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Voorwoord
De ‘position paper’ over de doorontwikkeling van het binaire stelsel van de VSNU en de VH die in
augustus 2019 is verschenen zou achteraf een mijlpaal kunnen blijken in de doorontwikkeling van
het hoger beroepsonderwijs in Nederland. En dan heb ik het vooral over de mogelijkheid die
daarin wordt geschetst voor een 3e cyclus in het hbo. De 3e cyclus die opleidt tot de graad van
doctor is volgens de Europese afspraken de hoogste graad die in het hoger onderwijs is te krijgen.
In 2003 is in Berlijn deze 3e cyclus toegevoegd aan de twee cycli die in Bologna waren afgesproken, namelijk de bachelor (1e cyclus) en de master (2e cyclus). De drie niveaus worden in het
European Framework for Qualifications ook wel aangeduid als niveau 6, 7 en 8.
De discussie over de 3e cyclus wordt veelal gevoerd onder de noemen “promoveren in het hbo”
maar dat is naar mijn idee onjuist. Een promotietraject aan een universiteit waarin een promovendus zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek uitvoert, is slechts één van de mogelijke manieren om een diploma op niveau 8 te verwerven. Andere trajecten zijn domein specifieke opleidingen bekend onder namen als Doctor of Business Administration (DBA), Doctor of Engineering
(EngD) of Doctor of Medicine (MD). En daarnaast zijn er professional doctorate trajecten die ook
wel namen dragen als Doctor of Professional Studies or Professional Practice (DProf) of Workbased doctorate.
De discussie in Nederland gaat nu over een 3e cyclus die leidt tot professional doctorate binnen
het hbo, die past bij het beroepsgerichte karakter van het hbo en die ‘gelijkwaardig aan, maar
verschillend is van’ de PhD aan de universiteit. Aan welke randvoorwaarden moet die voldoen?
Voor welk beroepsprofiel leidt hij op en hoe kan zo’n opleiding eruit zien? Dat zijn de vragen
waaraan de werkgroep 3e cyclus van de Hogeschool Utrecht de afgelopen maanden heeft gewerkt. De eerste resultaten daarvan vindt u in dit discussiestuk.
De werkgroep bestaat uit Daan Andriessen (Lector Methodologie van praktijkgericht Onderzoek)
(vz), Gerrita van der Veen (directeur Kenniscentrum Digital Business & Media en lector Marketing
& Customer Experience), Cok Bakker (hoogleraar Levensbeschouwelijke vorming Universiteit
Utrecht en lector Normatieve Professionalisering), Erik Puik (lector Microsysteemtechnologie),
Saskia te Velde (programma manager Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven), Nico de Vos
(directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie en lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling) en
Karien Hagemeijer (stafmedewerker onderzoek).
De werkgroep wil Lisette Munnike, Marlies Welbie en Kees Greven van het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van de Hogeschool Utrecht hartelijk danken voor het voorbereiden en faciliteren van de werkgroepbijeenkomsten en Karin Ruiters voor de ondersteuning
daarvan. Ook willen we Anne Zeegers bedanken voor het maken van de heldere illustraties.
We hopen dat dit discussiestuk helpt bij het voeren van de dialoog over de 3e cyclus in het hbo.
Er is een hoop te ontwikkelen, overdenken, uitproberen en leren rondom deze spannende uitdaging. De werkgroep is nieuwsgierig naar uw visies, meningen, voorbeelden en ervaringen. We
stellen een reactie dan ook bijzonder op prijs zodat er straks een 2.0 versie kan komen van deze
tekst en hij mogelijk kan uitgroeien tot een ‘Handreiking Ontwerpen van een 3 e cyclus in het hbo’.
De reactie kunt u sturen aan karin.ruiter@hu.nl.
Daan Andriessen
Leiderdorp, mei 2020
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1. Inleiding
Dit discussiestuk heeft als doel de dialoog over een 3 e cyclus in het hbo te faciliteren. Een 3e cyclus is een nieuwe tak aan het hoger beroepsonderwijs in Nederland en het ontwerpen en uitvoeren van dit onderwijs vraagt een proces van samen ontwikkelen, leren en evalueren. Er moet veel
worden uitgezocht, uitgeprobeerd en ontwikkeld en een goede inhoudelijke dialoog tussen hogescholen onderling en met universiteiten is daarbij van groot belang. Dit document beoogt hiervoor
een basis te bieden.
Het Bolognaproces van de Europese Unie heeft in heel Europa geleid tot een systeem van hoger
onderwijs bestaande uit 3 cycli: bachelor (niveau 6), master (niveau 7) en doctorale studies (niveau 8). Sinds de komst van lectoren in 2001 is er discussie in Nederland of het hbo ook onderwijs
zou mogen aanbieden voor de 3e cyclus. Bijvoorbeeld in 2005 wordt deze discussie gevoerd bij
de voorbereiding van een nieuwe wet op het Hoger Onderwijs maar deze wet is er toen niet gekomen (Van Gageldonk, 2017). In 2015 spreekt de Vereniging Hogescholen (VH) de ambitie uit
dat lectoren het recht krijgen promovendi te begeleiden (Vereniging Hogescholen, 2015). In juli
2019 brengen acht hogescholen een position paper uit waarin zij zich ten doel stellen een eigen
derde cyclus in het hbo te realiseren (Hogeschool Arnhem Nijmegen et al., 2019).
In augustus 2019 schrijven de VSNU en de VH gezamenlijk een position paper over de doorontwikkeling van het binaire stelsel. Hierin wordt uitgesproken dat een 3e cyclus in het hbo een waardevolle toevoeging kan zijn (Vereniging Hogescholen & VSNU, 2019), mits wordt voldaan aan
een aantal voorwaarden. Vervolgens vraagt de Minister van OCW in december 2019 de hbo sector om, in lijn met het bovenstaande, een voorstel te doen voor de vormgeving van een 3e cyclus.
Ze geeft hierbij de ruimte om vervolgens in specifieke sectoren ervaring op te doen in pilots. Voorwaarde is dat de hogescholen dit doen in overleg met de universiteiten en met inachtneming van
randvoorwaarden zoals geformuleerd in de VSNU-VH position paper.
Als rationale voor een 3e cyclus aan het hbo worden onder meer de volgende argumenten aangedragen (Hogeschool Arnhem Nijmegen et al., 2019; Vereniging Hogescholen, 2015):


De toenemende behoefte aan ‘onderzoekende professionals’: hoogopgeleide professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis en –ontwerpvragen op te pakken
en zo bij te dragen aan innovatie.



Beter voorbereiden van gepromoveerden op een baan buiten de wetenschap waar ¾ van
uiteindelijk de gepromoveerden in terecht komt.



Het creëren van een doorlopende leerlijn bachelor, master, doctorate van de beroepskolom die voorziet in de behoefte aan beroepsgerichte professionals zoals die blijkt uit het
succes van de professionele masters.



Vergroten van de aantrekkingskracht van het hbo op VWO-ers.



Zelf kunnen bijdragen aan de professionalisering van hbo-docenten.



Beter kunnen aantrekken van gepromoveerde docenten door het stimuleren van de onderzoekscultuur en vergroten van loopbaanmogelijkheden van zittende docenten, onder
andere via het begeleiden van 3e cyclus studenten.



Verdieping en verbreding van het praktijkgerichte onderzoek aan het hbo.



Het versnellen van de doorwerking van onderzoek via doctoraatstrajecten waarin ontwikkelde kennis en opgedane inzichten direct doorwerken in de betreffende beroepspraktijk
en onderwijs.



Verstevigen van de concurrentiepositie van het hbo ten aanzien van Europese onderzoekssamenwerking.
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De Hogeschool Utrecht stelt in november 2019 een werkgroep in om de contouren en voorwaarden van 3e cyclus onderwijs te ontwikkelen. Deze werkgroep komt 4 maal bijeen. Daarnaast doet
een voorbereidingdgroep een literatuurstudie en verzamelt voorbeelden uit het buitenland. De
resultaten zijn neergelegd in dit document.
In de discussies over de 3e cyclus hebben we gemerkt dat veel mensen hierbij als eerste denken
aan een traject waarin de student promoveert op een onderzoek zoals dat gewoon is aan universiteiten. Daarbij wordt soms over het hoofd gezien dat promoveren een vorm van onderwijs is.
Promoveren is daarbij maar één manier om inhoud te geven aan de 3e cyclus. Voorbeelden uit
binnen- en buitenland laten zien dat er ook andere vormen van onderwijs zijn die kunnen opleiden
voor niveau 8 (zie bijlage 3 en 4). Het ontwikkelen van een 3e cyclus is dus een onderwijs-ontwikkelactiviteit. Bij het ontwerpen van hoger beroepsonderwijs voor bachelor en master blijkt het verstandig te starten met het beroepsprofiel waarvoor wordt opgeleid en van daar uit terug te redeneren naar het daarvoor benodigde onderwijs (Andriessen, Sluijsmans, Snel, & Jacobs, 2017).
Deze zelfde werkwijze is toe te passen op een 3 e cyclus binnen hbo. Daarom behandelen we in
deze handreiking eerst de mogelijke beroepsprofielen van een 3 e cyclus in het hbo en gaan we
daarna in op de verschillende onderdelen van het ondersteunende onderwijs.
Dit discussiestuk probeert een basis te bieden voor het gesprek over de volgende vragen in opeenvolgende hoofdstukken:


Hfst 2: Wat zijn de randvoorwaarden voor 3e cyclus onderwijs aan het hbo?



Hfst 3: Wat is het niveau waaraan de student bij afstuderen moet voldoen?



Hfst 4: Wat is het beroepsprofiel waarvoor kan worden opgeleid?



Hfst 5: Hoe kan een dergelijke opleiding worden opgezet?



Hfst 6; Wat zijn aandachtspunten bij de vormgeving van dit onderwijs?
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2. Randvoorwaarden
Het ontwikkelen van een 3e cyclus in het hbo is gebonden aan randvoorwaarden die komen uit
twee bronnen: de position paper VSNU en VH en de voorwaarden voor pilots van de Vereniging
Hogescholen. Daarnaast heeft de werkgroep nog een paar aanvullende voorwaarden geformuleerd voor de Hogeschool Utrecht. Deze zijn mogelijk ook voor andere hogescholen relevant.

2.1 Randvoorwaarden vanuit position paper VSNU en VH
Uit de position paper van VSNU en VH blijkt dat zij het er over eens zijn dat 3e cyclus onderwijs
in het hbo een waardevolle toevoeging is op het huidige stelsel van hoger onderwijs als dit in lijn
is met de volgende kenmerken:
1. Uit de begintermen, eindtermen, naamgeving en titulatuur van de 3e cyclus opleidingen
moet duidelijk blijken dat de 3e cyclus in het hbo past binnen het uitgangspunt ‘gelijkwaardig, maar verschillend’ dat het Nederlandse binaire ho-stelsel kenmerkt.
2. Het gaat om een zelfstandige, volwaardige en internationaal erkende 3e cyclus in het hbo,
leidend tot een professional doctorate (PD).
3. De 3e cyclus opleidingen binnen hogescholen sluiten aan bij het beroepsgerichte karakter
van het hbo.
4. Afhankelijk van voortraject en inhoud kan een 3e cyclus opleiding binnen het hbo een
lengte hebben van twee tot maximaal vier jaar.
5. De trajecten binnen een 3e cyclus in het hbo vormen een duidelijk antwoord op een maatschappelijke vraag.
6. De kwaliteit van deze 3e cyclus opleidingen wordt op onafhankelijke, toegankelijke en
controleerbare wijze geborgd.
7. De bekostiging van deze opleidingen mag niet ten koste gaan van de bestaande onderwijs- en onderzoeksbudgetten.

2.2 Randvoorwaarden vanuit de Vereniging Hogescholen
In de Algemene Ledenvergadering van VH van 3 april 2020 is afgesproken dat er voor de pilots
vanuit de VH een voorstel wordt gedaan aan de Minister van OCW dat is afgestemd tussen de
hogescholen. Ook is de eis dat er pilots worden ontwikkeld binnen de volgende zeven domeinen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kunsten/ creatief
Leisure, Tourism and Hospitality
Maritiem domein
Energie & Duurzaamheid
Gezondheid en welzijn
Techniek& Digitalisering
Educatie

2.3 Randvoorwaarden vanuit de HU
De HU heeft ervoor gekozen met pilots aan te sluiten bij domeinen 4 t/m 7. De werkgroep heeft
zich gebogen over de randvoorwaarden voor 3e cyclus onderwijs binnen de HU en adviseert de
volgende eisen te stellen:
1. Het traject sluit aan bij bachelor- en masteronderwijs van de HU.
2. Het traject sluit aan bij het profiel en de zwaartepunten van de HU.
3. Het thema waar het traject over gaat sluit aan bij een relevante kwestie uit de praktijk. Het
betreft een complex vraagstuk (wicked problem) waar meerdere belangen en perspectieven meespelen.
© Hogeschool Utrecht, 2020
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4. Er zijn praktijkpartners bereid te participeren.
5. Er is financiering (bijvoorbeeld via werkveld, vouchers, o.i.d.).
6. Er is voldoende capaciteit en kwaliteit voor de begeleiding:
a. begeleiding van de student vindt plaats door een team waarin ook de praktijk en
het onderwijs zijn vertegenwoordigd;
b. binnen het team zijn alle vaardigheden aanwezig die nodig zijn voor een goede
begeleiding van het onderzoeksmatig werken van de student;
c.

begeleiding vindt o.a. plaats door een ervaren lector.

7. Er kan een goede leeromgeving voor de studenten worden georganiseerd (toegang tot
faciliteiten zoals de bibliotheek, werkplek, etc.) die deels ook extern kan zijn.

© Hogeschool Utrecht, 2020
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3. Niveau
De eisen aan het niveau van een 3e cyclus zijn in Europa beschreven in The Framework for Qualifications of the European Higher Education Area (QF-EHEA), ook wel bekend als de Dublin descriptoren, en het European Framework for Qualifications (EQF). Beide raamwerken zijn compatibel aan elkaar (European Commission, 2008). Een overzicht van deze eisen staat in tabel 1.
Tabel 1 Overzicht van eisen aan het niveau van de 3e cyclus
Dublin descriptoren
Qualifications that signify completion of the third
cycle are awarded to students who:
1. have demonstrated a systematic understanding of a field of study and mastery of the skills
and methods of research associated with that
field;
2. have demonstrated the ability to conceive, design, implement and adapt a substantial process of research with scholarly integrity;

3. have made a contribution through original research that extends the frontier of knowledge
by developing a substantial body of work,
some of which merits national or international
refereed publication;

EQF

1. knowledge at the most advanced frontier of a field of work or study and at the
interface between fields;
2. the most advanced and specialised
skills and techniques, including synthesis and evaluation, required to solve critical problems in research and/or innovation and to extend and redefine existing
knowledge or professional practice;
3. demonstrate substantial authority, innovation, autonomy, scholarly and professional integrity and sustained commitment to the development of new ideas
or processes at the forefront of work or
study contexts including research.

4. are capable of critical analysis, evaluation and
synthesis of new and complex ideas;
5. can communicate with their peers, the larger
scholarly community and with society in general about their areas of expertise;
6. can be expected to be able to promote, within
academic and professional contexts, technological, social or cultural advancement in a
knowledge based society.
Beide documenten beschrijven een hoog niveau van begrijpen, analyseren, handelen, creëren en
communiceren waarin onderzoekend vermogen een belangrijke rol speelt. Dat het daarbij niet
exclusief gaat over het kunnen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek blijkt uit de manier
waarop de term “research” wordt gebruikt:
“The term is used in an inclusive way to accommodate the range of activities that support original
and innovative work in the whole range of academic, professional and technological fields, including the humanities, and traditional, performing and other arts. It is not used in any limited or restricted sense, or relating solely to traditional ‘scientific method’.” (Bologna Working Group on
Qualifications Frameworks, 2005, p.148).
“Research” is dus niet exclusief wetenschappelijk onderzoek maar betreft ook innovatie in de
praktijk. Dit is terug te zien in het EQF dat niet exclusief spreekt over onderzoek maar over problemen oplossen in onderzoek en / of innovatie. Tevens spreekt het EQF over het leveren van
een bijdrage aan bestaande kennis of de professionele praktijk. Dat het niet exclusief gaat over
© Hogeschool Utrecht, 2020
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wetenschappelijk onderzoek wordt ook door de Europese Commissie bevestigd in een toelichting
op het EQF waarin wordt gesteld dat de Dublin en EQF eisen bij 3. in bovenstaande tabel “volledig
integreren” (European Commission, 2008, p.9).
Het aanleren van de hoogwaardige kennis, houding en vaardigheden die niveau 8 eist, kan op
verschillende manieren. Het leren wetenschappelijk onderzoek te doen zoals bij een promotie aan
de universiteit is één manier en het realiseren van een innovatie in de praktijk is een andere mogelijkheid. In beide gevallen is de eis dat de student in staat is om een bijdrage te leveren aan
nieuwe ideeën of kennis. Dit is een belangrijk verschil met de Master (niveau 7) waarin de student
vooral aan zijn eigen ontwikkeling werkt en een originele bijdrage aan wetenschap of praktijk niet
als eis wordt gesteld.
Iedere invulling van de 3e cyclus in het hbo moet aantonen dat de student die afstudeert het hier
boven vermelde niveau heeft. In het volgende hoofdstuk laten we zien dat er daarbij twee beroepsprofielen zijn waar het hbo voor zou kunnen opleiden. In hoofdstuk 5 gaan we nader in op
de inrichting van het onderwijs en de wijze van toetsing.

© Hogeschool Utrecht, 2020
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4. Profiel
4.1 Inleiding
De 3e cyclus opleidingen binnen hogescholen sluiten aan bij het beroepsgerichte karakter van het
hbo, dat wil zeggen dat ze opleiden voor een bepaald beroepsprofiel. Hoe kan dat beroepsprofiel
voor een 3e cyclus er uit zien waarvoor een professional doctorate opleidt? Om die vraag te beantwoorden is het goed kort stil te staan bij de ontwikkeling van de professional doctorate in het
buitenland. Professional doctorates kennen internationaal een lange geschiedenis.
Zo verstrekte de Harvard University al een Doctor of Education in 1921 en heeft dit type onderwijs
in de Verenigde Staten sindsdien een grote vlucht genomen. In de jaren ’80 waren er al 167
universiteiten die dit diploma aanboden. Wel waren er twijfels of de programma’s daadwerkelijk
verschilden van PhD’s (Gregory, 1995). In Engeland startte de University of Bristol haar eerste
Doctorate of Education in 1992. Ook universiteiten in Australië, Nieuw Zeeland en Canada bieden
sinds zo’n 20 jaar professional doctorate opleidingen aan (Maxwell, 2010), met titels als Doctor of
Business Administration (DBA), Doctor of Engineering (EngD) of Doctor of Medicine (MD), (Lester,
2004).
Met het toenemende aantal professional doctorates groeide ook het debat over de verschillen
tussen de professional doctorate en de PhD. Aan de basis van het verschil staat de gedachte dat
de professional doctorate bedoeld is om professionals op te leiden terwijl de PhD bedoeld is om
onderzoekers op te leiden. Maar in de praktijk is dat onderscheid vager. Enerzijds zijn steeds
meer PhD trajecten gericht op meer praktische vormen van onderzoek, met studenten die meer
full-time professional zijn dan onderzoeker in opleiding (Lester, 2004). Anderzijds zijn er professional doctorates die sterk gericht zijn op het doen van wetenschappelijk onderzoek.
Lester (2004) schetst een ontwikkeling van PD’s in drie generaties. De eerste generatie PD’s heeft
net als PhD’s een sterke focus op het doen van onderzoek en het ontwikkelen van objectieve
kennis die vervolgens op de praktijk wordt toegepast. De student is onderzoeker die vanuit de
context van de wetenschap werkt aan een praktijksituatie. Bij de tweede generatie PD’s is er
volgens Lester (2014) meer gelijkwaardigheid tussen de wereld van de wetenschap en de wereld
van de praktijk en hier gaat kennisontwikkeling en toepassing hand in hand en heen en weer. De
kern is nog steeds een onderzoeksproces maar dit is gesitueerd in de praktijk. De derde generatie
PD’s past in de traditie van het werkplekleren en focust op het realiseren van hoogwaardige verandering en vernieuwing bij complexe professionele, organisatorische en maatschappelijke issues. Dit is een opleiding waarin niet het onderzoeken centraal staat maar het op hoog niveau
kunnen realiseren van veranderingen.

4.2 Twee generieke profielen
Gegeven het continuüm tussen PhD en PD is de vraag nu: hoe kan het beroepsprofiel er uit zien
van een student die afgestudeerd is in een 3e cyclus aan het hbo? In het beroepsonderwijs staat
het opleiden van de professionals van morgen centraal (Vereniging Hogescholen, 2019). De niveaubeschrijving voor de 3e cyclus uit hoofdstuk 3 geeft daarbij ruimte voor twee generieke profielen. In het eerste profiel is ligt het accent op het bijdragen aan de praktijk door doen van praktijkgericht onderzoek. We noemen dit profiel Professional Doctorate type I. Het tweede profiel legt
het accent op het bijdragen aan de praktijk door het realiseren van verbetering. We noemen dat
het Professional Doctorate type II.
Dit onderscheid tussen een focus op praktijkgericht onderzoek en een focus op het realiseren van
verbeteringen vinden we ook terug in de literatuur. Het komt overeen met het onderscheid van
Lester (2004) tussen de 2e en de 3e generatie PD’s. Het komt ook overeen met het onderscheid
dat Griffioen (2019) maakt tussen de (in haar termen) ‘PhD’ met als focus het ontwikkelen van
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gesystematiseerde kennis (type I) en de ‘PhD’ met als focus situatiespecifieke innovatie (type II).
Beide typen PD’s passen bij het hbo door hun focus op de professionele praktijk.
Hoewel het onderscheid tussen type I en II terugkomt in de literatuur worden er veel verschillende
namen voor gehanteerd. Lester (2004) haalt het voorbeeld aan van een PD type II van de Middlesex University die de titel draagt ‘Doctor of Professional Studies or Professional Practice
(DProf)’ en noemt in hetzelfde artikel type II ook een ‘Practitioner Doctorate’. Costley & Lester
(2012) noemen type II een ‘Work-based doctorate’. In dit rapport hanteren we ‘PD type I’ en ‘PD
type II’ om beide varianten van de professional doctorate te duiden. Hiermee proberen we een
overvloed aan nieuwe titels te voorkomen. In de volgende twee paragrafen geven we een meer
gedetailleerde beschrijving van beide profielen.
Onderstaande profielen zijn bedoeld als generieke blauwdrukken voor 3e cyclus trajecten in het
hbo. Deze moeten voor specifieke opleidingen verder worden uitgewerkt in een concreet beroepsprofiel waarin ook leeruitkomsten staan benoemd. Deze beroepsprofielen vormen vervolgens de
basis voor het curriculum, de te verrichten beroepsopdrachten en de toetscriteria, conform het
Protocol Afstuderen in het HBO 2.0 (Andriessen et al., 2017). Op basis van de gesprekken in de
werkgroep, een peiling tijdens onder lectoren van de HU eind 2019 en de literatuur (Fillery-Travis
& Robinson, 2018; Lester, 2004) beschrijven wij de twee generieke profielen als volgt.

4.2.1 Algemene kenmerken
De volgende kenmerken van iemand die de 3e cyclus in het hbo heeft doorlopen zijn voor beide
profielen gelijk:


De student heeft bewezen dat hij/zij kan werken in een complexe context;



heeft hoogwaardige kennis om complexe processen te beschrijven;



is in staat orde te scheppen die leidt tot iets wat werkt;



is in staat zichzelf te ontwikkelen naar een cognitief en analytisch hoger niveau;



stijgt boven complexe vraagstukken uit en verzandt er niet in;



heeft daarbij oog voor de ethische aspecten van vraagstukken;



kan daarbij onderzoek gebruiken als middel tot verbetering;



ontwikkelt daarbij originele ideeën en/of kennis;



en realiseert doorwerking buiten de context waarin is gewerkt.

4.2.2 Verschillen tussen de twee profielen
In onderstaande tabel zijn de twee profielen verder uitgewerkt. Ter vergelijking is ook een profiel
meegenomen voor de applied PhD aan de universiteit die veel promovendi in het hbo nu doen. In
paragraaf 4.2.3 zijn de profielen weergegeven in een tekening. In bijlage 1 en 2 zijn fictieve CV’s
opgenomen van mensen die een 3e cyclus met één van de twee profielen PD type I en II hebben
afgerond. In bijlage 3 zijn voor elk profiel een voorbeeld uit het buitenland opgenomen. Een belangrijk verschil is dat Type I geschikt is om aan te bieden aan studenten met nog weinig werkervaring direct na een master opleiding terwijl Type II meer geschikt is voor professionals die al flink
wat praktijkervaring hebben opgedaan.
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Professional doctorate Type I

Professional doctorate Type II

Applied phd

In 1 zin

Praktijkgerichte onderzoeker

Praktijkverbeteraar & -innovator

Onderzoeker naar de praktijk

Korte beschrijving
Profiel van
de kandidaat

Praktijkonderzoeker die in en met de praktijk
kennis ontwikkelt en toepast (mode 2 kennis)
Professional met master en enige werkervaring

Hoogwaardige professional die op strategisch niveau
verbeteringen en innovaties ontwikkelt, onderbouwt en
realiseert
Ervaren senior professional met master en minimaal
5 jaar werkervaring

Onderzoeker die objectieve kennis ontwikkelt
over de praktijk en deze kennis in de praktijk
toepast (mode 1 kennis)
Onderzoeker of professional met master diploma

Motivatie van
de kandidaat

Leren onderzoekende professional te worden

Leren om onderzoeker te worden

Relatie met
praktijk

Met de praktijk samen

Leren om strategische innovaties en verbeteringen te
leiden, structuur en onderbouwing te geven aan eigen
ervaringen, ideeën en theorieën en kritisch te reflecteren op de eigen werkcontext.
In de eigen werkcontext. Werkend aan kwestie uit eigen
omgeving

Aard van de
praktijkkwestie

Operationele vraagstukken
Vooral evaluerende en ontwerpende vragen

Strategische vraagstukken, waarbij de daadwerkelijke
implementatie en verbetering een essentiële rol spelen.
Altijd ontwerpende vragen

Operationele vraagstukken. Vooral beschrijvende, verklarende, evaluerende vragen

Rol van onderzoek

Door middel van onderzoek in en met de
praktijk vindt verbetering plaats

Onderzoek is ondersteunend aan het verbeterproces

Onderzoek informeert de praktijk

Multidisciplinariteit

Praktijkdomein-specifiek
Combineren van verschillende kennisdomeinen
Ontwikkelen van transfereerbare kennis en
producten die doorwerken naar andere
praktijken dan de onderzochte situatie

Praktijkdomein overstijgend. Combineren van verschillende kennisdomeinen. Volle breedte van het vraagstuk, inclusief organisatorische randvoorwaarden
Nieuwe ideeën en inzichten uitbouwen die van waarde
kunnen zijn buiten de situatie die is onderzocht en als
persoon ontwikkelen tot een thought-leader in het eigen
werkterrein
Middlesex University

Praktijkdomein-specifiek. Vanuit 1 kennisdomein. Focus op deelaspecten

Generiekheid

Voorbeelden

Newcastle University
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publicaties
Sommige Phd’s
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4.2.3 Profielen in tekening
Professional doctorate Type I
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5. Opzet
5.1 Inleiding
De 3e cyclus is onderwijs in het op hoog niveau kunnen opereren in complexe situaties. Het leren
op dit niveau vindt vooral plaats in en door de activiteiten van de studenten zelf en slechts beperkt
door kennis die als instructie vanuit een opleiding wordt aangereikt. Het is het reflectief handelen
in complexe situaties waarvan de student het meeste leert. Dergelijk onderwijs is maar heel beperkt van tevoren te ontwerpen (Carvalho & Goodyear, 2018). De activiteiten waarin geleerd gaan
worden zijn maar beperkt van tevoren te bepalen en zullen sterk afhangen van de praktijkkwestie
waaraan de student gaat werken.
De activiteiten en hun didactische waarde zijn wel te beïnvloeden door het scheppen van de juiste
omstandigheden. Het Activity Centred Analysis and Design model van Carvalho & Goodyear
(2018) is op dit principe gebaseerd. Volgens hen is leren op dit niveau het resultaat van een
configuratie van heterogene taken, activiteiten, rollen, relaties, artefacten en fysieke ruimtes. Figuur 1 geeft hun model weer.
Figuur 1 Activity Centred Analysis and Design model van Carvalho & Goodyear (2018)

PROOF

Het leren vindt plaats in emergente activiteiten die de student uitvoert op basis van een set van
taken. Als input dient een opdracht en eventuele ondersteunende kennis. Dit wordt het epistemic
design van het onderwijs genoemd. Het leren vindt plaats in een fysieke setting (bijvoorbeeld de
eigen werksituatie) en wordt daar ondersteund door artefacten, tools en andere bronnen. Dit wordt
het set design genoemd. Het leren vindt tevens plaats in een sociale setting zoals een team waarin
aan de praktijkkwestie wordt gewerkt, een begeleidingsstructuur en een community van medestudenten. De activiteiten leiden tot een aantal uitkomsten. In aanvulling op het model moet er naast
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de uitkomsten nog aandacht worden besteed aan het te verzamelen bewijsmateriaal waarmee
studenten kunnen laten zien dat ze het eindniveau hebben behaald. Hiervoor dient de opleiding
bekwaamheidseisen te formuleren die als uitgangspunt kunnen dienen voor integrale toetsing
conform het Protocol Afstuderen in het hbo 2.0 (Andriessen et al., 2017).
Aan de hand van dit model geven we een (niet uitputtend) overzicht van mogelijkheden en aandachtspunten voor het ontwerpen van de setting voor 3e cyclus onderwijs. Waar nodig maken we
onderscheid tussen Type I en Type II. Twee fictieve voorbeelden zijn uitgewerkt in de bijlage 5.

5.2 Epistemic design
In het epistemic design bepaalt de opleiding de praktijkkwestie waaraan gewerkt gaat worden, de
taken die daarbinnen moeten worden uitgevoerd en de kennis die gebruikt, geleerd en ontwikkeld
moet worden.

5.2.1 Kwestie
Bij het ontwerpen van het onderwijs staat hier de vraag centraal wat de kwestie is waaraan de
student gaat werken en onder welk overkoepelende thema dit valt. De hogeschool faciliteert dat
de PD studenten kunnen werken aan een complexe kwestie uit de praktijk in en samen met die
praktijk. De kwestie kan een probleem of een kans zijn. De student is zelf ook actor in de kwestie
(Type II). De kwestie is complex omdat er veel stakeholders bij zijn betrokken, bestaande aanpakken niet werken en er iets belangrijks op het spel staat. De opdracht is werken aan een fundamentele aanpak van de kwestie en niet alleen symptoombestrijding. Dit vereist innovatie. De
kwestie komt van organisaties die betrokken zijn bij de opleiding of kan door de student zelf worden aangedragen. In dat geval moet het wel passen binnen het thema van de betreffende 3e
cyclus opleiding.

5.2.2 Taken
Hier staat de vraag centraal: wat zou de student concreet kunnen doen?
Belangrijke taak is het in kaart brengen van de complexe startsituatie door middel van onderzoek:
de betrokken stakeholders en hun perceptie van de kwestie, de achterliggende oorzaken of drivers, de beschikbare en ontbrekende kennis en dit doen samen met de betrokkenen. Bij type II
zal het vaak ook nodig zijn om een team te bouwen en noodzakelijke partners in een netwerk bij
elkaar te brengen.
Bij Type I zal de nadruk vervolgens vooral liggen op het samen met betrokken uitvoeren van
onderzoeksactiviteiten. Vaak zal interveniëren en uitproberen in de praktijk daar onderdeel van
zijn zoals bijvoorbeeld bij actieonderzoek en ontwerpgericht onderzoek. Bij type II zal de nadruk
vooral liggen op het samen met betrokkenen ontwikkelen en uitvoeren van een veranderaanpak
in nauwe afstemming met bestuurders of opdrachtgevers, waarbij onderzoekende activiteiten de
basis vormen.
Bij Type I zal de nadruk daarna liggen op het (samen met betrokkenen) verzamelen en analyseren
van gegevens en daarover rapporteren. Bij Type II ligt de nadruk meer op het inzicht krijgen in de
effecten van het veranderproces door middel van onderzoek en (samen met betrokkenen) reflecteren op de ervaringen. Deze worden in één of meer (vak)publicaties gedeeld met vakgenoten
en/of andere vormen van bewijs.

5.2.3 Kennis
Hier staat de vraag centraal: wat moet de student aan kennis gebruiken of leren/ontwikkelen tijdens het project?
Afhankelijk van het onderwerp kan het nodig zijn om de student kennis te laten construeren via
het aanreiken van artikelen en laten uitvoeren van opdrachten op één of meer van de volgende
onderwerpen:


Kennis van de context van de kwestie
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Kennis over complexe situaties (systeemdenken) en hoe daarin te handelen



Kennis van praktijkgerichte onderzoeksmethoden (Type I)



Kennis van innovatie- en veranderstrategieën (Type II)



Netwerk-, interventie- en communicatievaardigheden



Kennis van een of meerdere wetenschappelijke disciplines

Deze kennis kan worden aangeboden in modules die speciaal voor het traject zijn ontworpen
maar er kan ook gebruik worden gemaakt van bestaand aanbod op master niveau.

5.3 Set design
Hier staat de vraag centraal: op welke plekken en met welke tools en hulpmiddelen vindt het
project plaats?
Bij Type I zullen veel activiteiten plaatsvinden in de praktijk vanuit een basis aan de hogeschool,
bijvoorbeeld binnen een kenniscentrum of binnen een speciale ‘PD School’. Bij Type II zal een
groot deel van de activiteiten plaatsvinden op de eigen werkplek en zal aanvullend onderwijs en
begeleiding plaatsvinden op de hogeschool. In beide gevallen is het goed te zorgen voor een
fysieke plek waar studenten elkaar kunnen ontmoeten en waar intervisie mogelijk is.

5.4 Emergent activity
Hier staat de vraag centraal: wat zijn belangrijke gebeurtenissen en activiteiten waarvan de student leert?
De leerzame gebeurtenissen zullen sterk verschillen per project. De meeste zullen plaatsvinden
op momenten dat er interactie plaatsvindt met de praktijk, bijvoorbeeld in vergaderingen met stakeholders, bij het doen van interventies, in ontmoetingen met klanten, burgers, patiënten, cliënten,
e.d.. Momenten waarop iets niet lukt zijn vaak het meest leerzaam. Deze situaties kunnen maar
in beperkte mate van tevoren worden ontworpen. Daarnaast zijn de begeleidingsmomenten belangrijke momenten voor reflectie en bijsturing. Hier onder wordt daar op ingegaan.

5.5 Social design
Hier staat de vraag centraal: in welke duo’s, groepen en teams vindt het project plaats?
De interactie met de praktijk is een belangrijke sociale situatie waarin het leren plaatsvindt. Dit
kan een team zijn waarin een actieonderzoek plaats vindt (Type I) of een projectgroep die een
verandertraject voorbereidt en uitvoert (Type II). Daarnaast dient een begeleidingsstructuur te
worden ontworpen. Het ligt voor de hand om bij beide profielen de begeleiding te laten plaatsvinden vanuit zowel de hogeschool als de praktijk. Aanvullende begeleiding kan bij Type II ook
plaatsvinden op de eigen werkplek. Tot slot biedt de interactie tussen PD studenten onderling en
met andere academici waardevolle leerkansen, bijvoorbeeld binnen een speciale ‘PD Community’, of in een netwerk van Phd en PD-ers.

5.6 Outcomes
Centraal staat de vraag: wat moet de student realiseren?
Welke resultaten de student dient te behalen in het project hangt sterk af van de kwestie. Bij Type I
ligt hierbij de nadruk meer op het opleveren van nieuwe inzichten, prototypes of producten die
aanzetten tot actie. Bij Type II ligt de nadruk op het daadwerkelijk realiseren van verandering en
innovatie. In beide gevallen dient dit resultaat onderbouwd en beargumenteerd te zijn waardoor
zichtbaar is op welke kennis het is gebaseerd en welke indicaties er zijn voor succes.
Daarnaast zal er in beide profielen kennis, inzichten, ideeën, processen of producten moeten
worden opgeleverd die een bredere toepassing hebben dan alleen de lokale context waaraan is
gewerkt. Bij Type I gaat het hierbij om nieuwe kennis die generaliseerbaar of transfereerbaar is
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naar andere situaties waarbij de student zich ook actief inzet om die kennis te laten doorwerken
in andere praktijken dan de onderzochte situatie. Bij Type II gaat het om het uitbouwen van nieuwe
ideeën en inzichten die van waarde kunnen zijn buiten de situatie die is onderzocht waarbij de
student laat zien zich als persoon ontwikkeld te hebben tot een expert die voorop loopt in het
eigen werkterrein. In beide gevallen moet de student laten zien dat er doorwerking is gerealiseerd
buiten de context waarin is gewerkt. (Franken, Andriessen, Van der Zwan, Kloosterman, & Van
Ankeren, 2018)

5.7 Proof
Centraal staat hier de vraag: met welk bewijsmateriaal toont de student aan dat hij/zij beroepsbekwaam is op niveau 8?
Het bewijsmateriaal voor beide typen laat zien dat de student voldoet aan het beroepsprofiel en
bestaat uit drie typen bewijs: materiaal dat inzicht geeft in het proces zodanig, materiaal dat inzicht
geeft in de persoonlijke en professionele reflectie van de student op dat proces en materiaal dat
de deugdelijkheid van het eindresultaat bewijst.
Inzicht krijgen in het proces kan op allerlei manieren bijvoorbeeld door een verantwoording van
het onderzoeksproces (Type I), een logboek, een documentaire, een narratief, etc.. Inzicht krijgen
in het reflectief vermogen op het proces kan door het schrijven van een reflectieverslag, het bijhouden van fieldnotes waarin reflecties worden opgenomen, het laten geven van een of meerdere
(tussen) presentaties of het houden van een verdediging.
De deugdelijkheid van het eindresultaat zal op meerdere manieren moeten worden getoetst. Allereerst door het laten schrijven van een theoretische verantwoording van de gehanteerde aanpak. Vervolgens door het toepassen van peer-review op (een deel van) de resultaten. Bij Type I
zullen de peers bestaan uit andere onderzoekers en praktijkprofessionals. Concrete producten
kunnen peer reviewed vakpublicaties en/of wetenschappelijke publicaties zijn. Bij Type II zullen
de peers bestaan uit praktijkprofessionals eventueel aangevuld met experts. Concrete producten
kunnen peer reviewed vakpublicaties zijn maar ook rapporten of producten die aan een review
door een commissie van peers worden onderworpen. Bij beide typen kunnen getuigenissen van
opdrachtgevers en andere stakeholders een belangrijke rol spelen bij het verzamelen van aanvullend bewijsmateriaal. Een aanvullende vormen van toetsing is het gebruik van een portfolio
met een criteriumgericht interview. De procedure voor de toetsing zal door de opleiding moeten
worden beschreven.

5.8 Duur van de opleiding
Zowel de Profesisonal Doctorate Type I als II die hier zijn beschreven zijn volwaardige opleidingen
op niveau 8. Het zijn zeker geen “PhD light” trajecten. Het ontwikkelen tot niveau 8 kost tijd en
daarom zullen deze trajecten net als PhD trajecten volgens de werkgroep een minimale lengte
moeten hebben van 4 jaar.

5.9 Financiering
De financiering van de 3e cyclus dient verder uitgewerkt te worden. Hierbij kunnen twee categorieën studenten worden onderscheiden. Medewerkers van het hbo kunnen gefinancierd worden
uit bestaande voucher systemen. Studenten van buiten zou om een bijdragen kunnen worden
gevraagd (wat inmiddels aan de universiteit heel gebruikelijk is). In beide gevallen is het verstandig om ook een bijdrage van de organisatie of sector waarmee gewerkt wordt te vragen. Dit vergroot het commitment om zich gedurende 4 jaar aan het traject te verbinden. Een voorbeeld van
een dergelijke constructie is het Duaal PhD-IT-Programma van de Universiteit Utrecht, department Informatica, dat is ontwikkeld samen met een aantal publieke organisaties zoals de Nationale Politie. Het is een traject van 6 jaar waarin de studenten 3 dagen werken en 2 dagen onderzoek doen en de overheid de kosten betaalt van de begeleiding.
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6. Aandachtspunten
Bij het ontwikkelen van een 3e cyclus in het hbo op een specifiek terrein zijn tot slot nog de volgende aandachtspunten van belang.


Aansluiting bij de markt. Het is belangrijk dat de opleiding aansluit bij behoefte in de
markt. Betrek daarom partijen uit de praktijk bij de ontwikkeling van de opleiding.



Aansluiting bij de masters. De opleiding dient aan te sluiten bij bestaand masteronderwijs. Daardoor ontstaat een doorlopende leerlijn, waarbij overigens vooral Type I geschikt
is om aan te bieden aan studenten met nog weinig werkervaring direct na een master
opleiding. Type II is meer geschikt voor professionals die al flink wat praktijkervaring hebben opgedaan. Een ander voordeel van aansluiten bij een bestaande master is dat modules uit die master aan studenten kunnen worden aangeboden.



Afstemming met andere hogescholen. Afstemming is nodig om een consistent en helder aanbod te kunnen opzetten, daarin een bepaalde schaalgrootte te kunnen ontwikkelen en ook om samen ervaringen te delen en te leren.



Kwaliteit: Een 3e cyclus in het hbo is onderwijs en het verdient aanbeveling te zorgen dat
het voldoet aan de standaarden van de NVAO:



o

Standaard 1: De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie
van de opleiding en zijn afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld
en het vakgebied en op internationale eisen.
De opleiding dient dus van tevoren leerresultaten te benoemen en deze te toetsen in het beroepenveld en aan de criteria uit hoofdstuk 3.

o

Standaard 2: Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het
docententeam maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde
leerresultaten te realiseren.
De basis van de kwaliteit wordt gevormd door degenen die het onderwijs verzorgen en de studenten begeleiden. Deze dienen allemaal gepromoveerd te zijn
en de begeleiders moeten hun sporen hebben verdiend als praktijkgerichte onderzoekers (Type I) of innovator/veranderaar (Type II).

o

Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.
Hiervoor zijn in hoofdstuk 5 suggesties gedaan.

o

Standaard 4: De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.
Al het bewijsmateriaal dat wordt verzameld moet gedocumenteerd worden opgeslagen zodat anderen de kwaliteit daarvan eventueel kunnen toetsen.

Kwaliteitsborging: Overwogen kan worden de NVAO een rol te laten spelen in de kwaliteitsborging. Dat kan op twee manieren. De NVAO kan gevraagd worden om de 3e cyclus
mee te nemen in de instellingsaccreditatie. Of de NVAO kan gevraagd worden om een
kwaliteitsoordeel voor een specifieke opleiding. Het kader daarvoor kan van tevoren met
de NVAO worden afgesproken waarbij ook bestaande instrumenten zoals de Toets
Nieuwe Opleidingen als basis kunnen dienen. Dit is geen wettelijke accreditatie maar
geeft wel een borging van de kwaliteit en een kwaliteitskeurmerk voor de buitenwereld.
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1. Persona Professional Doctorate Type I
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Curriculum Vitae
Marjolein van Diemen
Professional Doctor • Pedagoog • Cultureel Antropoloog
“Vanuit mijn rollen als meewerkend teamleider jeugd- en gezinswerkers,
projectleider en onderzoeker draag ik er binnen de Regionale Kennis
Werkplaats Jeugd Utrecht samen met jeugdigen, ouders, andere
professionals en onderzoekers, beleidsmedewerkers en mensen uit het
onderwijs aan bij dat kinderen en jongeren in Utrecht zo gezond en
gelukkig mogelijk opgroeien”.
Werkervaring
Projectleider en Senior Researcher Kenniswerkplaats Jeugd
Hogeschool Utrecht – Lectoraat Jeugd
▪ projectleider en senior onderzoeker project Regionale
Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht: ‘Proeftuin eigen
regie van het gezin en haar sociale netwerk binnen
zeer complexe opvoedsituaties.’
▪ senior onderzoeker project Regionale Kenniswerkplaats
Jeugd Utrecht: ‘Eigen kracht bevorderen – de rol van
Gezinswerkers bij zeer complexe opvoedsituaties.’
▪ lid Regionale Leernetwerken Jeugd

2023 – heden

Geboren op 16 mei 1986
Opleidingen
Professional Doctorate traject Lectoraat
Jeugd
Hogeschool Utrecht, Utrecht
2019 - 2023

Meewerkend teamleider jeugd- en gezinswerkers
2021 – heden
Youké, Utrecht
▪ aansturen, coachen en motiveren jeugd- en gezinswerkers
▪ stimuleren kennisontwikkeling en innovatiekracht team
▪ strategiebepaling
▪ ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van beleid
signaleren, analyseren en bespreekbaar maken
▪ begeleiding en hulpverlening bij gezinnen met ingewikkelde
(systemische) problemen.
▪ aanspreken van de eigen regie en oplossend vermogen van cliënt(en)
▪ inschatten van de veiligheid, oppakken van zorgmeldingen, triageren
▪ casemanagement
Professional Doctorate
2019 – 2023
Hogeschool Utrecht – Lectoraat Jeugd
▪ project: ‘Samen sterk in crisissituaties een verkenning van verantwoordelijkheden en mogelijkheden
van het gezin en haar sociale netwerk bij zeer complexe
opvoedsituaties.’
▪ lid Regionale Leernetwerken Jeugd
Junior onderzoeker
2016 – 2019
Hogeschool Utrecht – Lectoraat Jeugd
▪ dataverzameling en -analyse project: ‘Eigen kracht’ bij jeugd en opvoeders:
wat is dat?
▪ data verzameling en -analyse project: ‘Werken in de jeugdzorg? Ja!’
▪ medeoprichter Regionale Leernetwerken Jeugd
Docent Social Work
Hogeschool Utrecht – Bachelor Social Work
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Persoonlijke gegevens
Marjolein van Diemen
Email: marljolein.vandiemen@hu.nl

2012 – heden

Deeltijd Bachelor Pedagogiek
Hogeschool Utrecht, Amersfoort
2006 – 2008
Master Applied Anthropology
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
2005 – 2006

Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
2002 – 2005
VWO
SG 't Atrium, Amersfoort
1998 – 2002
Cursussen
Leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek
Teaching and Learning Network Hogeschool
Utrecht, Utrecht
2020
Academic writing in English
PhD Course Centre, Graduate School of Life
Sciences, Universiteit Utrecht, Utrecht
2017
Quick start to Research Data Management
PhD Course Centre, Graduate School of Life
Sciences, Universiteit Utrecht, Utrecht
2016
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▪ docent minor systemische gezinsproblematiek
▪ programmaverantwoordelijk docent voor module
'praktijkgericht onderzoek'
Jeugdzorgwerker
2008 – 2021
Youké, Utrecht
▪ begeleiding en hulpverlening bij gezinnen met ingewikkelde
(systemische)problemen.
▪ aanspreken van de eigen regie en oplossend vermogen van cliënt(en)
▪ inschatten van de veiligheid, oppakken van zorgmeldingen, triageren
▪ casemanagement
Klantenservice medewerker
2006 – 2008
NCOI Opleidingen, Hilversum
▪ aanspreekpunt (aankomend) studenten voor vragen over studieproces
Stage Jeugdzorgwerker B
Youké, Gooi & Vechtstreek

2008

Stage InVerbindingGroep 12plus
Youké, Amersfoort

2007

Servicemedewerker
Melkweg, Amsterdam

2003 – 2006

Nevenactiviteiten
Student-lid opleidingscommissie
Bachelor Pedagogiek – Hogeschool Utrecht

2006 – 2008

Vrijwilliger
Verzorgingstehuis De Koperhorst, Amersfoort

2003 – heden

Basiskwalificatie Didactische bekwaamheid
Hogeschool Utrecht - Expertisecentrum Docent HBO, Utrecht
2013
Voorlichtingsmodule Wet Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling
RINO Noord Holland, Amsterdam
2012
Hechting en (vroegkinderlijk) trauma en hun
invloed op het ouderschap
Kempler Instituut Nederland, Barneveld
2010
Lezing en publicatie
Diemen van M. ‘Standing strong together during crisis situations; an exploration of responsibilities and possibilities of families and their
social networks in very complex upbringing
situations’
Professional doctoral thesis, Hogeschool
Utrecht
2023
Diemen van M. e.a. Handreiking jeugd- en gezinswerkers: Stimuleren van eigen kracht van
gezinnen in crisissituaties
Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht,
Utrecht
2023
De eigen kracht van de jeugd
Serie bijeenkomsten Leernetwerken Jeugd,
Utrecht
2023
Diemen van M. et al. ‘Perceived responsibilities of families and members of their social
networks in crisis situations’
Journal of Social Intervention
2022 Volume 64 number 5
DOI: 12.345.678ab9
Social strength of families in crisis situations
29th European Social Services Conference,
Milan, Italy
2022

Een volledig overzicht van mijn publicaties
en lezingen is te vinden op:
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2. Persona Professional Doctorate Type II
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Curriculum Vitae
Ron Novel
Professional Doctor • Senior Consultant Digital Business Innovation
“Ik ontwikkel predictie tools op basis waarvan ik bedrijven kan adviseren
bij de ontwikkeling van vernieuwende digitale verdienmodellen en de kansen
en bedreigingen die deze met zich meebrengen. Ik ben in staat inzicht te geven
in de mate van onzekerheid die te tolereren is voor bedrijven, zowel vanuit technisch,
economisch als bedrijfskundig-ethisch perspectief. Vervolgens ondersteun ik
bedrijven bij de organisatie- en competentieontwikkelingen die het invoeren
van de nieuwe verdienmodellen van hen vraagt.”

Persoonlijke gegevens
Ron Novel
Email: Ron.Novel@NDBR.nl
Geboren op 14 oktober 1976

Werkervaring

Eigenaar en senior consultant
2025 – heden
Novel Digital Business Revolutions, Nieuwegein
Ik adviseer bedrijven bij de ontwikkeling van vernieuwende
digitale verdienmodellen en geef inzicht in de kansen en
bedreigingen die deze met zich meebrengen. Daarbij heb ik
oog voor benodigde functionaliteiten en capaciteit
van IT-systemen en creatieve en innovatieve IT-oplossingen,
maar ook voor marketing en business-development en
de risico’s en business opportunity’s van het combineren van
externe data met de eigen interne data. En eveneens neem ik in
ogenschouw de juridische aspecten met betrekking tot privacy
en de omgang met data en onzekere factoren in het hanteren
van wiskundige formules en (toekomstige) ontwikkelingen op
alle voornoemde vlakken binnen de maatschappij.
Senior Chief Information Security Officer
2015 – 2025
KPMG, Amstelveen
Advisering en begeleiding teams en bedrijven op het gebied van:
▪ information security policies
▪ information security strategies
▪ Security Intelligence
▪ samenwerking met externe partners
▪ Security Assessment
▪ ISMS
▪ Security Awareness
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Master of Informatics in Business & IT
Hogeschool Utrecht
2015 – 2017
Bachelor Bedrijfskundige Informatica
Hogeschool Utrecht
1993 – 1997
Havo
Dr. Mollercollege, Waalwijk
1988 – 1993
Cursussen
Mastermodule Business Process Management
Hogeschool Utrecht, Utrecht
2009
Scrum Agile Foundation
Exin, Utrecht
2008
BISL Next
Quint, Amstelveen
2006

▪ Practitioner Doctorate Project: ‘The Culture Challenge –
Do’s and Don’ts in online business transformation’
Chief Information Security Officer
Ministerie van Financiën, Den Haag
▪ information security policies
▪ information security projecten
▪ audits and In controle
▪ security Intelligence
▪ security Assessment

Opleidingen
Practitioner Doctorate traject Lectoraat Betekenisvol Innoveren
Hogeschool Utrecht
2019 - 2023

2009 – 2015

Visual Management
Quint, Amstelveen
2006
ISO/ICE 27002 Information Security
Exin, Utrecht
2004
ISO/ICE 20000 Service Management
Exin, Utrecht
2003
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Business Information Management (BISL)
Exin, Utrecht
2003

Informatiemanager Generieke IV-IT/ End User devices,
Mobility, unified communication& GIV
Ministerie van Defensie, Den Haag
▪ verantwoordelijk voor alle End User Devices
▪ End User Services
▪ Mobility & Unified Communication
▪ vertaling business needs naar roadmaps
▪ vision statement
▪ architectural views
▪ IT solution and projects
▪ brugfunctie tussen users/business and IT

2005 – 2009

Senior Programmamanager Cyber en IBEV
Ministerie van Defensie, Den Haag
▪ cybercommand
▪ begeleiden DefCERT projecten
▪ doorvertaling van strategische doelen naar
uitvoerbare programma's

2003 – 2005

Senior Project Manager
Apple, Amsterdam
▪ projectleider verschillende innovatietrajecten

2001 – 2003

Installation, Configuration & Costumization of
Microsoft Dynamics CRM
NCOI, Hilversum
1998

Project Manager
iVent, London
▪ ontwikkeling virtual events en webinairs

1999 – 2001

Talen
Nederlands, Engels en Frans
Duits (goede basiskennis)

IPMA C Project Management
NCOI, Hilversum
2002
Prince2 Practitioner
Forsa Advies B.V., Rijswijk
2000

Consultant/Projectleider
1997 – 1999
Atos Origin Nederland, Amstelveen
Via Atos Origin heb ik bij de onderstaande Organisaties gewerkt:
▪ consultant/PL at EPZ
▪ consultant at KPN
▪ PMO at vts Politie Nederland'
▪ testmanager at ProRail
▪ projectleider at UVIT
▪ ketentestmanager at UVIT
▪ PMO at UVIT
▪ MS CRM Technical Consultant at DSM
Nevenactiviteiten
Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Vereniging
voor Informatieprofessionals (KNVI)

2016 – heden

Medeorganisator ‘The Culture Challenge’
2013 – 2014
Nieuwe Garde Den Haag, Den Haag
Pressure Cooker: Gedurende 2 dagen kreeg een
multidisciplinaire groep young professionals de kans
om, bij een bedrijf dat worstelde met de culturele aspecten
van participatief management, de situatie te analyseren en de
professionals op de werkvloer te voorzien van advies ten
aanzien van een meer participatieve management stijl.
Intiatiefnemer en coördinator
Social Entreprise Lab (se.lab), Utrecht
Richt zich op het versnellen van sociale innovatie.
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2012 - heden

Prince2 Foundation
Forsa Advies B.V., Rijswijk
1999

Accomplishments
Lancering website: Practical Prediction- Decision Support Tool for Digital Business Transformation.
www.DBTprediction.com
2023
Novel R. ‘Digital Business Transformation –
lessons learned based on a complex real life
case’
Professional doctoral report, Hogeschool
Utrecht
2023
Novel R. Groenwegen M., Plank S. The Culture
Challenge; digitale transformatie do’s and
don’ts voor bedrijven. IP vakblad voor informatieprofessionals 1/2022
Novel R., Groenwegen M. Knowledge and
skills needed for developing successful online
business models.
The 4th International Conference on Business
and Information Management, Rome 2021
Een volledig overzicht van mijn projecten, publicaties en lezingen is te vinden op:
https://nl.linkedin.com/in/ronnovel
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3. Voorbeelden twee profielen buitenland
Professional Doctorate Type I: Newcastle University
EngD STREAM (Skills, Technology, Research and Management of the UK water sector), Newcastle
University

Achtergrond
Dit programma is bedoeld als praktijkgericht alternatief van de PhD in de water/bouwkunde sector. Het
richt zich op een breed scala aan problemen binnen deze sector(en), met vraagstukken over waterhuishouding, klimaatverandering etc. Het bestaat uit drie onderdelen:
Het verkrijgen van geavanceerde technische vaardigheden door het volgen van vakken;
Het verkrijgen van ‘transferable skills’;
Een onderzoeksproject op doctoraal niveau.
Het merendeel van het programma wordt doorgebracht op locatie in een industrieel bedrijf. Iedere deelnemer krijgt tenminste één academische en één industriële begeleider toegewezen. Het programma
wordt geleid door een consortium van universiteiten, waaronder Imperial College Londen, Exeter University en Sheffield University. Daarnaast wordt samengewerkt met bedrijven in de waterhuishouding
en bouwkunde sector. Het programma behelst dus een samenwerkingsproject binnen een sector. Dit
verschilt van de DProf van Middlesex University, waar vanuit één onderzoeksinstituut een veel bredere
opleiding wordt aangeboden. Het STREAM doctoraat richt zich op onderzoek dat relevant is voor de
industrie, en leidt in die zin praktijkonderzoekers op i.p.v. practitioners.
Toegangseis is het hebben van een master in de juiste richting. Er is dus geen praktijkervaring nodig,
wat er eveneens op wijst dat dit programma meer gericht is op mensen die vanuit de academie komen.

Overzicht
Epistemic design:
Het eerste deel van het programma bestaat uit trainingen en vakken. De eerste paar maanden worden
vakken omtrent watermanagement, technologie en bedrijfskunde onderwezen aan een van de betrokken universiteiten. Vervolgens worden aan een andere universiteit trainingen in transferrable skills gegeven, zoals research project management, onderzoeksmethodologie en financiële vaardigheden.
In het tweede jaar moet tenminste één cursusmodule op master niveau gevolgd worden, en wordt
voortgang geboekt met het doen van het onderzoek. Het zelfde geldt voor het derde jaar, waarbij de
deelnemer wederom naar een andere universiteit wordt overgeplaatst. Tezamen zorgen deze modules
voor een hoeveelheid verplichte vakken omtrent transferrable skills. In het vierde jaar komt de student
terug naar Newcastle, waar nog modules over het schrijven van een thesis gevolgd kunnen worden, en
waar het onderzoek wordt afgerond.
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Set design:
De universiteit beschikt over veel laboratoria met onderzoeksinstrumenten die het onderzoek en onderwijs ondersteunen. Tijdens het volgen van dit programma sta je ingeschreven bij Newcastle, maar
spendeer je tijd bij alle betrokken kennisinstituten. Het merendeel van de onderzoeksfase wordt doorgebracht in de industrie, dus bij een bedrijf bijvoorbeeld.

Social design:
De begeleiding vindt plaats door zowel een academische als een industriële begeleider.

Outcomes and proof:
Elke kandidaat schrijft een onderzoekthesis die relevante kennis moet opleveren voor het bedrijf in
samenwerking waarmee het onderzoek is uitgevoerd. Daarnaast moeten de verplichte modules succesvol worden afgesloten.

Professional Doctorate Type II: Middlesex University
DProf (Doctorate in Professional Studies), Middlesex University

Achtergrond
De DProf is een interdisciplinair programma dat gericht is op professionals die werkzaam zijn in de top
van hun respectievelijke vakgebied. Om het mogelijk te maken dat de opleiding naast het werk gevolgd
kan worden, bestaat deze uit een parttime programma. Het programma is open voor alle professionele
sectoren en deelnemers zijn werkzaam in allerlei soorten organisaties en bedrijven. Het programma
wordt vormgegeven rondom het individu en kan zich dus focussen op een organisatie, een sector of
een persoonlijke interdisciplinaire onderzoeksvraag. De kennis die ontwikkeld wordt is gericht op het
veranderen van de praktijk en van de professional. De deelnemers worden begeleid om een brede
impact te hebben in hun eigen bedrijf of sector, en deze bepaald de focus van het onderzoek.
Het programma bestaat uit twee fases. De eerste fase bestaat uit een voorbereiding op het onderzoek,
en deze duurt 1 jaar. De tweede fase duurt maximaal 3 jaar en behelst het daadwerkelijke onderzoek.
Deze tweede fase leidt tot een afsluitend onderzoeksrapport. Het totale programma beslaat 540 credits,
hetgeen de norm is voor een doctoraal.
De toelatingseisen leggen eveneens de nadruk op ervaring in het werkveld. Een master diploma is
vereist, maar geen verdere ervaring in het hoger onderwijs. Een jaren lange ervaring in een werkveld
is daarentegen onmisbaar en ervaring met het managen van groepen mensen en projecten heeft de
voorkeur.
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Overzicht
Epistemic design:
Het programma (540 ECTS) is als volgt opgedeeld: fase 1, review of learning (20 ECTS) met de mogelijkheid een RPL (recognition of prior learning)/claim for professional learning te ontwikkelen (60
ECTS); fase 2, het opzetten van een praktijkonderzoek (60 ECTS) met de mogelijkheid een RPL claim
voor ‘practitioner enquiry’(40 ECTS); onderzoeksproject (360 ECTS).
Er is een algemeen Candidate Advising Handbook, alsmede gratis handboeken bij elke module. Deze
zijn verkrijgbaar via een Virtual Learning Environment (VLE).

Set design:
Het programma duurt 4-5 jaar en vindt grotendeels plaats op de werkplek. Het werk is het onderwerp
van het onderzoek dus het grootste deel van het onderzoek vindt plaats buiten de universiteit. Alleen
de meetings in persoon vinden plaats op de campus.

Social design:
De begeleiding vindt plaats in verschillende vormen. Face to face tutorials, e-mailcontact, elektronische
en fysieke toegang tot de universiteitsbibliotheek faciliteiten, live workshops die ook op de digitale leeromgeving (VLE) te zien zijn. Centraal in het leerproces staat de verhouding tussen de DProf-kandidaat
en diens Programma Advisor (PA) die de belangrijkste communicatielijn vormt. Deze heeft de rol van
tutor/mentor en evaluator. Naast de PA heeft de kandidaat de beschikking over een consultant (één of
meer) die helpt bij het uitvoeren van het onderzoek. Deze consultant is een ervaren praktijkdeskundige
of academische expert in het gebied van de kandidaat.
Een Programme Approval Panel geeft aan het eind van de eerste fase een goedkeuring van het onderzoeksproject, en geeft kritisch advies.
Er wordt hard gewerkt om een internationaal netwerk van DProf candidaten op te zetten. Hierbij moet
een leernetwerk ontstaan ten behoeve van peer support. Hiertoe worden DProf evenementen georganiseerd in bijvoorbeeld London, en wordt de VLE aangewend om dit netwerk te versterken.

Outcomes and proof:
De voortgang van het programma vindt voor een belangrijk deel plaats op basis van tussentijdse evaluaties van het onderzoek. Dit is een iteratief proces waarbij de PA en de consultant(en) een belangrijke
rol spelen.
Toetsing bestaat uit een onderzoeksrapport naar aanleiding van een praktijkgericht onderzoek binnen
het eigen bedrijf en een mondeling examen.
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4. Voorbeelden 3e cyclus opleidingen
Inleiding
Dit is een selectie van bestaande Professional Doctorates of gelijksoortige opleidingen in binnen- en
buitenland. Naast Nederland staan programma’s uit Australië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de
VS in deze lijst.

Nederland
PhD, TU Delft
Aan de TU Delft bestaat een PhD uit vier jaar onderzoek en Doctoral Education. Het onderwijs is een
integraal onderdeel van het programma omdat de TU Delft ernaar streeft doctors op te leiden die op
het hoogste niveau wetenschap kunnen bedrijven, en eveneens goed uitgerust zijn om in de maatschappij veeleisende functies te vervullen.
Er kunnen studiepunten(5-15 credits) verkregen worden door het zogenaamde Learning-on-the-job.

PDENg, (klinisch) TU Eindhoven
Een PDENg is een ontwerpopleiding van 2 jaar. De opleiding wordt gecategoriseerd als ‘hospital-based,
university managed’. Dit wil zeggen dat de student vanaf dag één werkt vanuit de praktijk, en de kennis
die verkregen wordt in workshops en cursussen direct toepast in deze klinische praktijk. De kandidaten
ontwikkelen diepgaande kennis over zowel de technologische aspecten, als de behoeften van de gebruikers binnen de gezondheidszorg.
Er wordt zowel aandacht besteed aan de technische aspecten, als aan de bedrijf procesmatige kanten.
Dit is immers beide belangrijk om tot effectieve oplossingen te komen. Verder zijn heldere communicatielijnen met de medewerkers in de gezondheidszorg van belang om hen daadwerkelijk te kunnen ondersteunen in de beoefening van hun werk. De vraag van de praktijk is dus leidend.

PDENg, TU Twente
De drie grootste verschillen tussen een PDENg en een PhD worden genoemd:


Een PDENg duurt 2 jaar, een PhD duurt 4 jaar;



Een PDENg is nauw betrokken bij het bedrijfsleven, een Phd bij de universiteit;



Een PDENg is gericht op (technologisch) ontwerpen, een PhD op de wetenschap.

België (Vlaanderen)
PhD, Universiteit Antwerpen
Naast excellente onderzoekers moeten alumni na het doen van een PhD ook bekwame professionals
zijn. Een competence profile wordt gemaakt om te laten zien welke activiteiten bijdragen aan welke
competenties. Het profiel onderscheidt 7 categorieën competenties:


Research skills and techniques



Adaption to the research environment



Research management



Personal effinciency



Communication skills



Networking and teamwork



Career management.
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Een PhD bij de universiteit Antwerpen benadrukt zelfreflectie die de eigen discipline overstijgt.

Duitsland
DBA, München business school
4-jarig programma in samenwerking met Sheffield Hallam University. Het is gericht op mensen die hun
professionele carrière niet willen stopzetten. Het programma is vormgegeven naar twee doelen: het
verstrekken van de mogelijkheid om contemporaine business en management theorieën te bestuderen
en bediscussiëren, en ten tweede om onderzoeksproject te begeleiden en uit te voeren.
Het programma begint met 3 modules, die uit 1-weekse cursussen bestaan. Na deze te hebben afgerond heeft men de basis voor het eigen onderzoek. De begeleiding hiervan vindt plaats door een supervisor. Na het schrijven van de thesis wordt deze ingeleverd bij Sheffield University, en op basis van
een mondeling examen wordt de deelnemer getoetst.
Toelatingseisen zijn het behaald hebben van een master in een relevant veld, en het hebben van minimaal 3 jaar werkervaring als manager.
Het programma is gericht op mensen die vanuit de beroepspraktijk komen, dus dat pleit voor type 3,
maar het is toch een vrij schoolse opzet heb ik het idee, en het eindresultaat is een vrij traditionele
thesis.

Verenigd Koninkrijk
DMan (Doctorate of management), Caladonian University of Glasgow
Dit doctoraat is gericht op medior/senior managers die terug willen keren naar de academie om onderzoek te doen naar innovaties en ‘evidence-based’ oplossingen buiten de academische wereld. Het programma duurt 4 ot 6 jaar. Het programma leidt mensen op om hun carrièreperspectieven te vergroten
en om de ‘knowledge base’ in een bepaalde sector te vergroten.
Het programma bestaat uit 5 weken cursussen verspreid over 21 maanden, en een eigen onderzoek
dat plaatsvindt binnen de werkomgeving van de deelnemer. Dit onderzoek leidt tot een portfolio van
onderzoek stukken die relevant zijn voor de sector, en het betreffende bedrijf naar de ‘cutting edge’ van
het veld brengen.
Toegangseisen bestaan uit het hebben van de juiste academische achtergrond, en een minimale werkervaring van vijf jaar.

DBa, Liverpool University
Dit programma biedt senior executives en managers de kans om de hoogste academische graad te
behalen terwijl ze fulltime blijven werken in hun betreffende positie. Het programma leidt op tot het
verkrijgen van een reeks vaardigheden die betrekking hebben op het oplossen van problemen binnen
een specifiek veld. Er is dus sprake van een hogere mate van specialisatie. De deelnemer leert om op
het hoogste niveau onderzoek te doen om bij te dragen aan diens eigen werksituatie, en aan de kennisontwikkeling van het veld. Een DBa kandidaat moet bijdragen aan zowel theorie als praktijk.
Kandidaten moeten hun impact op de praktijk demonstreren. Deze kan zowel binnen het eigen bedrijf,
of binnen andere organisaties gerealiseerd worden.
Deelnemers kunnen gebruik maken van workshops, maandelijkse onderzoek trainingen, halfjaarlijkse
schrijf retraites.
Het programma is opgebouwd uit verschillende modules, die tot op zekere hoogte zelf bij elkaar gezocht
kunnen worden. De meeste hiervan bevatten een thesis of een progress report om de voortgang te
meten. Het programma is gebaseerd op twee principes: 1 dat full-time professionals een doctoraal
parttime moeten kunnen volgen, en 2 dat de fulltime professional wordt uitgerust met skills, kennis,
tools en technieken om op het hoogste niveau onderzoek te doen dat bijdraagt aan de praktijk.
Op basis hiervan is het volgende programma ontworpen:
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Jaar 1: twee workshops, elk vijf dagen lang, gericht op het specificeren van het onderzoeksonderwerp,
planning en basale onderzoeksvaardigheden.
Jaar 2 en 3: vijfdaagse workshop die focust op onderzoeksvaardigheden, data-collectie en analyse,
alsmede op disseminatie en impact strategieën en academisch schrijven.
Jaar 4 – 7: geen workshops in Liverpool, maar tijd om de thesis te schrijven, deze kan op elk moment
in deze periode worden ingeleverd.
Toelatingseisen zijn het hebben van een master in een relevant veld, twee jaar management ervaring
of vijf jaar andersoortige werkervaring.

PD (policing, security, community safety), London Metropolitan University
Eerste PD special gericht op professionals in het veld van veiligheid en handhaving. Gericht op mensen
die op het hoogste niveau onderzoek willen doen terwijl ze werkzaam zijn in dat veld, en op deze manier
kunnen bijdragen aan de kennisontwikkeling in de praktijk. Het programma leidt dan ook op tot goed
geïnformeerde, professionele practitioners, met een brede kennis op het gebied van veiligheid en handhaving, en diepgaande onderzoeksvaardigheden.
Toetsing vindt plaats op basis van rapporten, essays, presentaties en een thesis.
Toegangseisen zijn een undergraduate degree, en minstens drie jaar werkervaring als policing officer
of law enforcement professional, waarbij iemand al een substantiële bijdrage heeft geleverd aan wetgeving en/of processen in het veld.

EngD (Skills, technology, research and Management of the UK water sector),
Newcastle University
Dit programma is bedoeld als praktijkgericht alternatief van de PhD in de water-/bouwkunde sector. Het
richt zich op een breed scala aan problemen binnen deze sector(en), met vraagstukken over waterhuishouding, klimaatverandering etc. Het bestaat uit drie onderdelen:
-

Het verkrijgen van geavanceerde technische vaardigheden door het volgen van cursussen;
Het verkrijgen van ‘transferable skills’;
Een onderzoeksproject op doctoraal niveau.

Het merendeel van het programma wordt doorgebracht op locatie in een industrieel bedrijf. Iedere
deelnemer krijgt tenminste 1 academische en 1 industriële begeleider toegewezen. Het programma
wordt geleid door een consortium van universiteiten, waaronder Londen, Exeter College(Oxford)
en Sheffield.
Toegangseis is het hebben van een master in de juiste richting. Er is dus geen praktijkervaring
nodig, wat erop wijst dat dit programma meer gericht is op mensen die vanuit de academie komen.
Daarom twijfel ik tussen Applied Phd of 2.

DProf (clinical studies), University of Central Lancashire
Het programma duurt 3 jaar fulltime, en kan ook parttime gevolgd worden. Het richt zich op ‘practitioners’, en leidt hen op om kennis en vaardigheden te vergaren waarmee onderzoek in de praktijk van
de zorg kan worden gedaan. Hierbij worden de filosofische dimensies van onderzoeksmethodologie
geanalyseerd en kritisch bestudeerd. Met analyse vaardigheden, kennis van onderzoeksmethodologie
en kennis van ethiek heeft elke deelnemer de mogelijkheid om een eigen onderzoek te formuleren dat
bijdraagt aan de klinische praktijk.
Het programma is een afstemming van onderwezen modules, de leerdoelen en de toetsingsonderdelen in elke module. Het bestaat uit cursussen, met lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast wordt onderzoek gedaan dat betrokken wordt op de praktijk.
Toetsing vindt plaats op basis van een aantal opdrachten: een reflectief portfolio dat de student vraagt
diens methodologische keuzes te verantwoorden aan de hand van de gebruikte filosofische uitgangspunten; het kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksinstrumenten die theoretisch en conceptueel onderbouwd zijn; een artikel klaar voor peer review in een academisch op vaktijdschrift; een reflectie
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rapport waarin de student reflecteert op de eigen vaardigheden, kennisgaten etc., de voorbereiding van
een onderzoeksopzet; de eindthesis en een mondeling examen.

Australië
DTech, Deakin University
Deze PD is opgezet met als doel een sterkere oriëntatie op de technische, industriële en architectonische praktijk te bewerkstelligen. De nadruk ligt op complexiteit en integreren ipppv op vergaande specialisatie. Het programma leidt op tot iemand die excelleert in de professionele praktijk, en praktijkervaring is essentieel om te mogen worden toegelaten. Het curriculum bestaat voor 1/3 uit het volgen van
cursussen, wat leidt tot het schrijven van een onderzoek dat de basis vormt voor een project in de
praktijk (2/3).
De toetsing vindt plaats op basis van een thesis en op basis van toepasbare producten (software, designs en folio’s) en de begeleiding vindt plaats vanuit de universiteit en vanuit een co-supervisor vanuit
de praktijk.

DBA (Doctorate of Business administration), Royal Malbourne Institute of Technology
Dit programma is in het leven geroepen om kennishiaten te dichten in de top van het Australische
bedrijfsleven. Zodoende leidt dit programma op tot managers die een onderbouwde vorm van leadership kunnen toepassen in het tumultueuze Australische bedrijfsleven. Het programma bestaat voor
55% uit cursussen en voor 45% uit onderzoek. Het onderzoek is ‘necessarily applied’. Het moet bijdragen aan de ontwikkeling van de praktijk, en niet louter aan de vooruitgang m.b.t. academische kennis.
Daarom is een zekere mate van specialisatie toegestaan, maar ligt de nadruk op het overstijgen van
discipline-specifieke vraagstukken. Het cursusgedeelte is intensief om een ‘knowledge base’ te verschaffen om de genoemde kennishiaten te dichten.
Voor toelating tot het programma is uitgebreide professionele ervaring een vereiste. Het programma
leidt op tot een ‘scholar executive’ en is als zodanig niet gericht op academici. Het kritisch reflecteren
op iemand eigen beroepspraktijk staat centraal in het opleiden van een ‘scholar executive’.
De thesis wordt behouden als toetsingsmiddel, maar deze weegt minder zwaar dan bij de meeste PD’s.

EdD, University of Western Sydney
Deze Doctorate of Education is opgezet in nauwe samenwerking met de praktijk. ‘The EdD at Nepean
is structured around an educational environment to encourage research and its dissemination through
publication and other forms of presentation of research findings.’(Baumgarten & Linfoot, 1998) Deze
publicaties en andersoortige presentaties van onderzoek worden verzameld in een portfolio. Deze
vormt het belangrijkste onderdeel van de EdD.
Deze EdD leidt op tot iemand die leidinggevend kan zijn in een onderwijskundige setting. Het doen van
onderzoek in een praktijkomgeving wordt beschouwd als een goede voorbereiding hierop. Een bijzondere eigenschap van dit programma is de nauwe samenwerking (partnership) die gevormd kan worden
tussen de universiteit en de werkgever, opdat de eisen die de universiteit stelt aan de student overeenkomen met de eisen die het uitoefenen van het beroep stelt.
De begeleiding vindt plaats door de universiteit en door co-supervisors bij de werkgever. Het portfolio
is het belangrijkste toetsingsobject, en het moet minstens zes stukken bevatten waarvan in ieder geval
vier op enige wijze gepubliceerd zijn.
De EdD bevat geen cursussen, maar vraagt de studenten om zelf seminars aan elkaar te geven. Hierbij
is het uitgangspunt dat lesgeven over een onderwerp een hogere mate van begrip vereist dan onderricht krijgen.
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Verenigde Staten
DNP (Doctor of Nursing Practice), University of San Fransisco
Het programma duurt 2 tot 4 jaar en is gericht op professionele nurses, met een focus op ‘family nursing’. De DNP leidt op om modellen omtrent zorg te ontwikkelen, klinische onderzoeken te evalueren,
technologie en informatie te gebruiken om het veld te veranderen. De kandidaat wordt opgeleid om
uitgebreide gezondheidsanalyses (health assessments) te doen, evenals diagnoses te stellen en om
te kunnen gaan met chronisch zieken.
Toegangseisen zijn een Bachelor in nursing of een mastergraad, aanbevelingsbrieven, resumé, cijferlijst etc., en een RN (registered Nurse) certificaat.
Typering is lastig omdat deze PD bijna een soort master lijkt, en er weinig informatie beschikbaar is
over toetsing en begeleiding etc. het is wel gericht op praktiserende nurses die het veld moeten kunnen
veranderen, wat erg op type 3 lijkt.
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5. Fictieve voorbeelden van programma’s
Voorbeeld 1: artificial intelligence
Epistemic design
Kwestie
Een bedrijf levert een dienst [onbelangrijk welke] en gaat door de vierde industriële revolutie; de digitale/Artifical Intelligence (AI) transitie. De computer gaat bedrijven steeds meer behulpzaam zijn bij de
bedrijfsvoering. Dit biedt kansen, maar zorgt er ook voor dat er hele markten zullen verdwijnen, omdat
er geen vraag meer zal zijn naar bepaalde producten (denk aan de voormalige Free Record Shop). Het
bedrijf verwacht dan ook dat AI een enorm effect zal hebben op haar business. Het kan het voortbestaan van het bedrijf bedreigen, indien het bedrijf de kans mist om AI adequaat in te zetten. Maar het
kan ook juist leiden tot een nieuwe business propositie, nadat AI geïmplementeerd is, wat juist kan
leiden tot groei van het bedrijf. Er is mogelijk sprake van een tijdsvenster met betrekking tot het inzetten
van deze technologie: als het bedrijf er op tijd bij is mag verwacht worden dat AI het bedrijf iets positiefs
gaat opleveren.
Vraag: wat zijn de enabling factors omtrent AI die een rol spelen bij de afwegingen die een bedrijf moet
maken bij het al dan niet aangaan van de digitale/AI transitie en het moment waarop het bedrijf dit gaat
doen? Wat zijn mogelijke scenario’s als het bedrijf AI niet of te laat omarmt en wat zijn de kansen als
het bedrijf dit wel en ook op het juiste tijdstip doet? Wat is het juiste moment voor dit specifieke bedrijf
om aan de transitie te gaan beginnen?
NB: De thematiek van deze casus betreft AI, maar deze problematiek is breder te trekken naar bijv.
block chain, gentherapie of kwantum computing.

Taken
Wat zou de student concreet kunnen doen?


het doorlopen van een Research & Development innovatietraject, waar praktijkgericht onderzoek in de zin van action research-achtig onderzoek ondersteunend aan is:
o

beeld vormen van de complexe startsituatie: hoe ontwikkelt AI zich, wat vervangt het
in dit specifieke bedrijf, welke mensen worden obsoleet of moeten andere werkzaamheden gaan uitvoeren?

o

uitvoeren van onderzoekstaken als een gap-analyse, vinden van passende methodologieën en het uitvoeren en bestuderen van case studies zowel van binnen als buiten
het bedrijf die kunnen fungeren als voorbeeldcasussen

o

uitvoeren van kleine concrete real life trials met de implementatie van AI in korte cycli
(actie gericht onderzoek en design thinking strategieën)

o

schrijven van scenario’s op basis van de uitgevoerde kort cyclische kleine trials vanuit
de verschillende perspectieven die er binnen en buiten het bedrijf bestaan, zodat je
domein overstijgend werkt

o

implementatie van AI in de real life setting



strategische kennis ontwikkelen



ontwerpen strategisch ontwikkelproces en dit doorlopen met de board van het bedrijf



het leren ‘aanzetten’ van verbeeldingskracht, visualiseren en uit je eigen comfortzone komen,
om zo ver in de toekomst te kijken en te zien wat er over 30 jaar allemaal mogelijk is én leren
om van daaruit terug te redeneren
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Kennis
Wat moet de student aan kennis gebruiken of leren/ontwikkelen tijdens het project?


toegepaste kennis:
o

hoe werkt deze specifieke business?

o

welke innovatiemogelijkheden zijn er binnen deze specifieke business?



technische kennis over AI



kennis over de impact en mogelijkheden van AI



kennis van bedrijfsvoering



kennis over strategisch management



veranderkundige kennis



kennis van technologie adoptie modellen



kennis van business modellen



methodologische kennis van actiegericht onderzoek en design thinking strategieën

Emergent activity
Wat zijn belangrijke gebeurtenissen en activiteiten waarvan de student leert?


strategische meetings met de boardmembers van een bedrijf



ontmoetingen met werknemers van het bedrijf die de impact van de implementatie van AI ervaren



ontmoetingen met klanten van het bedrijf die de impact van het werken met AI ervaren



werkbezoeken buiten het bedrijf waarbij je de impact van het werken met AI meemaakt en
ervaart



interactie met experts



faalervaringen in een (veilige) vrije experimentele setting zoals start-up of innovatielab



botsing tussen de huidige situatie in het bedrijf en experimenten die in het kader van het 3de
cyclus traject uitgevoerd worden



kijken naar de mogelijkheden die getoond worden in de combinatie van kunst en technologie
(om een blik in de toekomst te kunnen werpen)

Set design
Op welke plekken en met welke tools en hulpmiddelen vindt het project plaats?


een PD-valley (equivalent van de Silicon Valley) met een soort ‘start-up cultuur’, zodat het opdrachtgevende bedrijf en andere bedrijven relatief veilig kunnen investeren in experimenten,
waarbij ingecalculeerd wordt dat de meeste experimenten zullen ‘mislukken’. Zo wordt falen
veilig en wordt er ruimte geschapen om te leren.



binnen het opdrachtgevende bedrijf



tijdens boardmeetings

Social design
In welke duo’s, groepen en teams vindt het project plaats?


In interactie met professionals van het bedrijf, experts op het gebied van AI, hoofdzakelijk in de
praktijk van het opdrachtgevende bedrijf



Een omgeving met een start-up achtige cultuur
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Outcomes
Wat moet de student realiseren?


een evidence based adviesrapport gericht op de leiding van het bedrijf (niveau raad van bestuur
of bestuur van een businessunit)



een (vak)publicatie



daadwerkelijke implementatie van AI in het bedrijf, waarbij ook een businessplan geschreven
is en medewerkers inmiddels vertrokken zijn of andere taken hebben gekregen



kennis die ook benut kan worden door andere bedrijven met vergelijkbare vraagstukken



kennis over de maatschappelijke impact die de ontwikkeling van bedrijven door middel van
implementatie van AI heeft op de maatschappij

Proof
Met welk bewijsmateriaal toont de student aan dat hij/zij beroepsbekwaam is op niveau 8?


Een beoordelingscommissie, met mensen uit het bedrijfsleven (waaronder mensen uit de raad
van het bestuur van het opdrachtgevende bedrijf), de maatschappij (o.a. vertegenwoordigers
klanten) en het praktijkgerichte onderzoek vormen een beoordelings/promotie commissie die
de onderstaande producten moeten beoordelen (om de objectiviteit van de toetsing te waarborgen maken de begeleiders van de student hier geen deel van uit):



documentaire van het innovatie proces of overzicht van Key Performance Indicatoren met daarbij een verantwoording en onderbouwing in de vorm van een rapport of boekje van de experimenten/innovatie-aanpak: hoe heb je deze ontwikkelt, hoe heb je de aanpak uitgevoerd en een
evaluatie van de aanpak zelf en de resultaten van de aanpak



portfolio inclusief een criterium-gericht-interview



tussentijdse evaluaties (van Company Advisor en/of promotor)



vakpublicatie, inclusief methodologische verantwoording, met een strenge peer review/redactionele selectie (een gremium dat dit artikel kan beoordelen en bekritiseren voorafgaand aan
de eventuele publicatie dient nog opgericht worden. Hierin kunnen zowel mensen zitten die de
ontwikkelde kennis kunnen beoordelen, mensen die de klanten en medewerkers van het bedrijf
of vergelijkbare bedrijven vertegenwoordigen en mensen uit het bedrijfsleven of de members
van de board van het opdrachtgevende bedrijf).



bewijs van tevredenheid van het opdrachtgevende bedrijf

Voorbeeld 2: eenzame ouderen
Epistemic design
Kwestie
Praktijkkwestie vanuit het HU thema zorg en welzijn: hoe kan eenzaamheid onder ouderen worden
teruggedrongen?
Dit is een kwestie die al lang en heel nadrukkelijk speelt en eigenlijk wordt het er, in Nederland en dus
ook in Utrecht, niet beter op; in tegendeel. Er is zoiets als ‘de Staat van Utrecht’ waar allerlei relevante
informatie jaarlijks wordt gerapporteerd op basis van gegevens van bijvoorbeeld het CBS. Op basis
daarvan wordt dit probleem opnieuw naar voren geschoven. Om die reden hebben we het ook in onze
agendering van ons kennisplatform ‘Utrecht Sociaal’ opgenomen. Daarin zijn veel partners in het sociale domein specifiek verenigd. Het is een groot ingewikkeld en echt maatschappelijk vraagstuk. Het is
een wicked problem, omdat het bij veel mensen voorkomt, omdat het toeneemt en omdat het op allerlei
manieren veroorzaakt wordt of aan de hand kan zijn. Het speelt op micro-, meso- en macroniveau. Dus
het heeft te maken met een specifieke persoon en zijn of haar leefomgeving, maar het heeft ook te
maken met hoe maatschappelijke organisaties acteren en met onze westerse samenleving en de relaties, netwerken en gemeenschapszin die we verloren zijn. En wie bijvoorbeeld de opdrachtgever zou
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moeten zijn voor het oplossen van het probleem is al deel van het probleem, op het mesoniveau. Want
wie is daar wel en niet in geïnteresseerd zou je kunnen zeggen. Tot nu toe krijgt eigenlijk niemand het
echt voor elkaar om het te verbeteren. We doen heel veel en dat verkopen we aan elkaar op congressen, maar het probleem van eenzaamheid onder ouderen neemt nog steeds toe.

Taken
Wat zou de student concreet kunnen doen?


in kaart brengen van dit vraagstuk in een specifieke context door contact te leggen met alle
stakeholders; de partijen die allemaal zouden moeten samenwerken



een probleemverkenning uitvoeren samen met de direct betrokkenen (eenzame ouderen, directe omgeving van eenzame ouderen, maar bijvoorbeeld ook mensen die het risico lopen om
later een eenzame oudere te worden)



inventariseren welke oorzaken bestaan en welke aan te pakken zouden kunnen zijn



uitvoeren literatuuronderzoek



keuzes maken, afbakenen, operationaliseren en lokaal op maat snijden van het vraagstuk (onder andere door te kijken waar de energie bij betrokkenen)



noodzakelijk partners bij elkaar brengen en op een lijn krijgen



consortiumvorming



kernteam samenstellen (want de hele tijd met 100 man bepalen wat de volgende stap gaat zijn
dat werkt ook niet)



kernteam leiden



procesbegeleiding



actormaps maken



vinden van opdrachtgever/probleemeigenaar of –eigenaren



verbinden praktijk, onderzoek en onderwijs op dit onderwerp binnen de HU



een verbetertraject ontwerpen/ontwikkelen en uitvoeren, waar participatief actieonderzoek onderdeel van uitmaakt (je doet het samen met de mensen om wie het gaat)



living labs opzetten



experimenten uitvoeren



een doorbraak bewerkstelligen op systeemniveau aanbrengen



kennis- en vaardigheden genereren op basis van trial en error (op basis van intuïtie die opgebouwd is door jarenlange praktijkervaring of als educated guess)



verduurzamen van de plannen door het ontwikkelen/ontwerpen van een passende organisatorische en financiële structuur



interveniëren op/vertalen naar beleidsniveau



op een hoog aggregatieniveau praktijk verbinden met onderzoek



abstraheren van generaliseerbare kennis



kennisrapporten schrijven en delen

Kennis
Wat moet de student aan kennis gebruiken of leren/ontwikkelen tijdens het project?


Toegepaste kennis: hoe ziet het gehele speelveld er binnen de gekozen context uit?



Bedrijfskundige kennis en skills:
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o

financiële kennis

o

organisatorische kennis



kennis over communicatie en communicatieve skills



kennis over publiekscommunicatie



kennis over preventie



het kunnen abstraheren van algemeen geldende principes; niet-context gebonden kennis



vakkennis uit de zorg



implementatiekennis/-kunde



verandermanagement



interventie vaardigheden in complexe situaties



kennis over netwerken en gemeenschapsvorming in de maatschappij



kennis over de verschillende initiatieven die reeds bestaan en al dan niet werkzaam zijn om
eenzaamheid terug te dringen (op micro-, meso- en macroniveau)



kennis over beleid en wat er op beleidsniveau gedaan is, wordt en in de toekomst mogelijk zou
zijn om eenzaamheid terug te dringen



leren systeemdenken



basiskennis van psychologie



kennis van welzijns- en zorgorganisaties en hoe het geheel georganiseerd is



basiskennis van sociologie



Emergent activities

Emergent activity
Wat zijn belangrijke gebeurtenissen en activiteiten waarvan de student leert?


de confrontatie met de eenzame ouderen zelf



dompel je onder in de situatie en leefwereld van een eenzame oudere en ervaar wat het is om
eenzaam te zijn



langsgaan bij lopende, bestaande initiatieven



rapporten lezen die over lopende en reeds uitgevoerde initiatieven zijn geschreven



aanschuiven bij verschillende soorten bestuurlijk overleg die over dit thema gevoerd worden



participeren in een netwerk/consortium en daarin leren samenwerken



in werksessies met het kernteam



evaluatiemomenten met de eenzame ouderen zelf en professionals en andere betrokkenen die
in het kader van een één van de experimenten in het PD traject geprobeerd hebben iets aan
de eenzaamheid te doen

Set design
Op welke plekken en met welke tools en hulpmiddelen vindt het project plaats?


grotendeels in de praktijk zelf met hulp van de direct betrokkenen zelf (participatieve actie onderzoekstechieken)



in stad Utrecht, mogelijk in een specifiek wijk (maar ook elders in de provincie en het hele land)



Social design
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Social design
In welke duo’s, groepen en teams vindt het project plaats?


er zijn heel veel stakeholders bij betrokken, misschien wel iedereen in onze samenleving. Het
is echt een maatschappelijk vraagstuk. Het raakt de mensen om wie het gaat en hun directe
omgeving, zoals buren, familie op afstand, verre vrienden, welzijnsorganisaties, buurteams, de
gemeente, de provincie en ook andere maatschappelijke organisaties die dit zoals bibliotheken,
de cultuursector of sportclubs, wandelgroepjes op het gebied van eenzaamheid enzovoort enzovoorts. Ook bedrijven, bijvoorbeeld AH, spelen hierop in.



wordt begeleid vanuit het HBO/de universiteit maar richt zich op een heel veld



Assessment design

Outcomes
Wat moet de student realiseren?


door bestaande kennis in te zetten moet er een daadwerkelijke doorbraak op systeem niveau
gerealiseerd zijn en deze oplossing of oplossingsrichting moet structureel, generaliseerbaar
(niet alleen werkzaam voor één of enkele personen) en te repliceren zijn.



daadwerkelijke implementatie van oplossingen/oplossingsrichtingen in de real life praktijk

Proof
Met welk bewijsmateriaal toont de student aan dat hij/zij beroepsbekwaam is op niveau 8?


Een beoordelingscommissie beoordeelt of het geheel functioneren op niveau 8 (breedte + diepgang van het werk als geheel moet voldoende ‘oppervlakte’ geven voor niveau 8) en geeft
kritische reflectie (in een vorm van peer-review) op de volgende zaken:



bewijs dat er echt iets veranderd is (het bewijsmateriaal organiseren volgens het model van
Carvalho leggen: epistemic, welke (vormen van) kennis is/zijn opgedaan, waar heeft het zich
afgespeeld, wie waren erbij betrokken, etcetera):



aangetoonde impact bij de mensen die het daadwerkelijk betreft: mensen voelen zich minder
eenzaam



bewijs dat het werk en de adviezen van de student en de student als persoon geaccepteerd
worden op bestuurlijk/besluit niveau (waarbij ook de bestuurders aangeven dat de student
daadwerkelijk iets heeft bijgedragen)



de peers in de netwerken waarin de student samenwerkt geven aan dat de student een goede
en betrouwbare partner is en daadwerkelijk heeft bijgedragen aan verbetering van het probleem



een peer reviewed vakpublicatie waarin de opgedane praktijkkennis (tacit knowledge) ontsloten
wordt



geschreven theoretische verantwoording van de aanpak (bijv. door middel van reconstructive
logic volgens Kaplan): hoe is de student te werk gegaan (incl. een logboek waarin terug te zien
is wat, wanneer, waar is gebeurd ten behoeve van een audit trail), wat daar de achterliggende
gedachten van zijn geweest en wat is de opbrengst voor op micro-, meso- en macroniveau?
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