonden voor de methodieken en taal van een andere discipline.
Dan is het verschil tussen bijvoorbeeld studenten Bouwkunde en
studenten Product Design opeens groot. Bij enkele projecten gaf het
interdisciplinaire karakter uiteindelijk wel een meerwaarde. In het bijzonder
de combinatie designers en bouwers leverde verrassende resultaten op,
waarbij de uitspraak: ‘waar wrijving is, ontstaat glans’, gestaafd werd.
Resultaten
Het resultaat van twee jaar projecten is samen te vatten in: veel turbulentie,
kenniscirculatie, nieuwe kennis, kennissen, ervaringen en veel enthousiasme.
Voor bedrijven waren de creatieve ideeën en de concrete resultaten
waardevol. De breedte waarmee studenten het onderwerp benaderden
was onbetaalbaar. Dit leverde voor de bedrijven nieuwe inzichten,
concepten en ideeën op. Het ‘out of the box’ denken van een groep
jonge mensen werd geprezen. Vanuit het onderwijs werd vooral de
samenwerking tussen de verschillende onderwijsafdelingen als vernieuwend
ervaren. De samenwerking tussen de hogescholen ging nog een stap
verder. Bij elkaar in de keuken kijken en zien wat verschillen en overeenkomsten zijn, van elkaar leren en merken dat het vakgebied wel anders
is maar het vak van docent niet. Het werken met de projecten had
(nog) geen directe invloed op de inhoud van het onderwijscurriculum.
Wel initieerden enkele projecten de discussie over de inhoud van het
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onderwijscurriculum en de keuzes die binnen het onderwijs gemaakt
worden. Nieuw lesmateriaal en nieuwe werkvormen werden wel toegeschreven aan de projecten.
Na twee jaar U-Design-projecten was het duidelijk dat de projecten
voor vrijwel alle bedrijven had opgeleverd wat er van verwacht werd, bij
sommige bedrijven zelfs méér dan dat. De positieve ervaring van vrijwel
alle betrokkenen was dat samenwerken veel enthousiasme oplevert en
positieve energie geeft. Het programma werd omschreven als een stoomwals: het kwam langzaam op gang maar denderde daarna goed door.
Bijstellingen en vervolg
Voor aanvang van het derde jaar heeft de HU een pas op de plaats
gemaakt. Op basis van het strategisch plan van de Faculteit Natuur
& Techniek en de speerpunten van onderwijsafdelingen en kenniscentra
zijn de verschillende projecten tegen het licht gehouden. Het werd
glashelder dat de activiteiten rond Design als Tool – Sneetje Huis het
meest hadden opgeleverd voor de eigen organisatie. Het onderwerp,
waarbij op een innoverende wijze het nieuwe bouwen benaderd werd,
bracht discussies op gang in het docententeam met een spin off naar
onderwijsvernieuwing en leidde tot samenwerking over de afdelingen heen.
Bijkomend voordeel was dat Sneetje Huis ook keer op keer positief in
het nieuws kwam, door de innovatiekracht die van het product afspetterde.
Tegelijkertijd werden rond het nieuwe bouwen de expertmeetings
(www.expertmeetingshu.nl) georganiseerd door het Kenniscentrum
Gebouwde Omgeving (KGO), mede geïnitieerd door de ontwikkelingen
binnen de projecten en de aandacht voor innovatie in de bouw. Aan deze
expertmeetings werd deelgenomen door veel bedrijven en docenten.
Dr. ir. F. Pries – lector Nieuwe Cultuur in de bouwketen, maakte zijn intrede.
Vrijwel gelijktijdig trad ook de lector Product Design aan: dr. ir. R. van
der Lugt. KGO sprak de ambitie uit om in 2012 hét kenniscentrum van
het Nieuwe Bouwen te zijn. Het lag voor de hand dat het onderwerp, het
‘Nieuwe Bouwen’, het uitgangspunt werd voor het programma Bouw
Innovatie – met Design als tool, de SIA RAAK aanvraag jaar 3 en 4 (start
september 2007).
Een consortium is aangesteld als adviesgroep; de directe aansturing
van het programma is gepositioneerd in de eigen faculteit. In de stuurgroep nemen onder meer de twee eerder genoemde lectoren plaats.
De verwachting is dat op deze manier de activiteiten rond Bouw Innovatie
– Design als Tool, beter kunnen sturen. Het programma Bouw Innovatie –
met design als tool, bestaat uit drie hoofdactiviteiten:
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1 De opzet van een projectcentrum Bouw Innovatie. Projecten en
afstudeerateliers waarin multidisciplinaire studentgroepen samenwerken
die begeleid worden door een projectbegeleider van de HU. Het projectcentrum is een groeimodel, waarbij de projecten vraaggestuurd zijn
maar wel aansluiten op de onderwerpen in de onderwijscurricula van
de verschillende opleidingen.
2 De ontwikkeling van een Bouwinnovatie monitor. Een jaarlijks
terugkerend onderzoek naar vraag en aanbod van bouwinnovatie
in de regio en het verschil daartussen.
3 De organisatie van een Bouwcongres, een platform voor de
activiteiten die ontwikkeld worden in het programma Bouw Innovatie
– design als tool. Ook podium voor bedrijven en projecten, en de
profilering van de lectoren.
Naast de drie eerder genoemde uitgangspunten bij de start van
de projecten in 2005, is nog een vierde uitgangspunt gedeﬁnieerd:
4 Projecten moeten bijdragen aan onderwijsvernieuwing en (mede)
vorm geven aan het profiel dat de Faculteit Natuur & Techniek
wil neerzetten.
Opzet projecten in het derde en vierde jaar:
praktijkgericht onderzoek?
Het Instituut voor Gebouwde Omgeving en het Kenniscentrum
Gebouwde Omgeving (KGO) hebben samen een onderzoeksagenda
opgesteld, waarbij de lectoren de onderzoekslijnen hebben uitgezet.
De projecten worden ingezet om deelonderzoeken uit te voeren,
gekoppeld aan de onderzoeksagenda van het kenniscentrum en de
lectoren met kenniskringen.
Een project is, net als in voorgaande jaren, gebaseerd op een bedrijfsvraag die uitgewerkt wordt door een multidisciplinair team studenten
maar nu met een projectleider van de hogeschool. Het bedrijf is opdrachtgever en er wordt actief opdrachtgeverschap verwacht van het bedrijf.
Het project moet een concreet en innovatief resultaat opleveren,
maar niet alle bedrijven en alle onderwerpen passen bij de ambities van
het kenniscentrum. De projecten die uitgevoerd worden in het projectcentrum Bouw Innovatie, worden gegroepeerd rond de thema’s van
de onderzoeksagenda.
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Thema

Innovatie projecten

Kennisprojecten

Industrieel
procesmatig bouwen

Sneetje Huis gedetailleerd
in Daken, Gevelelementen,
Lichtgewicht Casco en Extended
Enterprise studie.

Afstudeeratelier Industrieel
procesmatig bouwen

Virtueel bouwen

Gemeentehuis en Zorgcomplex

Afstudeeratelier –
ICT in de realisatiefase

Duurzaamheid

Zonnetegel, Energieleverende
woning

Stedelijk waterbeheer

Overvecht Noord waterafvoer

Ondergronds bouwen

Stationsgebied

Restauratie
Projectmanagement
Innovatie
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Afstudeeratelier Thermische
activering van gebouwen

Afstudeeratelier Cultuurhistorie
en ontwerpen
Stationsgebied

Afstudeeratelier Bouwregisseur
van de toekomst
Project Innovatie Positie Studie

Alleen bedrijfsvragen die te relateren zijn aan de onderzoeksagenda
komen voor uitvoering in aanmerking. Het gaat dus niet meer alleen
om het behalen van de doelen van SIA RAAK; de doelen van de HU zijn
nu gekoppeld aan de uitvoering van projecten.
De projecten in het projectcentrum Bouw Innovatie worden uitgevoerd
met de methodiek voor ontwerpprojecten zoals in de afgelopen jaren in
de kenniskring rond het Lectoraat ICT en hoger onderwijs is ontwikkeld 6.
Met deze werkwijze is binnen de Faculteit Natuur & Techniek de afgelopen jaren ervaring opgedaan. Het gaat bij de ontwerpprojecten om
het oplossen van praktijkproblemen, om het leren ‘on the job’, om het
ontwikkelen van kennis en om de driehoek praktijkprobleem, kennis en
competentie. De projecten worden uitgewerkt op drie vragen: de praktijkvraag van het bedrijf – de onderzoeksvraag van de kenniskring of het
lectoraat – en de competentievraag van de student.
De begeleidende docenten worden in de projectmethodiek geschoold.
De begeleiding van een project gebeurt door docenten die in hun
onderwijspraktijk een directe relatie hebben met het thema. De projectbegeleiding vormt zo een verdieping rond het onderwerp en geeft de
docenten impulsen vanuit de beroepspraktijk. Een vorm van deskundig-
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heidsbevordering die zijn weerslag heeft op het onderwijs. Daarnaast
wordt de organisatie van de projecten afgestemd met de invoering van
het competentiegericht onderwijs in het curriculum. Docenten die de
ambitie hebben te promoveren, wordt de mogelijkheid geboden zich
te verbinden aan een project, waarbij het project dan het promotieonderwerp versterkt.
Wederom maken we onderscheid tussen projecten waar innovatie het
doel is en projecten waar vooral kennisontwikkeling en -circulatie voorop
staat. In een afstudeeratelier studeren studenten individueel af bij een
bedrijf, maar komen regelmatig terug om onder begeleiding samen te
werken aan een thema. In de afstudeerateliers zijn de onderzoekslijnen
vastgesteld door de lectoren; zij dragen inhoudelijk bij aan het programma.
Het eerste afstudeeratelier is van start gegaan in februari 2008: ICT in de
realisatiefase. In juni 2008 wordt het afstudeeratelier afgesloten met een
symposium. In september 2008 verwachten we met vijf afstudeerateliers
te starten.
Van incidentele projecten naar praktijkgericht onderzoek
Werken we nu met deze innovatieprojecten en kennisprojecten aan
praktijkgericht onderzoek? Wat is dan eigenlijk praktijkgericht onderzoek?
Leden van de werkgroep Onderzoek van de HBO-raad zeggen in een
artikel in ScienceGuide het volgende over de samenwerking op onderzoeksgebied tussen hbo en beroepspraktijk:
Het gaat hierbij zowel om de vertaling van de urgenties van de praktijk
door het onderwijs en onderzoek aan hogescholen als om de innovatie
van die praktijk door het onderwijs en praktijkgerichte onderzoek.
Het betreft zowel kennis die elders ontwikkeld is en door hogescholen
toegankelijk wordt gemaakt (kenniscirculatie), als nieuwe kennis die
door de hogescholen wordt ontwikkeld (kenniscirculatie en onderzoek)
en die gedeeld wordt in onderwijs- en praktijksituaties.7
De wijze waarop het onderzoek aan de hogescholen door hen gepositioneerd en omschreven wordt 8 geeft ons de volgende parameters.
Het onderzoek aan de hogescholen:
• is geworteld in de beroepspraktijk.
• is praktijkgestuurd en richt zich daarbij ook op strategische vragen
en de lange termijn.
• wordt vormgegeven binnen een scala van organisatorische verbanden,
waaronder lectoraten en onderzoekcentra.
• is methodologisch verantwoord en daarnaast sterk gebonden
aan de toepassingscontext.
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• kent een sterke verbinding met de andere activiteiten van het hoger
beroepsonderwijs.
• kenniscreatie en kenniscirculatie vinden plaats binnen (duurzame)
netwerken met externe partijen.
• is gevarieerd en afgestemd op wat in de verschillende sectoren van
de praktijk adequaat is.
De auteurs van het artikel Kennis in Context 9 prefereren de term
praktijkgericht onderzoek boven toegepast onderzoek, omdat praktijkgericht onderzoek meer recht doet aan het eigen beroepsgerichte karakter
en de praktijkgerichte oriëntatie van de hogescholen. De auteurs
besluiten ermee dat een hogeschool een zinvol onderdeel vormt van
de kennisinfrastructuur, als zij in staat is om met het onderzoek de praktijk
te verhelderen en verder te brengen. Deze intentie blijkt ook uit het
strategisch plan van de HU, Koers 2012. De term praktijkgericht onderzoek is in deze tekst overgenomen, om ook het verschil te accentueren
tussen wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek zoals dat
gangbaar is in de wetenschappelijke wereld.
Als de genoemde parameters naast de projecten gelegd worden,
zien we dat zowel de projecten die bij start gedefinieerd waren, als de
projecten waar we nu aan werken, zijn geworteld in de beroepspraktijk.
Praktijkgestuurd, maar nu veel sterker dan voorheen gekoppeld aan de
strategische keuzes van de faculteit en aan de lange termijn. Door het
uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, geeft ‘Bouw Innovatie – Design
als Tool’ mede vorm aan de onderwijsvisie om studenten op te leiden als
‘de Utrechtse Ingenieur’ 10. Om dit te realiseren zet de Faculteit Natuur
& Techniek een kennisorganisatie neer met modern uitgebalanceerd
onderwijs: een belangrijk onderdeel van dit onderwijs is het uitvoeren
van projecten in opdracht van het bedrijfsleven. Onderzoek, gestimuleerd
door lectoren, vormt een belangrijke katalysator in dit proces 11.
De lectoraten en kenniscentra hebben, na drie jaar projecten, nu een
veel steviger grip op het programma. Zij kunnen het programma sturen
en zijn in staat de projecten te koppelen aan de onderzoeksagenda,
terwijl zij bij start van het programma Utrecht Design enkel een platform
aangeboden kregen om zichzelf in voorkomende gevallen te profileren.
Ook methodologisch hebben de projecten een ontwikkeling doorgemaakt,
waarbij nu een beproefde methodiek ingezet wordt bij de uitvoering
en organisatie van de projecten. De verbinding met andere activiteiten
in het onderwijs is sterker geworden door de afstemming met de speerpunten die in het onderwijs benoemd zijn en door aan te sluiten op de
ambities van medewerkers en de persoonlijke ontwikkeling van docenten.
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Kenniscreatie en kenniscirculatie in netwerken met externe partijen
en ook de gevarieerdheid en afstemming op de verschillende sectoren
zijn punten die al vanaf de start met de projecten een belangrijke rol
gespeeld hebben.
Conclusies
Uit het voorgaande zijn conclusies te trekken. Enkele conclusies die
helpen om de weg van incidentele projecten naar praktijkgericht
onderzoek te plaveien zijn:
• Om als hoger onderwijs bij te dragen aan de kennisontwikkeling
van mkb-bedrijven is de inhoudelijke bijdrage van docenten essentieel.
De discussie over de invulling van de rol van de docent als procesbegeleider en expert of kennisbron in de projecten moet een plaats krijgen.
• De thematiek in de projecten moet aansluiten bij de onderzoeksagenda
van de lectoraten en kenniskringen. Alleen dan draagt de ontwikkelde
kennis bij aan de thematiek en duurzame strategische keuzes van
de faculteit en is sprake van inbedding in het onderwijsprogramma.
• Helderheid is belangrijk om problemen te voorkomen die ontstaan
door het verschil in dynamiek en effectgerichtheid tussen hogescholen
en bedrijven. De opzet van een projectbureau en vaste startmomenten
van projecten kunnen daarbij helpen.
• Een meerwaarde voor een mkb-bedrijf vormt de brede oriëntatie
die de HU biedt. Daarom blijft interdisciplinair of multidisciplinair
samenwerken interessant, al is het moeilijk te organiseren.
• Om een cultuur te vormen waarin kennis wordt gedeeld moet de
samenwerking met mkb-bedrijven deel uitmaken van het primaire
proces van het onderwijs. Als docenten uit het primaire proces ingezet
worden bij de projectbegeleiding komt kenniscirculatie echt op gang.
Tot slot
Samenwerking tussen bedrijven en hogescholen is absoluut waardevol,
geeft veel enthousiasme en creativiteit rond een productidee of thema
en maakt het mogelijk om verschillende kanten van een idee te onderzoeken. Nieuwe kennis wordt ontwikkeld en kennisuitwisseling komt op
gang. De kennis vloeit weer terug naar het onderwijscurriculum. Van te
voren moeten keuzes gemaakt worden over het onderwerp, over de keuze
voor bedrijven en over de onderzoeksagenda. De inbedding van dergelijke
projecten in kenniskringen biedt kansen voor praktijkgericht onderzoek
verbonden aan lectoraten.
Als we de eerder genoemde zeven elementen van praktijkgericht onderzoek vergelijken met de uitvoering van de projecten over drie jaar zoals
in dit artikel omschreven, dan is de ontwikkeling te zien die de projecten
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hebben doorgemaakt van incidentele projecten met elementen van
onderzoek, naar projecten als een bewuste keuze om praktijkgericht
onderzoek uit te voeren. Maar we zijn er nog niet. Over een jaar hoop ik
te kunnen beschrijven tot welke resultaten het praktijkgericht onderzoek
in Bouw Innovatie – Design als Tool geleid heeft. Ik besluit met een
citaat uit ’Kennis in de maak 2006 – 2007’:
De komende jaren gaan we verder op de weg die we zijn ingeslagen.
Om kenniscirculatie echt inhoud te geven richten we de blik naar
buiten, vanuit een sterke binding met ‘binnen’, dus met het onderwijs.
De kenniscentra gaan door met het produceren van bruikbare, maatschappelijk relevante kennis, waarmee de beroepspraktijk verder kan
professionaliseren 12.
Over de auteur
Drs. E.M. (Erlijn) Eweg is projectleider bij het Kenniscentrum Gebouwde
Omgeving. Tevens maakt zij deel uit van het team projectenbeheer van
de Faculteit Natuur & Techniek.

pag
27

hoofdstuk 1
Utrecht Design tot
Bouw Innovatie

/ NOTEN
1

Koers 2012: strategisch plan van Hogeschool Utrecht 2007-2012,
(2007) Utrecht, HU.
2 RAAK aan het werk – Innovatie in de regio 2005-2006.
Stichting Innovatie Alliantie (2007), Den Haag, SIA.
3 Kennishubs in Nederland – ruimtelijke patronen van onderzoekssamenwerking, door R. Ponds en F. van Oort (2006). Ruimtelijk
Planbureau, Den Haag.
4 RAAK aan het werk – innovatie in de regio 2005-2006.
Stichting Innovatie Alliantie (2007), Den Haag, SIA
5 De Task Force Innovatie regio Utrecht, waarin Hogeschool Utrecht,
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Gemeente Utrecht, Provincie
Utrecht, VNO-NCW, Kamer van Koophandel, Syntens participeren.
6 Kenniscirculatie in het hoger onderwijs via studentenprojecten
door Stigt, R. van en T. van Weert (2005). OnderwijsInnovatie, 7, nr. 1,
March, p. 31-33 en Onderzoeken door te verbeteren; overbruggen
van de kloof tussen theorie en praktijk in hbo-onderzoek Weert,
T. van en Andriessen, D. (2005). Hogeschool van Utrecht.
7 Kennis in Context – Onderzoek aan hogescholen door J. van der Vos,
H. Borgdorff en A. van Staa, www.scienceguide.nl, november 2007.
8 Kennis in Context – Onderzoek aan hogescholen door J. van der Vos,
H. Borgdorff en A. van Staa, www.scienceguide.nl, november 2007.
9 Kennis in Context – Onderzoek aan hogescholen door J. van der Vos,
H. Borgdorff en A. van Staa, www.scienceguide.nl, november 2007.
10 In het strategisch plan van de Faculteit Natuur & Techniek staat de
Utrechtse Ingenieur omschreven als een teamworker, ondernemend,
vindingrijk, een integraal denker, die vakkennis toepast op unieke
problemen, nieuwe kennis ontwikkelt en een reflectief lerend
vermogen heeft.
11 Uit: Kennis in de maak, Jaarbericht 2006-2007 Kenniscentra Techniek
& innovatie 2007
12 Faculteit Natuur & Techniek, Hogeschool Utrecht.
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uitgave
Passie & Precisie 02
Lerend innoveren

HOGESCHOOL UTRECHT/DE KRACHT VAN
ONDERZOEK IN DE BEROEPSPRAKTIJK
Sander Toby en Pim van Heijst

Deze titel klinkt misschien als een sprookje. Niets is echter minder
waar. Aan Hogeschool Utrecht (HU) wordt in verschillende geledingen
hard nagedacht over de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs.
Passie en Precisie 0I 1 heeft een goede aanzet gegeven om deze
ideeën verder vorm te geven. Naast nadenken wordt er binnen
het Instituut voor Recht handen en voeten aan gegeven. Hoe vertaal
je deze ideeën in de praktijk? In dit artikel beschrijven we onze visie
op de toekomst van het hoger onderwijs en de rol van de hogescholen.
Dit illustreren we met concrete voorbeelden uit het onderwijs en
dus ook de beroepspraktijk.
We starten met een korte schets van het continuüm van onderwijs,
onderzoek en de beroepspraktijk. Dit dient als basis voor onze visie op
het belang van innovatie. We zullen beargumenteren waarom duurzame
professionalisering ons inziens een betere term is. Kernthema’s hierbij
zijn de rol van het onderzoek binnen het hbo, het soort onderzoek en
het doel van het onderzoek dat het hbo zou moeten doen, het belang
van onderzoek voor de eigen professionalisering en de koppeling tussen
onderwijs en onderzoek. We illustreren in dit betoog onze suggesties
met concrete voorbeelden waarin we bovenstaande gedachtelijn in de
praktijk brengen. We maken daarbij gebruik van het project ‘Punt’ waarin
jongeren voor jongeren projecten opzetten op het gebied van armoede
en schulden. Tot slot geven we een korte toekomstschets voor het hoger
onderwijs. Een systeem van hoger onderwijs met opleidingen die meer
praktisch of meer theoretisch georiënteerd zijn.
Onderzoek wordt door sommige medewerkers van de hogeschool gezien
als een vehikel van het management om zich te profileren. Veel professionals voelen zich ondergewaardeerd omdat ze geen toponderzoeker
zijn maar topdocent. We lopen het risico dat er een scheiding ontstaat
tussen de onderzoekers aan de ene kant en de onderwijzers aan de
andere kant. Hoe zorg je dat onderzoek ten dienste blijft staan van het
(andere) primaire proces van het hoger onderwijs? Wij denken dat we
dat kunnen doen door studenten een belangrijke rol te geven in het
doen van onderzoek. Hierdoor wordt begeleiding van studenten deels
onderdeel van de onderzoekstaak en worden contacturen geïntensiveerd.
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Door samen met studenten te werken aan kennisontwikkeling en
opdrachten uit de beroepspraktijk is in dit plaatje de docent de leidende
en niet de lijdende figuur. Als je het goed doet…
Hoe doe je het goed?
Figuur 1
Toegepast onderzoek
binnen HU (onderwijsjaarcongres 2007)

Onderwijs

Innovatie
Onderzoek

Beroepspraktijk

Bovenstaand model heeft de HU tijdens het in augustus 2007 gehouden
jaarcongres gepresenteerd als basismodel om onderzoek, beroepspraktijk
en onderwijs met elkaar te verbinden.
Het is een model dat zich richt op de verschillende elementen van
innovatie binnen de HU. Het model is gericht op de innovatie van de
beroepspraktijk door de drie poten onderzoek, onderwijs en praktijk.
In onze onderwijspraktijk ervaren we dat het verhaal van de hogeschool
over onderzoek nog op de nodige weerstand stuit. Wat ons betreft
voldoet dit model niet volledig aan de werkwijze van de HU. In dit artikel
doen we een aantal suggesties waardoor de uitwerking van dit model
beter aansluit bij de praktijk van alledag.
We bepleiten waarom we niet over ‘innovatie’ moeten praten, maar
over ‘duurzame professionalisering’ waarbij onderwijs en onderzoek de
primaire processen van de hogeschool zijn waarmee wij met en voor
de beroepspraktijk invulling geven aan de duurzame professionalisering
van die beroepspraktijk.
We bespreken vervolgens de rol van het onderzoek binnen het hbo en
de hoe de onderzoeksfunctie van het hbo verder ingevuld kan worden.
Als laatste bepleiten we de verdere ontwikkeling van onderzoek en
onderwijs in onderlinge samenhang. Dit heeft consequenties voor
organisatiestructuur, personeelsbeleid en inhoud en vormgeving van
de opleidingen.
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‘Punt’
De in dit artikel beschreven suggesties zijn ook binnen onze opleiding
in praktijk gebracht. Het project ‘Punt’ is hierbij een concreet voorbeeld 2.
Sinds september 2007 is binnen de Faculteit Maatschappij & Recht het
project ‘Punt’ van start gegaan. Opdrachtgever voor dit project is het
Kenniscentrum Sociale Innovatie.
Voor de stage hebben studenten van verschillende opleidingen een eigen
organisatie ontwikkeld. Voor het studiejaar 2007-2008 hebben negen
studenten van de opleiding Sociaal juridische dienstverlening voltijd
(SJD), één student van opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening
(MWD) en één student van de opleiding Pedagogiek stage gelopen.
Vier SJD studenten volgen een verkorte route van SJD en lopen vijf
maanden stage. De andere vijf SJD studenten lopen tien maanden stage.
Binnen deze organisatie zijn in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk vier verschillende projecten opgezet. Centraal thema in de
projecten van de organisatie ‘Punt’ is ‘jongeren en schulden’. ‘Punt’ richt
zich op jongeren van 12 tot 27 jaar die in de regio Utrecht studeren of
woonachtig zijn.
De organisatie ‘Punt’ heeft de volgende doelstellingen:
• Een bijdrage leveren aan een beter ﬁnancieel bewustzijn onder
jongeren tot 27 jaar.
• Een bijdrage leveren aan het voorkomen van schulden van jongeren
tot 27 jaar.
• Het creëren en faciliteren van een ‘Punt’ waar jongeren met hun
financiële problemen heen kunnen.
• Inzicht verwerven in de schuldenproblematiek van jongeren.
• Een betere toegang en samenwerking creëren tussen de verschillende
instanties op het gebied van schuldhulpverlening en preventie,
door het vormen van een schakel tussen deze verschillende instanties.
• Het verzamelen van kennis en best practices op het gebied van
schuldpreventie en schuldhulpverlening.
Centraal staat het stimuleren van de samenwerking in het beroepenveld
en daar innovatieve methodieken voor ontwikkelen, onder andere
door opleidingsoverstijgende projecten te faciliteren binnen de faculteit.
Een ander belangrijk thema is het verzamelen, creëren en delen van
innovatieve kennis op het gebied van schuldpreventie voor jongeren.
Om dit te bereiken zijn verschillende projecten ontwikkeld in nauwe
samenwerking met de beroepspraktijk. Vier doelgroepen staan centraal.
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Project roc studenten
De schooluitval op roc’s neemt steeds meer toe. Vaak hebben de jongeren
die vroegtijdig school verlaten te maken met verschillende problemen,
waaronder het hebben van schulden. ‘Punt’ is een samenwerkingsverband
met de roc’s Midden Nederland en ASA aangegaan om gezamenlijk
een inloopspreekuur op te zetten voor deze jongeren. Ook is er een
onderzoek uitgezet onder roc-jongeren naar omvang en oorzaken van
financiële problemen. Daarnaast worden workshops georganiseerd
voor leerlingen van het roc over de mogelijkheden van ondersteuning
bij financiële problemen.
Project beginnende studenten
Dit project richt zich op beginnende studenten op de hogeschool en
universiteit. Deze jongeren beginnen aan hun studentenleven waardoor
er veel veranderd, ook op financieel gebied. Zij krijgen te maken met
studiekosten en kosten voor huisvesting. ‘Punt’ wil deze jongeren bewust
maken van het veranderende bestedingspatroon, zodat zij niet te maken
krijgen met geldproblemen. Voor deze doelgroep zijn de medewerkers
van ‘Punt’ begeleider van de cursus ‘inkomen en financiën’ van de SJDopleiding, opdrachtgever voor het vak onderzoeksvaardigheden en
ontwikkelen zij een budgetboekje voor eerstejaars studenten van de HU.
Project middelbare scholieren
‘Jong geleerd is oud gedaan’. Middelbare scholieren wonen meestal nog
thuis en zijn grotendeels financieel afhankelijk van hun ouders. Om deze
groep vroeg bewust te maken van hun financiële situatie en de gevaren
waardoor zij in de schulden kunnen komen, geven medewerkers van
‘Punt’ voorlichting op middelbare scholen. Hiervoor wordt samengewerkt
met de Kredietbank Utrecht.
Project kwetsbare groepen
Onder kwetsbare groepen vallen onder andere daklozen en psychisch
beperkten. Het is belangrijk dat ook deze groep zich bewust wordt van
hun financiële situatie. Ook de begeleiders van deze jongeren hebben
slechts een beperkt inzicht in financiële zaken. Om deze reden wil ‘Punt’
in samenwerking met andere organisaties projecten opzetten. Hierbij zal
de nadruk liggen op het inventariseren van behoeften bij cliënten en
medewerkers van betrokken organisaties. Op basis van deze inventarisatie
worden trainingen ontwikkeld waarbij de focus in eerste instantie op
de medewerkers zal liggen. Voor dit project wordt onder andere samengewerkt met Abrona, een instelling voor mensen met een verstandelijke
beperking, op de locaties Harmelen en Leidsche Rijn.
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Van driehoek naar continuüm
In figuur 1 staat innovatie centraal. De term innovatie roept bij veel
professionals onmiddellijk weerstand op. Hiervoor hebben we geschetst
dat er binnen de HU door een aantal medewerkers sceptisch wordt
gekeken naar de ontwikkeling van de nieuwe onderzoeksfunctie. De term
innovatie wordt door een flink aantal van deze professionals gezien als
vernieuwen om te vernieuwen. Innovatie is wat ons betreft geen doel
op zich, maar het beter functioneren van organisaties in de praktijk wel.
Organisaties zitten niet te wachten op ideeën die alleen maar vernieuwend
zijn. Deze ideeën moeten een meerwaarde hebben ten opzichte van
het werk zoals dat nu gedaan wordt. We moeten streven naar continue
aandacht voor de vraag of er op de juiste manier wordt gewerkt.
Innovatie uitvoeren waar nodig, maar ondertussen datgene vasthouden
wat goed gaat. ‘Duurzaamheid’ is wat ons betreft dus hier het toverwoord.
Ten tweede zijn in bovenstaand model de werkzaamheden en het doel
waarvoor deze worden uitgevoerd in dezelfde orde van grootte geplaatst.
In werkelijkheid wordt onderzoek en onderwijs uitgevoerd met en voor
de beroepspraktijk. Een model waarin onderwijs en onderzoek centraal
staat met daaromheen de beroepspraktijk zou wat ons betreft een betere
weerspiegeling van de werkelijkheid zijn. Daardoor komt ook beter tot
uitdrukking dat de hogeschool door deze nieuwe manier van werken meer
deel uitmaakt van diezelfde beroepspraktijk. Het gaat dus niet om een
driehoek maar om twee primaire processen in de context van de praktijk
met professionalisering als ultieme doelstelling. De gehele praktijk wordt
geprofessionaliseerd met en voor de beroepspraktijk. Ook het hoger
onderwijs maakt deel uit van die beroepspraktijk.
Ons voorstel is dus om vanaf nu te spreken over ‘duurzame professionalisering’ van de (eigen) beroepspraktijk waarbij onderwijs en onderzoek
worden ingezet als middelen om deze duurzame professionalisering te
bereiken. Hierdoor creëren we draagvlak voor onderzoek. Daarnaast gaan
veel docenten, die nu nog weerstand tegen onderzoek hebben, de zin zien
van het meedoen aan dat onderzoek.
In de wijze waarop ‘Punt’ is georganiseerd wordt onderzoek en onderwijs
uitgevoerd met en voor de beroepspraktijk. De organisatie maakt deel
uit van de beroepspraktijk.
De projecten voor de verschillende doelgroepen worden ontwikkeld
en uitgevoerd in samenwerking met organisaties in de beroepspraktijk.
De activiteiten zijn niet ‘concurrerend’ maar aanvullend op de bestaande
initiatieven. De medewerkers van ‘Punt’ leveren hun bijdrage vanuit hun
eigen specifieke expertise. De onderzoeken die gedaan worden voorafgaande aan de ontwikkeling van activiteiten en de inzichten uit de verschillende praktijksituaties, hebben een meerwaarde voor de lokale organisatie.
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Figuur 2
Quadrant Model
of Scientific Research
(Stokes 1997: 73)
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De kennis en ervaringen van de medewerkers van ‘Punt’ op het gebied
van schulden en hun inzichten in jongeren hebben een toegevoegde
waarde voor de beroepspraktijk. Tegelijkertijd ervaren studenten al
tijdens hun studie hoe het is om vanuit een breed kader op systematische
wijze informatie te verzamelen om projecten te ontwikkelen met
professionals uit verschillende disciplines.

vraag’ te stellen. Goed toegepast onderzoek is onderzoek gericht op kennis
die verklaart waarom de voorgestelde principe-oplossing in de gegeven
context de gewenste uitkomsten geeft. Zonder ‘know why’ is het niet goed
mogelijk om voorgestelde principe-oplossingen naar concrete situaties
te vertalen. En dus is goed toegepast onderzoek Pasteur-onderzoek,
aldus Van Aken.

De rol van het onderzoek binnen het hbo
Wat is nu hbo-onderzoek? Het in november 2007 gepubliceerde artikel
van Van der Vos, Borgdorff en Van Staa ‘Kennis in context, onderzoek
aan hogescholen’ 3 geeft een betekenis aan het hbo-onderzoek waar wij
zeer achterstaan. Van der Vos et al. (2007) bespreken de aard van het
hbo-onderzoek. Zij gebruiken hiervoor onder andere het kwadrant van
Stokes (1997) 4 over de doelstellingen van het onderzoek.

De landelijke discussie die momenteel gevoerd wordt over het hboonderzoek is vooral gericht op de vraag of hbo-onderzoek nu wel of niet
Pasteur-onderzoek mag zijn. Wat ons betreft is het voor de ontwikkeling
van de professionalisering van de beroepspraktijk nodig dat er ook Pasteuronderzoek uitgevoerd wordt. Het is ons inziens niet goed mogelijk alleen
maar te beschrijven hoe iets moet als je niet weet hoe het werkt. Was het
uitgangspunt van het ontwikkelen van de onderzoeksfunctie van het
hbo immers niet het stimuleren van de L-professional 6, de op innovatie
gerichte professional en het verbeteren van het onderwijs ten behoeve
van deze L-professional? Volsta je dan als kennisinstituut met het beantwoorden van vragen uit de beroepspraktijk? Wat ons betreft kunnen
we ons zelf als kennisinstituut pas serieus nemen als het onderzoek dat we
voor een instelling doen ook in een breder kenniskader kunnen plaatsen,
als we weten welke wetenschappelijke en maatschappelijke discussies
rond dit onderwerp spelen, als we weten vanuit welke invalshoek we onderzoek doen en als we dus onderzoek doen dat ook een bijdrage levert
aan dit bredere kenniskader. Lectoren en hoofdonderzoekers zullen zich
vooral met deze verbredende en verdiepende onderzoeksvragen bezig
moeten houden en zich dus moeten richten op het Pasteur-onderzoek.
Daarnaast zal voor bachelorstudenten en veel docenten juist Edisononderzoek voorlopig het meest toepasselijk zijn. Dit onderzoek is goed
inzetbaar voor onderwijs binnen de beroepspraktijk en er is veel vraag naar
vanuit de beroepspraktijk. Bovendien lopen we de kans dat de financiering
vooral op dit aspect van het onderzoek gericht zal zijn. Dat betekent
overigens niet dat docenten en bachelorstudenten geen Pasteur-onderzoek
mogen doen of hier geen bijdrage aan mogen leveren. Te verwachten
valt echter dat de (afgestudeerde) bachelor nog niet over voldoende
kennis en vaardigheden beschikt om serieus te participeren in Pasteuronderzoek. Het is wat ons betreft wel mogelijk om dit van masterstudenten
te verwachten. Hetzelfde geldt voor medewerkers. Als zij afgestudeerd
zijn op bachelorniveau kunnen we geen vergaande onderzoekscompetenties van hen verwachten. Wel mogen wij van ze verwachten dat zij zich
bezig houden met (Edison)onderzoek en kennisdeling. Het is essentieel
dat medewerkers zich verder scholen en hun onderzoekscompetenties
ontwikkelen opdat ook zij uiteindelijk participeren in Pasteur-onderzoek.

Research is inspired by:
Considerations of use?
No

Quest for
fundamental
understanding?

Yes

No

Pure basic
research
(Bohr)

Yes
Use-inspired
basic research
(Pasteur)
Pure applied
research
(Edison)

In dit kwadrant wordt onderzoek opgedeeld in fundamenteel wetenschappelijk (Bohr), toegepast wetenschappelijk (Pasteur) en toegepast
(Edison)onderzoek. Bij het Bohr-onderzoek gaat het om zuiver fundamenteel onderzoek, dat – hoewel toepassingen in het verschiet liggen –
uitgevoerd wordt zonder praktisch oogmerk. Bij het Pasteur-onderzoek
gaat het om onderzoek dat zowel de grenzen van het begrip probeert
te verleggen, als geïnspireerd is door overwegingen van praktische aard.
Bij het Edison-onderzoek tenslotte gaat het om de pure toepassing van
wetenschappelijke inzichten voor de praktijk. Van Aken 5 heeft het in dit
verband over ‘know how-onderzoek’ (Edison) vs ‘know why-onderzoek’
(Bohr en Pasteur). Hij geeft aan dat goed toegepast wetenschappelijk
onderzoek niet goed uitgevoerd kan worden zonder ook de ‘waarom
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Laten we zorgen dat het onderzoek dat gedaan wordt door medewerkers
en studenten beloond wordt door en toepasbaar is voor de beroepspraktijk. Werk als lectoraten aan de verbreding en verdieping van het
onderzoek zodat het onderzoek van docenten een brede kennisbasis heeft.
Stimuleer medewerkers en studenten vooral onderzoek te doen naar
onderwerpen die vallen binnen de context van de programmalijnen van
het kenniscentrum, zonder nieuwe initiatieven te verstikken.
Een hierop aansluitend onderwerp is de eigen professionalisering van
de hogeschool. Onderzoek is neergezet om de professionalisering van
het beroepenveld een stap verder te helpen. Wij betogen dat onderwijs
aan professionals beter wordt door de toevoeging van goed onderzoek
van de praktijk. Wij hebben hierboven al aangegeven dat de hogeschool
door deze stap ook deel uitmaakt van dat beroepenveld. Dat betekent
dat we onze eigen professionalisering ook serieus moeten nemen.
We moeten de onderzoeksfunctie én de onderwijsfunctie van de hogeschool constant onder de loep nemen: beschrijven wat we doen, waarom
we het doen, hoe we het doen en of we het goed doen. Binnen de
academische wereld bestaat een eeuwenlange traditie van (peer)review
en methodologische discussie. Binnen het net opgestarte onderzoeksveld
van het hbo ontkomen we niet aan deze discussie. We moeten met
elkaar vastleggen wat we precies verstaan onder toegepast onderzoek
(of praktijkgericht onderzoek), aan welke kwaliteitscriteria dit onderzoek
moet voldoen en wat het platform is op basis waarvan we de kwaliteit van
dit onderzoek beoordelen. Als we Edisononderzoek doen bestaat dat
platform vooral uit de opdrachtgever en de beroepsgroep. Als we Pasteuronderzoek doen zullen we ons daarnaast moeten verantwoorden in de
wetenschappelijke traditie: via peer-review in de wetenschappelijke bladen.
Een van de grote voordelen die het hbo heeft is dat het (nog) niet vastzit
in de discipline-discussies die spelen binnen de academische wereld.
Waar de universiteiten erg vakgericht georganiseerd zijn, is de organisatie
van kenniscentra binnen de hogescholen gericht op een bepaald werkveld. Dit heeft als voordeel dat vaak onderzoekers vanuit verschillende
disciplines samenwerken aan één bepaald onderzoek. Dit levert zijn eigen
dynamiek op met alle problemen van dien, want wij weten uit eigen
ervaring hoe lastig het kan zijn als je een jurist en een sociaal wetenschapper samen laat discussiëren over het nut van een bepaald(e)
onderzoek(smethode). Het voordeel is dat de discussie al in een vroeg
stadium speelt en niet bij de publicatie van de uitkomsten.
De medewerkers van ‘Punt’ voeren ter voorbereiding op de ontwikkeling
van activiteiten voornamelijk Edison-onderzoeksactiviteiten uit. Het gaat
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om het verwerven van inzicht in praktische problemen. De toegevoegde
waarde van de samenwerking met het kenniscentrum is de verdiepingsslag
die gemaakt wordt. Door de verschillende Edison-onderzoeken vanuit
een bredere onderzoekslijn te ontwikkelen ontstaat er een verdiepend
inzicht. Binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie is armoede en
schulden een van de onderzoekslijnen. De medewerkers van ‘Punt’
nemen bijvoorbeeld een enquête af onder roc-leerlingen naar omvang en
oorzaken van financiële problemen. Deze enquête bouwt verder op eerder
onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Nibud. Resultaten van dit
onderzoek geven inzicht in de problematiek anno 2008. Op basis van
deze enquête zijn verdiepende rondetafelgesprekken met roc-jongeren
gevoerd. Onderzoekers en lectoren binnen het kenniscentrum plaatsen
deze resultaten in een breder kader. De inzichten die zo verworven worden
krijgen direct hun plek in de activiteiten van ‘Punt’. Op deze wijze hebben
de onderzoeksresultaten directe gevolgen voor zowel het onderwijs als
de beroepspraktijk.
Zoals aangegeven is goed toegepast onderzoek ook gericht op
‘know why’. Door de verdiepingsslag die het kenniscentrum maakt is
het mogelijk te verklaren waarom de voorgestelde principeoplossing
in de gegeven context de gewenste uitkomsten geeft.
Hierdoor zijn inzichten uit het roc-onderzoek ondersteunend in andere
praktijksituaties.
Onze uitdaging is om gaandeweg vorm te geven aan de criteria waaraan
onderzoek zoals het hier beschreven is, moet voldoen. Aan de eisen van
validiteit en betrouwbaarheid worden geen concessies gedaan. Wel moet
er binnen de hogeschool een specifiek discours worden ontwikkeld waar
aandacht is voor de toepasbaarheid van dit soort onderzoek. Op dit
moment wordt ieder concreet onderzoek in het kader van ‘Punt’ gebruikt
om te komen tot een verdere specificering van deze criteria.
Onderzoek en onderwijs in onderlinge samenhang
In Passie en Precisie 0I (Leijnse et al., 2007) wordt ingegaan op de rol die
onderzoek binnen het in figuur 1 geschetste model zou moeten hebben.
Voor een verdere professionalisering van de organisatie van de HU moet
we ervoor waken dat niet slechts één aspect verder uitgewerkt wordt
om deze professionalisering mogelijk te maken. Beide primaire processen,
onderwijs en onderzoek, moeten in onderlinge samenhang verder
worden ontwikkeld. Nu hebben docenten soms het gevoel dat onderzoek
zwaarder gewaardeerd wordt dan onderwijs. Het onderzoek van de hogeschool wordt in onze visie ontwikkeld om het onderwijs op een hoger plan
te brengen en de professionalisering van de beroepspraktijk grondiger
uit te voeren. We moeten er dan ook voor zorgen dat deze twee
primaire processen elkaar ondersteunen. In de discussie over de rol van
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het hbo-onderzoek moet de visie dat juist het hbo goed is in de afstemming van die verschillende aspecten van professionalisering centraal staan.
Hiervoor is het nodig dat een aantal consequenties nader bekeken wordt.

primaire processen meer in elkaars verlengde liggen en dat de lector(en)
en de manager onderwijs meer naast elkaar komen te staan en samen
beslissingen nemen over beide primaire processen.

We moeten er ten eerste voor zorgen dat iedereen – medewerkers
en studenten – betrokken wordt bij het onderzoek van de kenniskringen.
Als we willen dat onderzoek bijdraagt aan de professionalisering van
de beroepspraktijk moeten we ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte
is – en wil zijn – van de activiteiten binnen het kenniscentrum. Op dit
moment heeft de gemiddelde medewerker binnen de bij ons bekende
opleidingen vrijwel geen idee waar het kenniscentrum en de lectoren
mee bezig zijn. Om zowel medewerkers als studenten aan het onderzoeken te krijgen moeten we binnen het onderwijs ruimte creëren voor
vragen uit de beroepspraktijk.
Goed uitgevoerd competentiegericht onderwijs is daar een goed
instrument voor. Studenten kunnen binnen cursussen vragen uit de
beroepspraktijk oppakken en onder begeleiding van docenten deze
vragen onderzoeken. Om de koppeling te maken tussen het kenniscentrum en de opleiding is het wel nodig dat het kenniscentrum een
grotere stem krijgt in het onderwijs, niet alleen op masterniveau, maar
ook op bachelorniveau. De onderwerpen die binnen het kenniscentrum
spelen moeten op de één of andere manier een plek krijgen in het
onderwijs en de opdrachten die gedaan worden voor de beroepspraktijk
in het kader van het onderwijs moeten bijdragen aan de kennisbasis
van het kenniscentrum.
Wat ons betreft is het daarvoor ook nodig dat de lectoren een rol
krijgen binnen de opleiding. Er bestaat nu binnen de ons bekende praktijk
de vreemde situatie dat het ene primaire proces (het onderwijs) wordt
aangestuurd door een lijnmanager (de onderwijsmanager), terwijl het
andere primaire proces (het onderzoek) wordt aangestuurd door een
professional (de lector). De onderwijsmanager gaat over de ‘poppetjes’
en de onderwijsinhoud, de lector gaat over de onderzoeksinhoud. Dit is
een vreemde verdeling. De belangen van een onderwijsmanager liggen
niet op het gebied van het onderzoek, maar op het gebied van de eigen
bacheloropleiding. Zodra een goede docent interesse heeft in onderzoek,
moet de onderwijsmanager dat toejuichen, want het is nou eenmaal
hogeschool (personeels)beleid, maar ondertussen ziet hij een hoop goede
docenten voor een deel verdwijnen uit het onderwijsproces. De manager
wordt afgerekend op de onderwijsresultaten (kwaliteit en rendement),
niet op de onderzoeksresultaten. De lector wordt afgerekend op de
onderzoeksresultaten, zonder dat hij werkelijk middelen en de mogelijkheden heeft om hier wezenlijk invloed op uit te oefenen. Het is van
belang voor de koppeling van onderwijs en onderzoek dat de twee

In het verlengde van de vraag naar de plaats van hbo-onderzoek speelt
de vraag hoe het hoger onderwijs zich zal gaan ontwikkelen als gevolg
van de nieuwe onderzoeksfunctie. Welke status krijgen de hbo-bachelor
en de hbo-master als de professionele masteropleidingen meer vorm
krijgen? Wat is de rol en de status van onderzoek hierbinnen? Hoe gaat
het onderwijsveld veranderen als gevolg van de verandering die het
hbo heeft ingezet? Dit zijn vragen die een eigen plek behoeven en waar
de context van dit artikel zich niet helemaal voor leent. Wat we wel hier
aan willen geven is dat door de komst van professionele masters het
onderzoek een nog belangrijkere functie krijgt binnen het hbo. We hebben
hierboven al even de L-professional aangehaald. De professionele
masteropleidingen leiden deze mensen bij uitstek op. Ze zijn gericht op
professionals uit het hogere middenkader, beroepsgericht, maar met een
brede ontwikkeling en kritische professionele blik.
De laatste vraag die we aan de orde willen stellen is: hoe leiden we
studenten op die kunnen participeren in dit professionele veld waarin de
rol van onderzoek zoveel belangrijker is geworden? Wat moeten studenten
kunnen op het gebied van onderzoek als beginnende professional
(bachelor) en als vergevorderde professional (master)? Welke kwaliteitscriteria ontwikkelen we naast de al bestaande beroepscompetenties
(of als invulling van de bestaande) voor onze opleidingen en hoe geven
we dat vorm? Deze vraag ligt wat ons betreft in het verlengde van het
verhaal dat we hierboven hebben geschetst over de rol van het kenniscentrum en de lector(en) binnen de opleidingen en over de plaats van
de professionele bachelor en master in het veld van het hoger onderwijs.
Van een net afgestudeerde bachelor hoeven we niet te verwachten dat
het een toponderzoeker is. Het is afhankelijk van de door hem gekozen
(variant binnen de) opleiding in hoeverre hij getraind is in het doen
van onderzoek. Heeft hij gekozen voor een volledig beroepsgericht
profiel, dan hoeven we minder diepgaande onderzoekscompetenties
te verwachten. Wil de bachelor op termijn een doorstart maken naar
een professionele master, dan zal hij binnen zijn bacheloropleiding
meer aandacht aan onderzoeksvaardigheden moeten hebben besteed.
Het minimale niveau moet wat ons betreft wel dat van een Edison onderzoeker zijn. De professionele masters zullen niet volledig op onderzoek
gericht zijn, maar wel op de professionaliseringsvraag waarbij Pasteuronderzoek een belangrijke plaats inneemt. Het is nu zaak om snel te
komen met kwaliteitseisen die gebaseerd zijn op een indeling als die van
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Stokes. Op basis van een dergelijke indeling kunnen we als hogescholen
landelijk vaststellen hoe een Pasteur-onderzoeker en een Edisononderzoeker er uit zien en kunnen we onze opleidingen daarop afstemmen.
Zowel voor het kenniscentrum als de onderwijspraktijk is de context
van de praktijk essentieel. Een project als ‘Punt’ kan niet bestaan zonder
plek in de praktijk en de daarbij horende intensieve samenwerking met
bestaande organisaties. De beroepspraktijk geeft aan dat er dingen
onbekend zijn. Zaken die van belang zijn voor hun dagelijkse werk.
Het kenniscentrum ontwikkelt een onderzoek in samenwerking met
studenten om deze kennis te verwerven. Een concreet voorbeeld zijn de
cliënten van Abrona, een instelling voor mensen met een verstandelijke
beperking. Een deel van hen blijkt financiële problemen te hebben.
Medewerkers van Abrona hebben behoefte aan kennis over financiële
problematiek en de wijze waarop daarmee omgegaan kan worden.
Het kenniscentrum inventariseert samen met de medewerkers van ‘Punt’
hun behoeften. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de problematiek van
de cliënten. Op basis van deze gegevens kan een pakket van activiteiten
worden ontwikkeld. Gedacht kan worden aan training voor medewerkers
en protocollen voor cliënten. Tevens kan er een preventiepakket voor
cliënten, hun sociale omgeving en professionals worden ontwikkeld.
Studenten leren in de praktijk en worden daarbij begeleid door praktijkprofessionals en ervaren onderzoekers. Onderwijs en onderzoek lopen
parallel in de beroepspraktijk en onderlinge uitwisseling komt vrijwel
direct tot stand. Bij de organisatie ‘Punt’ is er, zoals hierboven betoogd,
sprake van een belangrijke rol voor het kenniscentrum in samenspraak met
de bacheloropleiding bij de begeleiding van studenten. De begeleiding
vindt deels plaats door een onderzoekende docent vanuit het kenniscentrum en deels door een praktijkdocent vanuit de opleiding. Voor de
SJD-opleiding is de stage waarbinnen studenten ‘Punt’ hebben opgezet
een derdejaarsactiviteit. Deze past in een doorgaande lijn in de opleiding
waarin onderzoek een belangrijke rol speelt en die steeds verder wordt
uitgebouwd. In de eerste studiejaren voeren de studenten op zichzelf
staande opdrachten uit voor de beroepspraktijk. Uiteindelijk mondt dit
uit in een afstudeerproject. Op deze wijze krijgt reeds in de bacheloropleiding de onderzoekende houding met de bijbehorende kennis en
vaardigheden een plek.
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Samenvattend
Als we bovenstaand verhaal samenvatten komen wij tot de volgende
aanbevelingen voor de hogescholen en de HU in het bijzonder:
• Ontwikkel niet alleen één van de pijlers van de driehoek onderwijs,
onderzoek, praktijk, maar ontwikkel een standaard van duurzame
professionalisering als geheel, waarbij onderzoek en onderwijs in
samenhang het primaire proces vormt op basis waarvan met en voor
de beroepspraktijk geprofessionaliseerd wordt.
• Ontwikkel een manier van werken waarin op verschillende niveaus
met onderzoek omgegaan kan worden. Laat studenten daadwerkelijk
participeren in dit onderzoek (Edison) en geef medewerkers de kans
om naast Edison-onderzoek ook verder te groeien door middel van
master- en promotietrajecten (Pasteur). Zorg er voor dat het Edisononderzoek dat al gedaan wordt binnen het kader van de lectoraten
bijdraagt aan de bredere kennisbasis. Hier ligt een taak voor de
lectoren.
• Onderzoek de eigen beroepspraktijk. Dit houdt in dat we naast
onderzoek naar de manier van werken, het rendement en de succesen faalfactoren van ons onderwijs, ook onderzoek moeten doen naar
ons onderzoek.
• Creëer meer ruimte voor samenhang tussen onderwijs en onderzoek.
Neem de verschillende functies van lector en onderwijsmanager onder
de loep en zorg dat de lijn ook wordt afgerekend op de
onderzoeksfunctie.
• Zorg dat het onderzoeksonderwijs aansluit op de verschillende eisen
die we aan bachelors en masters stellen op het gebied van onderzoek.
Zorg dat studenten ook daadwerkelijk kunnen participeren in het
onderzoek dat de medewerkers doen. Daarvoor moeten studenten in
het onderwijs ook wel de middelen aangereikt krijgen om dit
onderzoek te kunnen doen. Definieer daarvoor wat we van een
professionele bachelor en van een professionele master verwachten.
Tot besluit
De bovenstaande schets zal voor sommigen overkomen als een niet
realistische droom die ver van de werkelijkheid staat. Voor ons is het geen
sprookje maar een noodzakelijke ontwikkeling in de versterking van het
hoger onderwijs. Een systeem van hoger onderwijs met praktische en meer
theoretische bachelor- en masteropleidingen. Een systeem van gelijkwaardige onderwijsinstellingen met een verschillende focus.
Op deze wijze kan er een nieuwe traditie ontstaan. Een eigenstandig hbo
dat tot volle bloei kan komen. Een kennisorganisatie naast de bestaande
universiteiten. Een kennisorganisatie die als vanouds sterk is in didactiek
en met de wortels in de praktijk. Een kennisorganisatie die klaar is om
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mee te denken in de maatschappelijke ontwikkelingen die er aan komen,
die open staat om hier praktisch in mee te denken en direct toepasbare
oplossingen te bieden die in een breder kader staan.
Wat betreft de organisatie ‘Punt’ is het sprookje ook steeds meer
werkelijkheid aan het worden. In het najaar van 2008 wordt het project
geïntensiveerd met een grotere nadruk op onderzoek. De door SIA RAAK
verleende subsidie en de ondersteuning vanuit de Faculteit Maatschappij
& Recht dragen daaraan in grote mate bij.
Over de auteurs
Drs. S. (Sander) Toby studeerde sociale en organisatiepsychologie aan
de Universiteit Utrecht. Na zijn studie werkte hij zes jaar op de Universiteit
Utrecht als docent, onderzoeker en onderwijsontwikkelaar op het
gebied van psychologie en onderzoek. De afgelopen zes jaar werkte hij
als docent en leerplanadviseur bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de HU. Binnen deze functie is hij actief betrokken bij de
ontwikkeling van de hogeschool van een echte onderwijsorganisatie naar
een kennisinstelling. Momenteel is hij ook bezig met promotieonderzoek
op dit gebied.
Drs. A.L.M. (Pim) van Heijst is als docentonderzoeker verbonden aan het
Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Faculteit Maatschappij & Recht.
Momenteel is hij bezig met zijn promotieonderzoek naar de verhouding
tussen professionals betrokken in de keten van jongeren en schulden.
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/ NOTEN
1 Leijnse, F., Hulst, J. & Vroomans, L. (2007). Passie en Precisie 0I.
Over de veranderende functie van de hogescholen’. Thema 5: 47-54.
2 Hierbij heeft Eelco Koot, docent aan de SJD-opleiding, een centrale
rol gespeeld.
3 Van der Vos, J, Borgdorff, H & Van Staa, A. (2007). ‘Kennis in context.
Onderzoek aan hogescholen’. www.scienceguide.nl
4 Stokes, D. E. (1997). Pasteur’s Quadrant – Basic Science and
Technological Innovation, Washington D.C.: Brookings Institution Press.
5 Van Aken, J.E. (2007). Organisation Studies as applied Science:
Finding firm Ground in the Swamp. Research paper.
6 Leijnse, F., Hulst, J. & Vroomans, L. (2007). Passie en Precisie 0I.
Over de veranderende functie van de hogescholen. Thema 5: 47-54.
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Lerend innoveren

INSPIREREND LEREN/WAAR ONDERWIJS,
ONDERZOEK EN BEROEPSPRAKTIJK
ELKAAR ONTMOETEN
Jita Hoogerduijn, Saskia Weldam en Marieke Schuurmans

Met de komst van de lectoraten in 2002 in het hbo is een discussie
ontstaan over de kennisfunctie van de hogescholen en de rol van
de hogescholen bij praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek.
Het begrip kenniscirculatie deed zijn intrede, het verwerven van
(nieuwe) kennis werd uitdrukkelijk een taak van de lectoraten
en daarbij werd vooral de nadruk gelegd op het toepasbaar maken
van zowel nieuwe als bestaande wetenschappelijke kennis voor
zowel de onderwijspraktijk als de beroepspraktijk.
Deze (nieuwe) kennis zou zich moeten richten op het oplossen van
praktijkproblemen. Juist in dit laatste zou het verschil tussen het wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en onderzoek in het hbo tot uiting
moeten komen. In soms verhitte debatten is gesproken over de vraag of
onderzoek in het hbo ook werkelijk wetenschappelijk onderzoek kan zijn
of dat het zich meer moet richten op praktijkproblemen die dan kennelijk
opgelost moeten worden met kennis die niet op wetenschappelijke
wijze is verkregen. Naast de vraag naar de wetenschappelijke status van
onderzoek in het hbo spelen ook voortdurend de vragen: wat kan de
inbreng van hbo-studenten zijn bij het onderzoek en wat is er voor nodig
om studenten daarin te laten participeren, welke competenties voor het
doen van onderzoek horen thuis in het hbo?
In de beroepspraktijk doen zich voortdurend problemen voor die vragen
om oplossingen waarvan bewezen is dat ze werken, evidence based
practice. Liefst niet eenmalige oplossingen, maar oplossingen die elders
hun nut bewezen hebben en die ook elders te gebruiken zijn. Resultaten
van valide en betrouwbaar onderzoek dus. Dat vraagt inzicht in het kunnen
beoordelen en gebruiken van bestaande wetenschappelijke kennis,
mogelijkheden om nieuwe bewezen kennis te genereren, kennis van
innovatie en implementatie. Dat het hbo hierbij een belangrijke rol kan
spelen maakt onderstaand voorbeeld duidelijk.
Promotieonderzoek
Bij het lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen
met Chronische Aandoeningen is een onderzoekslijn opgezet gericht op
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de zorg voor ouderen in het ziekenhuis. Oudere patiënten hebben in
het ziekenhuis een verhoogd risico op het ontwikkelen van complicaties.
Complicaties kunnen leiden tot blijvend verlies van zelfstandigheid.
Uit onderzoek blijkt dat dit bij 30 tot 60% van alle ziekenhuispatiënten
boven de 65 jaar gebeurt (Hoogerduijn e.a., 2007). Het gevolg van het
ontstaan van blijvend functieverlies kan zijn dat ouderen langer in het
ziekenhuis moeten verblijven en daar ook meer kans lopen te overlijden.
Hun vermogen zelfstandig te functioneren kan blijvend achteruitgaan
waardoor zij tijdens en na de opname in het ziekenhuis meer zorg nodig
hebben, soms zelfs in een verpleeghuis moeten worden opgenomen.
Kennis van de risico’s van een opname van oudere patiënten, het
herkennen van risicopatiënten en deze gericht observeren en waar nodig
(preventief) behandelen zijn de eerste stappen op weg naar goede zorg
voor ouderen in het ziekenhuis (Graf, 2006).
In Nederland is in 2008 bijna 14% van de bevolking ouder dan 65 jaar
en in 2040 zal dat 23% zijn. Nu al komt 50% van de bedbezetting in
ziekenhuizen voor rekening van ouderen (CBS, 2002). Deze cijfers geven
aan dat de zorg voor ouderen veel aandacht behoeft en dat dit in de
toekomst gaat toenemen. Het gaat hierbij dan ook om een relevant
maatschappelijk probleem.
Ouderen in het ziekenhuis zijn een belangrijke doelgroep. In de ziekenhuizen is behoefte aan kennis en richtlijnen voor de zorg aan oudere
patiënten, met name gericht op het voorkomen van complicaties
(Hoogerduijn e.a., 2007).
Binnen bovengenoemd lectoraat houdt een promovenda zich bezig
met het ontwikkelen van een screeningsinstrument om oudere patiënten
met een verhoogd risico op het ontwikkelen van blijvend functieverlies
gedurende de ziekenhuisopnamen te kunnen identificeren. Dit betreft
een wetenschappelijke studie, het promoveren vindt aan de universiteit
plaats. Het onderzoek, de Defence study (Develop strategies Enabling
Frail Elderly New Complications to Evade) speelt zich af in twee
academische ziekenhuizen en een perifeerziekenhuis, en wordt door
ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie, gefinancierd.
Problemen in de beroepspraktijk
Verpleegkundigen van de Divisie Hart & Longen (DH&L) van het Universitair
Medisch Centrum Utrecht (UMCU) werden meer en meer geconfronteerd
met een groep oudere patiënten die langer in het ziekenhuis bleven
dan gepland, die in het ziekenhuis complicaties ontwikkelden en waarbij
de ontslagprocedure niet vlot verliep omdat thuiszorg niet op tijd
geregeld kon worden. Bij al deze problemen leek het te gaan om de
kwetsbare oudere die een verhoogd risico loopt op het ontwikkelen van
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complicaties en mede daardoor op het ontstaan van blijvend functieverlies.
Op de verpleegafdelingen van de DH&L (cardiologie inclusief de Coronary
Care Unit, longafdeling en cardio-thoracale chirurgie) was in 2005 48%
van de patiënten 65 jaar of ouder. Dit percentage ouderen is relatief
hoog binnen een academisch ziekenhuis. Indien 30% van deze patiënten
blijvend functieverlies ontwikkelt gedurende de opname, komt dit neer
op 581 patiënten. Het gaat dus alleen al in deze setting om een grote
groep patiënten. Door publicaties en een lezing op een congres (kennisspreiding!) kwam de promovendus in contact met verpleegkundigen
van de DH&L. De eerste resultaten van het promotieonderzoek naar het
voorkomen van blijvend functieverlies kunnen een antwoord geven op
dit probleem in de beroepspraktijk. De omvang van deze groep oudere
patiënten was groot genoeg om in de divisie het project ‘Sneller en Beter
Thuis’ te starten, gericht op het terugbrengen van de mate van functieverlies en het terugbrengen van de opnameduur. Dit project is gefinancierd
door het UMCU en valt onder het UMC-kwaliteitsverbeterprogramma
Slimmer Beter.
Project Sneller en Beter Thuis
Het project ‘Sneller en Beter Thuis’ bestaat uit verschillende onderdelen
(zie schema 1):
1 Wetenschappelijk onderzoek: Het verzamelen van patiëntengegevens
voor het ontwikkelen van een valide en betrouwbaar
screeningsinstrument. Dit onderzoek sluit aan bij de Defence study
en wordt gebruikt in het promotietraject.
2 Een kwaliteitsproject met verschillende stappen:
a Uitwerking van een senior anamnese, gericht op het inventariseren
van de specifieke problematiek van oudere patiënten.
b Ontwikkelen van een richtlijn, waarin opgenomen interventies
gericht op het voorkomen en behandelen van complicaties.
c Vaststellen van een beslisboom voor iedere interventie.
d Vormgeven in het elektronisch patiënten dossier.
e Verbetering van de ontslagprocedure, daarbij hoort een adequate
organisatie zodat de eventuele zorg thuis geregeld wordt bij ontslag.
f Ontwerpen en uitvoeren van een implementatieplan.
g Ontwerpen van een scholingstraject.
Het geheel wordt vormgegeven als een best practice. Op basis van
bestaande kennis (beschreven in wetenschappelijke artikelen), ervaringskennis van betrokken verpleegkundigen en de kennis die experts bijdragen,
wordt het project uitgewerkt op een zodanige wijze dat het in deze
beroepspraktijk kan worden geïmplementeerd.
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Vierdejaars studenten van de hbo-V spelen een belangrijke rol in dit
project en hebben hierin verschillende taken:
1 Het verzamelen van patiëntengegevens op de vier afdelingen van de
divisie onder leiding van de onderzoeker van het lectoraat. Studenten
hebben hiervoor niet zelf een onderzoeksopzet geschreven en hebben
ook niet zelf de instrumenten ontwikkeld waarmee de data verzameld
worden. Zij hebben wel een training gekregen om de vragenlijsten
af te nemen. Wekelijks komt de studentengroep bij elkaar, dan worden
vragen rondom dit onderzoek besproken en beantwoord.
2 Dezelfde studenten vormen een projectgroep samen met de projectleider uit de praktijk en de onderzoeker van het lectoraat. Binnen dit
project worden de verschillende stappen zoals hierboven beschreven
uitgevoerd (zie schema 2). Studenten verrichten een literatuurstudie,
raadplegen experts, organiseren Delphi-rondes met verpleegkundigen
uit de beroepspraktijk en steeds werkt een groep een onderdeel van
het project helemaal uit. Zij presenteren de bevindingen in de instelling.
Uiteindelijk accordeert het management van de instelling de producten.
3 Voor het scholingstraject heeft een groep studenten een vragenlijst
uit de bestaande literatuur ontwikkeld om de kennis en de attitude
van verpleegkundigen op het terrein van de ouderenzorg te meten.
Dit vormt als het ware de opstap voor het scholingstraject.
De uitgewerkte projectonderdelen worden stap voor stap geïmplementeerd. Scholing van alle medewerkers is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Daar wordt dan ook apart aandacht aan besteed. Er wordt een plan
ontwikkeld, niet voor eenmalige scholing aan het begin van het
implementatietraject, maar er wordt gekeken naar een mogelijkheid
om met name via e-learning een programma aan te bieden dat altijd
op aanvraag beschikbaar is en dat kan worden ingepast in het portfolio
van de werknemers, en dat zo mogelijk ook een terugkoppeling kan
geven voor aansturing en kwaliteitszorg.
Learning community
Dit project is een voorbeeld van een zogenaamde learning community.
Dat wil zeggen: het is een kleinschalige multidisciplinaire groep, ingesteld
voor een concreet probleem, bestaande uit ongeveer 20 deelnemers uit
praktijk, onderwijs en onderzoek, waarbij de leden ervaringen uitwisselen,
kennis uit praktijk en wetenschap bundelen en elkaar adviseren over dit
concrete probleem van de community (hier: zorgcommunity). De deelnemers zijn zowel ervaren beroepskrachten als studenten. Deze aanpak
biedt de mogelijkheid om impliciete kennis (ook wel tacit knowledge of
soft knowledge genoemd) en expliciete kennis (ook wel ‘hard knowledge’
genoemd) effectief met elkaar te verbinden.

pag
53

hoofdstuk 3
Inspirerend leren

Bij de uitwerking van het project ‘Sneller en Beter Thuis’ werken
UMCU en de HU samen. Het UMCU stelt een projectleider en projectmiddelen ter beschikking, vanuit de HU wordt het project gedragen
en begeleid door een onderzoeker van het lectoraat Verpleegkundige
en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen.
Verschillende studenten zijn betrokken bij het project. Op jaarbasis
participeren ongeveer 24 studenten van de hbo-V (bacheloropleiding)
in dit project, steeds voor een periode van 20 weken. Daarnaast doet
een student van de professionele masteropleiding de afstudeeropdracht
binnen het project. Twee studenten van de master Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Utrecht zijn ook betrokken bij het project.
Criteria om een dergelijke learning community te laten slagen zijn:
• Het probleem is aangekaart door de verpleegkundigen van de
afdelingen zelf. Het is een probleem in de beroepspraktijk, benoemd
door de professionals in die praktijk.
• De zorginstelling (UMCU) heeft middelen ter beschikking gesteld en
volgt de ontwikkeling en uitwerking van het project. Een projectleider
is verantwoordelijk voor de uitvoering in de instelling, voor de implementatie en voor het aanspreken van betrokkenen in de instelling.
• Managers zijn betrokken bij de besluitvorming, zij onderschrijven
het belang van het project en ondersteunen waar nodig. Zo bieden
zij bijvoorbeeld gelegenheid aan verschillende verpleegkundigen om
een aantal dagen te participeren in het project. Iets wat niet
vanzelfsprekend is in de hectiek van een drukke afdeling.
• Verpleegkundigen zijn van meet af aan betrokken bij de uitwerking, ook
bij de besluitvorming. Voor de grote hoeveelheid werk hebben zij naast
het gewone werk echter geen tijd. Daarvoor zijn studenten hbo-V ingezet.
• Het participeren in het project levert iedereen iets op: de instelling
krijgt goed doordachte en praktisch vormgegeven producten,
studenten leren er veel van, verpleegkundigen ook, de onderzoeker
krijgt gegevens voor verder onderzoek en last but not least: alle
betrokkenen zijn gemotiveerd en geloven in verbetering van de zorg
aan oudere patiënten in het ziekenhuis.
Hbo-V studenten spelen een grote rol bij de uitwerking van alle stappen.
Verpleegkundigen kunnen dit soort projecten niet zo maar naast het
gewone werk doen, het kost veel tijd om alle stappen zorgvuldig te
doorlopen. Een dergelijk project is ook een groot leertraject, zowel voor
studenten als voor verpleegkundigen. Tenslotte is dit project ook een
mooi voorbeeld van het integreren van (wetenschappelijke) kennis in
de beroepspraktijk.
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Resultaten van het project
Voor dit project zijn drie resultaatgebieden te benoemen.
1 Allereerst wordt de zorg aan oudere patiënten verbeterd waardoor
patiënten minder te maken krijgen met complicaties, minder lang in het
ziekenhuis verblijven en uiteindelijk ook minder zorg in de thuissituatie
nodig hebben. Het project heeft grote impact op het professioneel
handelen van verpleegkundigen en gedurende het ontwikkelen van
het programma blijkt al dat er verschillende positieve neveneffecten
zijn. Zo geeft dit project een enorme impuls aan het opzetten,
uitwerken en implementeren van het elektronisch patiëntendossier
binnen de divisie.
2 Het tweede resultaat heeft te maken met het leerrendement van zowel
studenten als professionals op de werkvloer. Voor studenten is het
heel belangrijk te weten dat ze werken aan een project dat daadwerkelijk
wordt geïmplementeerd in de beroepspraktijk. Het maakt dat ze hun
werk zeer serieus nemen en hun uiterste best doen om een goed
resultaat te behalen. Alle studenten investeren meer tijd dan er eigenlijk
voor staat, maar dat doen ze graag omdat het hen ook veel oplevert.
Studenten leren projectmatig werken. Dat betekent dat ze onder
andere een projectplan moeten maken, een projectverslag moeten
maken en wekelijks bij elkaar komen om de voortgang te bespreken.
Ze voeren zelf een literatuurstudie uit waarbij gebruik wordt gemaakt
diverse databases, ze beschrijven verschillende producten en ze moeten
de resultaten kunnen presenteren in de beroepspraktijk. Ze ontwerpen
zelf vragenlijsten, organiseren gesprekken met experts en hebben
een belangrijke inbreng in de samenwerking met professionals uit
de beroepspraktijk.
Studenten verzamelen ook de data voor het promotieonderzoek en leren
ook daar weer van. Ze krijgen extra lessen over het doen van onderzoek,
over statistische analyses en over het gebruik van vragenlijsten.
Daarnaast ervaren ze wat het is om daadwerkelijk onderzoek te doen.
De professionals leren ook weer veel van de studenten. Bijvoorbeeld het
zoeken in de databases en het gebruik van wetenschappelijke literatuur.
De betrokkenheid van de werkers in de praktijk is groot. Dat heeft
enerzijds te maken met het feit dat studenten dagelijks op de werkvloer
komen om gegevens te verzamelen bij patiënten. Anderzijds voelt
men zich betrokken omdat het management van de divisie dit project
van harte ondersteunt: het is een innovatief project dat leeft op de
werkvloer. Het project draagt bij aan het ontwikkelen van een evidence
based cultuur. Professionals leren het gebruik van onderzoeksliteratuur
en ervaren dat het mogelijk is om onderzoeksresultaten te vertalen
naar de beroepspraktijk. Daarnaast geldt voor alle betrokkenen dat
ze ook over het onderwerp zelf natuurlijk veel leren (ouderenzorg).

pag
55

hoofdstuk 3
Inspirerend leren

3 Het derde resultaat is de bijdrage die dit project levert aan wetenschappelijke kennis met betrekking tot het voorkomen van complicaties van
een ziekenhuisopname bij oudere patiënten. Data verzamelen is een
tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Zonder de inzet van de
studenten zou het niet mogelijk zijn geweest om de data te verzamelen.
Het onderzoek overstijgt de doelstellingen van het project in de
instelling. Het uiteindelijke resultaat is dat een valide en betrouwbaar
screeningsinstrument wordt ontwikkeld dat gebruikt kan worden om
oudere patiënten met een verhoogd risico op blijvend functieverlies
bij opname in het ziekenhuis te kunnen identificeren. De resultaten
worden zowel in de internationale onderzoeksliteratuur als op
congressen bekend gemaakt.
Wat maakt dat studenten leren
Uit evaluaties met studenten komt steeds naar voren dat studenten heel
tevreden zijn en dat ze ook erg veel geleerd hebben. Dat heeft vooral
te maken met motivatie: het feit dat het resultaat van hun werk toegepast
gaat worden maakt dat studenten zich inspannen. Daarbij is het heel
belangrijk dat studenten intensief begeleid worden. Dit is niet alleen
stimulerend en motiverend maar ook nodig om de kwaliteit van de
ontwikkelde producten en van de dataverzameling te kunnen garanderen.
Wekelijks is er een bijeenkomst van studenten met zowel de projectleider
als de onderzoeker van het lectoraat. Deze intensieve begeleiding kan
alleen plaatsvinden omdat zowel de projectleider als de onderzoeker
profiteren van het werk van de studenten. Immers de studenten
ontwikkelen de producten die nodig zijn in het project en verzamelen
de data voor het onderzoek binnen het lectoraat.
De begeleiding richt zich vooral op het product. Het samenwerkingsproces
komt alleen aan de orde als er storingen zijn die studenten niet zelf
kunnen oplossen. Dit is tot nu toe vrijwel niet gebeurd. In de begeleiding
is het belangrijk duidelijke kaders aan te geven waarbinnen gewerkt moet
worden, zeer duidelijk te benoemen aan welke eisen ieder onderdeel
moet voldoen. Bijvoorbeeld: studenten zijn niet geroutineerd in het
zoeken en gebruiken van onderzoeksliteratuur. In de begeleiding is veel
tijd en aandacht besteed aan het opzetten van een zoekstrategie en het
daadwerkelijk zoeken van literatuur, het lezen en gebruiken van literatuur.
Dit hebben studenten al wel eerder in de opleiding geleerd maar het
toepassen ervan was onvoldoende geoefend. Bij de begeleiding is ook
veel aandacht besteed aan de uitwerking van alle fasen in het project,
zowel in het proces als bij de verslaglegging van het proces. De eisen
liggen hoog en steeds wanneer een nieuwe groep begint blijkt dat
studenten daar een beetje zenuwachtig van worden. Achteraf zijn ze
juist blij met die hoge eisen, ze ervaren namelijk ook dat ze veel meer
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kunnen dan dat ze aanvankelijk dachten. Het geeft studenten een zeer
voldaan gevoel om op deze manier te werken. Ondanks dat studenten
stap voor stap worden begeleid ervaren ze dat ze heel zelfstandig
kunnen werken. In het project wordt een beroep gedaan op kwaliteiten
die passen bij een hbo-beroepsbeoefenaar.
Conclusie
In het kwaliteitsproject ‘Sneller en Beter Thuis’ komen drie verschillende
vormen van kennis samen. Propositionele kennis, kennis gebaseerd op
resultaten van wetenschappelijk onderzoek, professionele vakkennis,
ontstaan door de beroepsopleiding en de vaak jarenlange praktijkervaring,
en persoonlijke kennis die voortkomt uit de eigen levenservaring van
zowel professionals, onderzoekers als studenten. De integratie van deze
drie kennisgebieden leidt tot verbetering van de zorg aan oudere
patiënten in het ziekenhuis, verhoging van professionele vakkennis,
en persoonlijke ontwikkeling van studenten, professionals en docenten.
Dit project laat zien dat het mogelijk is om onderzoeksresultaten die
gepubliceerd zijn in wetenschappelijke literatuur te vertalen en te gebruiken
zowel in de beroepspraktijk als in de onderwijspraktijk. Juist in dit project
leren alle betrokkenen de brug te slaan tussen onderzoek en praktijk.
De productie van nieuwe kennis en de kunst om bestaande kennis toe
te passen blijken effectieve ingrediënten om te innoveren.
Tenslotte laat dit project ook zien dat het samenspel tussen lectoraat,
onderwijspraktijk en beroepspraktijk een belangrijke rol vervult bij het
verbeteren van de zorgresultaten, het komen tot een meer onderzoeksgerichte cultuur in een organisatie en dat het leidt tot zeer gemotiveerde
lerende studenten.
Over de auteurs
Drs. Jita G. Hoogerduijn is verpleegkundige, gezondheidswetenschapper
en lid van het lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor
Mensen met Chronische Aandoeningen. Zij doet promotieonderzoek
naar het voorkomen van complicaties ten gevolge van een ziekenhuisopname bij oudere patiënten.
Drs. Saskia Weldam is verpleegkundige, gezondheidswetenschapper
en staf verpleegkundige in de Divisie Hart & Longen van het UMCU.
Zij is projectleider van het kwaliteitsproject ‘Sneller en Beter Thuis’.
Dr. Marieke J. Schuurmans is lector Verpleegkundige en Paramedische
Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen.
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/ APPENDIX
Schema 1
Overzicht van verschillende onderdelen van
het kwaliteitsproject

Project ‘Sneller en Beter Thuis’

Schema 2
overzicht acties
studenten hbo-V
(tweede studenten
projectgroep)

Stappen
Onderzoek
1 Data verzamelen

Senior gerichte anamnese ontwerpen
hbo-V studenten
Richtlijn ontwerpen
hbo-V studenten
Interventies in beslisbomen plaatsen
hbo-V studenten

Implementatieplan ontwerpen en uitvoeren
master hbo-student + staf
Scholing
master hbo-student + staf

Interviews afnemen, werken volgens protocol,
planning en uitvoering van een wetenschappelijk
onderzoek, afstemming in de beroepspraktijk,
bestuderen onderzoeksliteratuur, participeren
in een onderzoeksgroep.

Kwaliteitsproject
1 Oriëntatie en
verdieping

Plan van aanpak schrijven, samenwerkingsovereenkomst opstellen, taken verdelen,
literatuurstudie verrichten (zoekstrategie,
zoeken, beoordelen, bruikbaarheid vaststellen),
ervaringen van vorige studenten bestuderen,
voorstel ontwikkelen.

2 Vaststellen
predictoren

Beoordelen concept en samen met
beroepspersonen vaststellen wat relevant is
(Delphi-ronde 1).

3 Voorstel wijze
van meten

Literatuurstudie meetinstrumenten, richtlijnen en
protocollen bestuderen, raadplegen van experts.

4 Vaststellen
anamnese

Ontwerpen voorstel, raadplegen beroepspersonen (Delphi-ronde 2), verbeteren op grond
van adviezen, accorderen staf en management.

5 Afronden en
toepasbaar maken

Verslag maken, eindproduct beschrijven,
presentatie in instelling, reflectie op hele proces.

Ontwerpen in electronisch patientendossier
hbo-V studenten + staf
Verbeteren ontslagplanning
hbo-V studenten

Acties studenten

4
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SMALL BUSINESS CONSULTANCY/
EXPLORING LEARNING AND SUCCESS
OF STUDENT CONSULTANTS 1
Iris Hollaender

In this paper I will introduce eight small business consultancy
projects of the Minor Consultancy, a six-month (30 ects) programme
for bachelor students of all disciplines of the University of Applied
Sciences, Hogeschool Utrecht in the Netherlands.
We started advising SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) in the
region of Utrecht four years ago. In these consultancy projects three actors
have to cooperate: a small business client, a bachelor student (‘student
consultant’) and a member of the teaching staff (‘senior consultant’).
The senior consultant is responsible for the final quality of the consultancy
process and products and, if necessary, improvement of this quality.
The students, there are three of them in each team, join a special training
programme focused on the improvement of a business consultancy
attitude, knowledge and individual and team skills. The student consultants
are responsible for the ‘hands on’ consultancy work. Firms have to pay
€ 3,500 in order to get sufficient support from senior consultants.
Since the start of the programme, small- and medium-sized enterprises
have seemed to benefit from the consultancy projects and the last
four years increasing number students have wanted to join the Minor
Consultancy programme.
Problem Statement
In order to understand our success and to be able to continue
the SME consultancy projects with the same or better results 2, we have
decided to explore and analyse aspects of failure and success of our
consultancy projects.
Lecturers and senior consultants are not in all cases experienced business
consultants and most of them have their roots in management consultancy
and large firms. Reflection is needed on the consulting knowledge and
skills provided in the programme and on the coaching aspects.
The results of this study indicates of how to improve our programme
(= content and framework in line with the SME consultancy context)
and business consultancy practice (= indications for adequate interaction
with entrepreneurs, required competences).
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At the end of the programme of 2006 – 2007 we have reflected with
all participants on their experiences and the results. We looked at the
successes and failures of student consultants in relation to client-interaction
and learning, and explored (perceived) project results with clients
(= entrepreneurs). In this paper we will describe theory, methodology
and research results and give conclusions and recommendations.
Theory
Business consultancy
SME consultancy or business consultancy is an emerging field of research
(Bennett & Robson, 1999, 2005; Bennett, Robson & Bratton, 2001;
Bennett & Smith, 2004; Breen & Bergin-Seers, 2002; Gooderham,
Tobiassen, Doving & Nordhaug, 2004; Mole, 2002; Rusten, Gammelsaeter
and Bryson, 2003).
Loxley & Page (2001) make the point that an entirely different approach
of consulting of SMEs is needed: ‘there is not much slack in the system
and priorities can shift suddenly, so you need exceptional flexibility and
responsiveness’ (Sadler, P. (ed al.), 2001, page. 362). They stress the fact
that successful consultants can make typical mistakes when consulting
small firms. Experience and skills acquired in large firms can not be
transferred easily. Assumptions made by Loxley & Page are the following:
• Personal motivations and long-term aspirations of owners or major
shareholders are important.
• Need of clients for multi-skilling and whole brain thinking in order
to manage all elements that impact the business.
• SME clients are professional amateurs who have something to teach
and are interested in learning.
• SME clients do not make time for training courses laid on by the
educational establishments.
• A set of recommendations in a report is not the answer to a ﬁrm’s
development needs.
• Most successful projects are the result of ‘learning partner’ relationships
between directors and consultants. Experienced consultants do not
question whether or not their own personality and values fit in with
those of the client. A productive working relationship needs to fit.
In the small business consultancy projects of the Minor Consultancy
we have met motivated client-entrepreneurs who want to collaborate
with student consultants to be able to be successful in their business.
According to Chrisman and McMullan (2004) and Chrisman (1999) a
contextual learning process, directed and facilitated by an experienced
outsider, may lead to the creation of a combination of tacit and
explicit knowledge.
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Teaching business consultancy
In the Minor Consultancy programme we facilitate authentic learning or
in the words of the author ‘consultancy-based learning’. We agree with
Williams and Woodward (1994) that effective performance as a consultant
is best achieved by using active learning methods.
In our Minor Consultancy programme there is a combination of deductive
and inductive learning (Fiet, 2001b). After a four weeks’ introduction
programme on consultancy and research skills (desk research, data
analysis, interview techniques) we start with the consultancy projects.
Meanwhile training sessions and study groups on theoretical and
practical issues continue.
Staff members in the role of senior consultant have to face both learner/
student consultants and demanding clients. It is a complex role considering
the many functions (consultant/educator, expert, tutor and conciliator).
Teaching SME or business consultancy is in our view like teaching
entrepreneurship: it ‘involves both arts (e.g. creative and innovative
thinking) and sciences (e.g. business and functional management
competences)’ (Heinonen, 2006).
During the last three years it became clear that theory and methods on
management consultancy need critical attention of the teaching staff and
students. Small (and medium-sized) enterprises have their own dynamics
in comparison with large firms or, in other words, ‘small business is not
a little big business’ (Welsh & White, 1984).
Measuring the success of consultancy projects
To measure the success of consultancy projects in general (not only
large firms) Phillips (2002) introduced six types of data to evaluate
project results:
1 Response with regard to satisfaction with the project.
2 Amount of learning of those directly involved in the project.
3 Application or implementation of the project.
4 Business impact.
5 Return on investment.
6 Intangible data, representing important data not converted into
monetary value.
Methodology
Research context
In this research we focus on consultancy projects of eight small firms
(< 50 employees) almost all in the growing stage of their life cycle. In three
cases firms are ‘micro’ firms (< 10 employees, not growing yet (startingup stage). In one case there is an entrepreneur with a concrete business
idea (idea stage). All firms are active or want to become active in the
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field of business services. In five of eight cases consultancy is related to
marketing questions. In the other cases expertise is needed in the field
of information technology, law (designing a franchise formula) and business
administration (customer relations and efficiency) (see Appendix 1, Table 1).
Research questions
To reflect on our small business consultancy practice, we have formulated
propositions and research questions.
In line with a first proposition, holding that quality of interaction
between student consultants and an entrepreneur is related to success
of a small business consultancy project, a second proposition, holding
that (contracted) student consultants add value to a small (and micro)
firm in the eyes of the entrepreneur and a third proposition, holding that
student consultants learn from critical incidents in their interaction with
entrepreneurs, we have formulated the following research questions:
1 How can the interaction of student consultants and entrepreneurs
in consultancy projects be characterised?
2 What is the perception of clients (= entrepreneurs) concerning the
success of eight consultancy projects of Minor Consultancy students?
3 What do student consultants learn in the context of advising
entrepreneurs of small (and micro) firms?
In this research we have focused primarily on the interaction of student
consultants with their clients.
Methodology
Data for this study were collected to explore the practice of business
consultancy of the Minor Consultancy and improve this practice.
In order to answer our (practice-based) research questions we used
quantitative and qualitative research methods (Todd, 1979) (see ‘Data
collection’).
In exploring the extent of success and learning connected with eight
of the business consultancy projects of the Minor Consultancy, we used
elements of the framework of action research (Den Hartog & Van Sluijs,
1995: 169-173): describing and analysing. The author and main researcher
collaborated with student consultants and entrepreneurs (role: manager
of the programme). Within the framework of action research, we used
the case study as a research strategy. We made a description of eight
cases (eight selected consultancy projects). Selection criteria: number
of employees, branch.
Research and data collection will continue in the following years.
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Data collection
At the end of the consultancy-based learning programme of 2006-2007,
we organised meetings with 36 students, 12 staff members (senior role)
and 12 clients to reflect on their experiences.
To collect data we made use of four research techniques: face-to-face
(semi –structured) interviews, panel discussions, questionnaire (questions
related to performance, impact, learning and competences) and the critical
incidents technique 3. We interviewed two students of different consultancy
projects twice during the programme. They acted as the representatives
of all students. Individual students and teaching staff had to fill in a
questionnaire at the end of the programme (collecting data -perceived
perceptions of participants- on competences, critical incidents, interaction,
and performance). Eight clients (66%) filled in the (same) questionnaire
and were interviewed. The data of 8 projects and more specific data of
15 student consultants, 6 senior consultants and 8 clients were analysed.
To identify competences of student consultants, we listed 56 competences
of a management consultant as identified by De Caluwé and Reitsma
(2006). We asked student consultants to fill in the self-test in the last week
of the project (response of students from seven projects).
Possible effects
The results of the research can be influenced by the (predicted)
behaviour of students, seniors and clients:
• during the research period students had their ﬁnal assessments which
could have influenced the research results in a positive or negative way.
• the wish of entrepreneurs and seniors to join next year’s programme
could have influenced their answers.
Students filled in a self-test (concerning consultancy competences) at the
end of the project. In 2008 a pre-test is planned as well, which will improve
data on the effects on learning by student consultants.
Research results
Research question 1:
How can the interaction of student consultants and entrepreneurs
in consultancy projects be characterised?
Research results:
Interaction
Clients and student consultants seem to need each other (in a one-sided
or mutually dependent way?) and interaction and collaboration seems
necessary. The first meetings with the client are very important in the
opinion of student consultants and senior consultants. Some senior
consultants play a role in the realisation of equivalence in the interaction.
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Senior consultants take no part in these daily or weekly meetings with
entrepreneurs. They join at more formal events when results are discussed
or presentations are planned.
The interaction between clients and student consultants is characterised
as open in six cases: students and clients cooperate. In two cases clients
are willing to cooperate but communication is poor: it seems that these
clients do not have enough time. In one case the client is critical and
disappointed because of a supposed lack of professional ability. In almost
all cases clients assist student consultants to get adequate business
information. Students bring in new expertise and skills related to their
task / the project issue.
Role(s) of student consultants
In the view of the students advising entrepreneurs is a complex affair
and business consultants act in more than one role: ‘they (students)
had to become co-entrepreneurs for six months, but, at the same time;
they had to be excellent experts and business advisors’ (panel interview).
Seen in this light, the role of student consultants is characterized by
several students as a combination of roles. Student consultants mention
that they have to bring in expertise and consultancy knowledge to solve
a defined business problem and at the same time they have to interact
with a demanding, sometimes difficult client / entrepreneur to control
the consultancy process. In one case students see themselves as
manufacturers and the client as an engineer. In two cases they see
their role as an extra pair of hands and in the other cases they perceive
a combination of roles: expert and role in process.
Involvement of clients
In four cases student consultants perceive involvement of the clients,
and they call them dedicated entrepreneurs. They are demanding but
open. Clients are critical and act like a manager in two cases. These clients
take action / intervene or give guidance when they think this is necessary
and they do not like student consultants who work too independently.
In one case student consultants cooperate with a non focused entrepreneur
and it takes a lot of time to make the project plan. In another case the
client is an absent owner / entrepreneur. Instead student consultants have
to communicate with a staff member.
Research question 2:
What is the perception of clients (= entrepreneurs) concerning the
success of eight consultancy projects of Minor Consultancy students?
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Research results:
Reactions of clients concerning their satisfaction with the projects
(Phillips, item 1) are positive in almost all cases. 75% of the clients
perceive the analyses of their business problem as correct and perceive
the meetings with student consultants as valuable. Clients (100%) are
positive concerning the conclusions and recommendations of the student
consultants. Clients (75%) are of the opinion that the consultancy work
has been delivered in accordance with the contract. Only 50% of the clients
have the perception that student consultants are in control during the
project. Clients (87, 5%) are very positive concerning ‘useful contributions
of student consultants’ and positive (62, 5%) concerning contributions
of senior consultants. Only a minority of clients (37, 5%) perceive that they
are ‘invited sufficiently’ during the project. In the perception of senior
consultants and student consultants they are active in this respect and
there is sufficient contact.
Clients are critical concerning the effective work style of student
consultants: 37, 5% of clients perceive student consultants as effective.
The amount of learning of those directly involved in the project (Phillips,
item 2) is above normal concerning student consultants.
Senior consultants have become aware of their complex role but are
critical concerning their own learning. In their opinion, learning concerns
their role as a coach of student consultants and has no relation with the
project content and context.
In all cases clients are positive about the fact that they have learned
something. Clients of seven projects did not have the intention to
learn something at the start and during the projects. In one case the
entrepreneur decided to cooperate with the consultants to learn new
(marketing) skills and to change behaviour (his business partner left
the firm and he felt the necessity to cope with his new situation).
Marketing knowledge is frequently mentioned as well as ‘how to do’
issues / skills and new attitudes (use of internet, to be planned and
to be organised).
In five of seven cases clients are able to implement project results
immediately (Phillips, item 3).
Clients are very positive (80%) concerning the business impact (Phillips,
item 4) of the projects on the short term. 68% is positive concerning the
long term and 22% cannot give a prediction.
Only one client is very clear about the item ‘return on investment’
(Phillips, item 5). The company earned € 40,000 because of contracting
student consultants instead of a professional consultant. Others mention
that they pay a good price, but have to spend a lot of time on projectrelated issues.
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Intangible data, representing important data not converted into
monetary value (Phillips, item 6) can be listed as follows: management
problems of a growing company became clear, a client became more
focused, a new vision on the business was developed, the discovery of
an unexpected new market opportunity, a client learned how to use the
internet and to make a website (by working together with the students).
Research question 3:
What do student consultants learn in the context of advising
entrepreneurs of small (and micro) firms?
Research results:
In the reflection of student consultants on critical incidents, we have
found a lot of success stories. Almost all students refer to moments of
(prepared and scheduled) meetings with the client / client organisation.
Good preparation of such meetings seems normal (and this can be the
result of our skills training). Failing interaction is connected with the
teamwork of students, the attitude of the client and the fit with and
attitude of the senior consultant. A minority of students has not
experienced failures while interacting with the client. They do mention
communication problems with the senior consultant.
Every student gives an example of lessons learned with regard to their
attitudes and professional behaviour as a consultant.
Almost all students mention improved self-knowledge and self-assurance
in their interactions with the client. They stress the fact that they have
learned to communicate more adequately.

RESEARCH QUESTION: WHAT DID YOU LEARN
(TOPIC: EFFECTIVE INTERACTION) AND WHAT
REALLY CHANGED YOUR BEHAVIOUR?
(Quotes of students)
Attitude
• Professional attitude towards the client.
• To face the relevance of my personal opinion in favour of the project goal.
• To be critical towards the client because of his ideas.
• To be focused and to be able to mention only the essential questions
during a meeting.
• Not to deliver products before wishes and demands of the client
are clear enough.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Not to trust everybody.
To develop a new attitude when listening to and dealing with people.
To be less ‘easy going’.
To have patience.
To control my emotions during a conﬂict.
To change my idealistic view.
To have the courage to intervene.
To deal better with humour and jokes.

Skills
• To make documentations in a professional way.
• To cooperate and interact with all participants, different people.
• To listen carefully.
• To give my opinion and explain my vision.
• To be concrete and prepared.
• To be able to use different techniques to communicate.
• To lead a discussion.
• To bring structure to the discussion and to get the commitment
of all participants.
• To do a marketing research.
• To negotiate.
• To work with colleagues who lacked motivation.
• To give a presentation.
Knowledge / understanding
• To know the content of all project issues.
• To be able to understand the consultancy process in general.
• To know my own strength and perseverance.
• To understand the work and skills of a consultant / project manager.
The results of the self-test of student consultants underline the perception
of students that they have used and improved their communication
competences in particular. Other results:
• 87% of the students used and improved their competence concerning
entrepreneurship.
• 80% concerning conceptual thinking.
• 80% concerning integrity.
• 73% concerning vision development, awareness of context,
communication, negotiation, decision making and convincing people.
A minority of student consultants did not make use of so called ‘basic
competences’ (De Caluwé, L., Reitsma, E. (2006), page 111).
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(Quotes of students)
Successful interaction
• Our communication with the client during our trip to Antwerp to meet
potential clients.
• Our brainstorm session with the client.
• To remain neutral and not to react to jokes of the client I could
not understand.
• To plan / create a conﬂict with the client in our weekly meeting in order
to get things clear.
• We organised a meeting for all participants of the client organisation
and realised an agreement.
Failing interaction
• Our evaluation of project documents with the client (his vision was
not clear).
• We failed to deliver our project document in time.
• Team communication.
• The client was not clear about his expectations and could not explain
what he wanted to achieve with the project results.
• We had to make a new design because of vague wishes and demands
of the client.
• Many changes of our project plan because of changing ideas and
wishes of the client.
• No, or late, response of the client.
Students do not mention the interaction and cooperation with the senior
consultant and fellow students (in their project) as a learning opportunity.
Students describe that they have improved their knowledge concerning
the issues of project-content (esp. marketing), project management and
their understanding of the profession of a consultant.
In general (observations of the author)
Students, senior consultants and clients liked the research project and
wanted to reflect on the consultancy projects and their experiences.
Most of the clients spent more than half an hour to contribute to the
research by answering the questions. Senior consultants have become
aware of the way they operated during the project and felt relieved
knowing that their role has to be seen as a complex one.
Conclusions
The first results are an indication that the small business consultancy
projects of the Minor Consultancy programme are successful regarding
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the perceived project results, business and learning opportunities, but
have their own dynamics concerning interaction, roles of consultants and
critical incidents.
Conclusions research question 1:
How can interaction of student consultants and entrepreneurs
in consultancy projects be characterised?
Student consultants interact with the client and in six of eight cases there
is a positive and constructive (weekly) cooperation (according to data
of clients, students). Interaction between client and student consultants
has been characterised as open in most of the cases.
Weekly prepared and scheduled meetings with clients play an important
role in the consultancy projects. All students experience success in their
interaction with small business clients. According to the students the
behaviour of their clients influenced this success. In a minority of cases
student consultants have had to cope with demanding behaviour on the
part of the entrepreneur.
In one case interaction and communication seem to be connected with
active participation (and learning) of the client.
Senior consultants can play an important role at the start of the projects
when clients start interacting with the student consultants (to achieve
parity). Student consultants like seniors who are able to perform in more
than one role.
Conclusion research question 2:
What is the perception of clients (= entrepreneurs) concerning the
success of eight consultancy projects of Minor Consultancy students?
Consultancy projects are successful in the opinion of all participants.
The clients of the eight small / medium-sized firms in this research are
positive about the impact of the consultancy work although they missed
invitations of consultants during the project. Clients are critical about the
working style of student consultants.
Clients are able to implement project results and are very positive about
the impact of projects on the long term.
Clients learn, in their own perception, and this learning concerns new
knowledge, new attitudes and new skills. They admit that this learning had
not been their intention. Reflection with clients is necessary to become
aware of intangible data and important side effects of consultancy projects.
The project costs are reasonable and in a single case the entrepreneur
admitted that he contracted student consultants to reduce costs.
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Conclusions research question 3:
What do student consultants learn in the context of advising
entrepreneurs of small (and micro) firms?
Students stress the fact that they have improved communication skills
and mention improved self-knowledge and self-assurance. They have
experienced that good preparation of meetings, adequate communication
skills and self-assurance are important to their success as a business
consultant when meeting a demanding entrepreneur.
With their (newly) learned attitudes and skills students act more effectively
in their opinion. Students expect they will use newly learned competences
in new consultancy projects and other business projects.
Recommendations
Although patterns of small business consultancy practices (here: of student
consultants) emerge in this study, the research results are only indicative
concerning these patterns. Exploration of small business consultancy
cases has to be continued and new data can improve the findings.
To complete the description of the dynamics of small business consultancy
and enhance knowledge concerning factors that affect the successes
and failures of student business consultants, we recommend that reflection
does not only take place at the end of projects. In this perspective
successful and not so successful cases can be compared.
Trained research students (of the so called ‘excellente route’ or masters)
can be invited to participate in new research activities. These students,
who do not participate in the programme, have the possibility to be
more objective.
Actions for change (programme and consultancy projects)
Expectations, motivations and abilities of the interaction and roles of
student consultants need attention (of students and entrepreneurs) before
the start of the projects. In the contracts expectations about behaviour,
interaction and the roles of students and entrepreneurs can be defined.
Reflection can be used as an instrument (= consultancy tool and
learning tool) for all participants to become aware of roles and learning
opportunities. Senior and student consultants can reflect on their
complementary roles in relation to interaction with the client.
Special expertise concerning SME consultancy can be obtained by
contracting innovation advisors of Syntens and by using their tools
(see Syntens innovation scan) 4.
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/ NOTES
1 Transcription of IntEnt Conference paper, Gdansk July 8 – 11, 2007.
Original text and data available by the author.
2 Project results (and success) are in this context connected with
business related items (see ‘Theory’, 6 items introduced by Phillips)
and learning of students.
3 In Dutch: KIT = ‘Kritische Incidenten Methode’. Describing moments
of success and failures can be used to identify personal characteristics
and qualities.
4 Syntens Innovation Scan. See www.syntens.nl.
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/ APPENDIX
Table 1
Features of eight
small-sized and micro
firms of 2006 – 2007

Company

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Branch /
sector

Business
Services

Business
Services

Business
Services

Business
Services

Business
Services

Business
Services

Business
Services

Business
Services

Entrepreneur:
m(ale) /
f(emale)

m

m

m

m

m

f

m

m

Size
(number of
employees)

5

20

10

12

1

7

1

2

Balance1 /
turnover

x

x

x

x

x

x

x

x

Phase of
business

Start up

Growing

Growing

Growing

Start up

Growing

Idea phase

Growing

Research
question /
focus

New market
opportunities,
Belgium

Development
of strategic
marketing plan

Development
of new franchise
formula

Analysing new
market / HRM
customers

Development of
marketing plan

Specifications
new information
system

Development
of marketing
strategy

Customer &
efficiency analyse

> 4.400 euro;
1 Small Firms: balance =
>
turnover: = 8.800 euro.
x = information not available
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