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Inleiding 
 
 
Onderzoek doen om er: (A) een betere docent/leerkracht van te worden, niet omdat je onderzoeker wilt worden, en (B) er praktische problemen in de 
beroepspraktijk mee op te lossen. Dat zijn in essentie de twee doelstellingen waar dit leerarrangement om gaat. In deze hbo-master opleiding Leren & 
Innoveren ga je onderzoek doen voor en in jouw eigen beroepspraktijk. Hierbij ligt de nadruk op het als docent/leerkracht beter leren ontwerpen en 
ontwikkelen van producten, processen en/of diensten. In dit leerarrangement is het de bedoeling om via discussies met je peers, je collega's, je 
medestudenten, je werkveldvertegenwoordigers, de betrokken lectoren, docent-onderzoekers en coaches veelvuldig te hebben over wat er werkelijk toe doet 
in het onderwijs.  
 
Over de aard van onderzoek zoals dat bij hbo-instellingen wordt verricht en gedoceerd, is in het afgelopen decennium druk gedebatteerd. In het AWT Advies-
65 Ontwerp en Ontwikkeling – De functie en plaats van onderzoeksactiviteiten in hogescholen uit 2005 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en 
Technologiebeleid (AWT) aan minister Van der Hoeven (OCW) worden bovenstaande twee doelstellingen van hbo-onderzoek voor het beroep en de 
beroepspraktijk geadviseerd. Volgens de AWT kan hbo-onderzoek de beroepspraktijk op twee manieren helpen. Het kan allereerst een omgeving bieden 
waarin vakmensen worden opgeleid. Ten tweede kan hbo-onderzoek een antwoord geven op concrete problemen. De AWT vindt het eerste aspect het 
belangrijkst. Goed geschoold personeel opleiden is de kerntaak van hogescholen. Concrete problemen oplossen is een aanvullende taak.  
 
In de opvatting van Hogeschool Rotterdam ligt bij het doen van onderzoek bij hbo bachelor opleidingen de nadruk van onderzoek op de bijdrage die het levert 
voor de ontwikkeling in het beroep. Bij hbo-masteropleidingen en dus ook bij jouw masteropleiding Leren & Innoveren is het de bedoeling dat je door het doen 
van onderzoek zowel een betere onderwijsprofessional wordt, als ook betere oplossingen voor de beroepspraktijk leert ontwerpen en ontwikkelen. Dat leer je 
te doen door het zelf uitvoeren van onderzoek en door het kennisnemen en betrekken van de laatste state-of-the-art inzichten uit onderzoeksresultaten van 
anderen.  
 

De toetsing van het eerste jaar van dit leerarrangement gebeurt aan de hand van een onderzoeksopzet die je dit jaar opstelt, indient en presenteert. Het is de 
opzet van een onderzoek dat je gaat uitvoeren gedurende het tweede jaar van deze studie. Tegelijkertijd met het uitwerken van deze onderzoeksopzet, leer 
je tijdens de leeractiviteiten alle stappen van het doen van onderzoek. Zo krijg je een goed en helder beeld van wat het betekent om onderzoek te doen en 
kun je daar bij het maken van je onderzoeksopzet al van profiteren. 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Competenties en Rollen LA5.1 
 

 
Competenties 
 
De pedagogische competentie (indicatoren 2, 4) 
De didactische competentie (indicator 1) 
De organisatorische competentie (indicator 4) 
Omgevingscompetentie (indicator 1, 6) 
Reflectie- en onderzoekscompetentie (indicatoren 2, 3, 4, 5, 6) 
 
 

Rollen 

1. Excellente leraar:  

 draagt vanuit zijn expertise, bij aan het pedagogische en didactische klimaat binnen de school als totaal.  

 heeft een gedegen kennis van actuele inzichten in het leren van lerenden en in de kenmerken van krachtige leeromgevingen voor lerenden van 
uiteenlopend niveau.  

 expliciteert mede op basis van zijn kennis zijn persoonlijke onderwijsvisie en relateert deze aan de onderwijsvisie van de school.  

2. Ondernemende ontwikkelaar:  

 initieert innovaties en ontwikkelt nieuwe didactische concepten, instrumenten en materialen op basis van expliciete kennis van het leren van en het 
ontwerpen van onderwijs.  

 implementeert (op kleine schaal) vernieuwingen, rekening houdend met de nieuwste inzichten op dit gebied en met maatschappelijke ontwikkelingen 
en behoeften.  

 werkt daarbij interdisciplinair samen met collega’s, leidinggevenden en partijen uit de omgeving van de school.  

3. Reflective practitioner:  

 onderzoekt onderwijs vanuit het perspectief Leren & Innoveren en brengt zo leerbehoeften van lerenden en de effecten van onderwijs kritisch in 
kaart.  

 voert praktijkgericht onderzoek uit, op basis van expliciete kennis van onderzoeksmethodieken.  

 is in staat om binnen het team aanwezige praktijkkennis te expliciteren, te onderbouwen door concreet onderzoek en te verspreiden door publicaties 
of workshops.  

 is in staat de resultaten van door derden verricht onderzoek kritisch voor de eigen onderwijspraktijk te beoordelen.  
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4. Begeleider en gesprekspartner voor collega’s:  

 treedt op als gespreksleider en begeleidt collega’s bij innovatieprocessen en bij de ontwikkeling van onderwijs.  

 is in staat om collega’s te scholen en hij ondersteunt ze op zijn inhoudelijke expertisegebied.  

 heeft inzicht in het leren van professionals.  
 
 
Voor praktijkgericht onderzoek is de reflectie- en onderzoekscompetentie en de rol van reflective practitioner van belang.  
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Overzicht rooster 
 

Datum Onderwerp Vorm Met wie Begeleide 
uren 

Onbegeleide uren 

18 september 
14.00-15.30 

Introductie onderzoek College en werken in groepen Jaargroep 1,5  

  Voorbereidingsopdracht   1 

15 januari  
14.00-21.00 

Leeractiviteit 1 
Oriënteren, richten en  
plannen 

College en werken in groepen Jaargroep 6  

22 januari 
14.00-17.00 
 
18.30-21.00 

Taakweek 1 
Werken met Sia 
Werken in de leerteams 
Evt. begeleiding 
onderzoeksopzet 

 
  

 
2 halve groepen 

 
1,5 

 

 Werken in de leerteams   3 

 Zelfstudie   8 

  Voorbereidingsopdrachten   2 

29 januari 
14.00-17.30 
18.30-21.00 

Leeractiviteit 2 
Theoretisch kader  
Begeleiding onderzoeksopzet 

College en werken in groepen Jaargroep 6  

5 februari Taakweek 2 
Coachings-/ 
voortgangsgesprekken 
Evt. begeleiding 
onderzoeksopzet 

 Zelfstandig  3 

 Werken in de leerteams   2 

 Zelfstudie   8 

12 februari Taakweek 3 
Coachings-/ 
voortgangsgesprekken 
Evt. begeleiding 
onderzoeksopzet 

 Zelfstandig  3 

 Werken in de leerteams   2 
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 Zelfstudie   8 

19 februari Zelfstudie vakantie PO/VO 
regio midden 
Werken aan eigen 
onderzoeksopzet 

    

26 februari Voorjaarsvakantie 
Hogeschool Rotterdam 

    

  Voorbereidingsopdrachten   2 

5 maart Leeractiviteit 3 
Onderzoeksaanpak en 
rapportage 

College en werken in groepen Jaargroep 6  

  Peerreview voorbereiden   8 

12 maart Taakweek 4 
Peerreview 

  
Onderzoeksgroep 

 
6 

 

  Werken in leerteams   2 

  Werken aan de eindopdracht   107 

  Zelfstudie   3 

19 maart Taakweek 5 
Inleveren onderzoeksopzet 

 Zelfstandig  8 

  Voorbereiden presentatie   21 

7 mei  Presentaties  6  

      

      

Totale contacttijd  33  

Totale tijdsinvestering (contacttijd-groepswerk-zelfstudie)   224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Rooster leeractiviteiten 
 

Leeractiviteit 1 Oriënteren, richten en plannen 

 
Onderzoeken is een term die tot het alledaagse leven behoort. Iedereen weet wat onderzoeken is. Al blijkt wel, wanneer we erover in gesprek raken, dat de 
term ‘onderzoeken’ uiteenlopende associaties oproept. Associaties die te maken hebben met de praktische bruikbaarheid van onderzoek en associaties die 
te maken hebben met het wetenschappelijke karakter ervan. Bij die associaties moet onderzoek valide en betrouwbaar zijn.  
 
Gedurende deze leeractiviteit werken we onder andere aan de volgende competenties: 2.2, 2.4, 4.4 en 7.3. Het doel van deze eerste bijeenkomst is om 
onder andere de inleiding op het praktijkprobleem verder af te maken en de hoofd- en deelvragen geformuleerd te hebben. 
 
Voorbereidingsopdrachten (onbegeleid) 
 
1.0 Bestudeer Van der Donk en Van Lanen (2012) Hoofdstuk 1 t/m 4. 
1.1 Bestudeer Saunders, Lewis, Thornhill, Booij en Verckens (2011) Hoofdstuk 2 en 4. 
1.2 Doorloop de fase van Oriënteren en Richten. 
1.3 Beschrijf je praktijkprobleem a.d.h.v. H3 van Van der Donk e.a. (2012) op 2 A4-tje’s 
1.4 Werk je onderzoeksvraag en deelvragen uit. 
1.5 Bespreek op je werkplek en in je leerteam het praktijkprobleem. 
1.6 Bespreek op je werkplek en in je leerteam de onderzoeksvraag. 
1.7 Neem je praktijkprobleem, onderzoeksvraag en deelvragen mee. 
 
Programma  
(Programmaonderdelen zijn indicatief)  
 

 Introductie LA5.1, bespreken van het programma. 

 Oriëntatie op het praktijkprobleem 

 Verwerken van het praktijkprobleem 

 Onderzoeksvraag en deelvragen aanscherpen 

 Validiteit en betrouwbaarheid 

 Operationalisatie 

 Plenaire terugkoppeling 
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Leeractiviteit 2 Theoretisch kader 
 
Je hebt een goede vraagstelling staan, maar hoe moet je nu verder? Welke literatuur is relevant voor jouw vraagstelling? Wat is goede literatuur en hoe 
bespreek je deze op kritische wijze? 
 
Tijdens deze leeractiviteit besteden we aandacht aan de eisen die gesteld moeten worden aan een goed theoretisch kader.  
 
Gedurende deze leeractiviteit werken we onder andere aan de volgende competenties: 3.1 en 6.1. Het doel van deze bijeenkomst is dat je precies weet hoe 
je de juiste literatuur kunt vinden en dat je in staat bent op kwalitatief goede wijze een heldere en evenwichtige literatuurstudie te presenteren. 
 
Voorbereidingsopdrachten (onbegeleid) 
2.0 Bestudeer Van der Donk e.a. (2012) Hoofdstuk 4. 
2.1 Bestudeer Saunders e.a. (2011) hoofdstuk 3 en 10. 
2.2 Maak een model van jouw belangrijkste concepten. 
2.3 Zoek in ieder geval 1 goed onderzoeksartikel dat relevant is voor jouw onderzoek. 
2.4 Maak een analyse van dit onderzoeksartikel.  
2.5 Neem je model en analyse van je onderzoeksartikel mee naar deze leeractiviteit.  
 
 
 
Programma  
(Programmaonderdelen zijn indicatief)  
 

 Zoeken van goede onderzoeksliteratuur. 

 Ordenen van de literatuur. 

 Kritisch bespreken van de onderzoeksliteratuur 
 
Suggestie voor de onderzoeksbegeleiding: 

 Bespreken van de hoofd- en deelvragen 
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Leeractiviteit 3 Onderzoeksaanpak en rapportage  
  
Bij een goed onderzoek, hoort een goed onderzoeksplan. Een beetje te vergelijken met het bouwen van een huis. Daar worden ook eerst bouwtekeningen 
van gemaakt voordat er echt gebouwd wordt. Bovendien is het zo dat wanneer men op problemen stuit tijdens het bouwen men terug moet naar de 
tekentafel. Dit geldt ook voor onderzoek doen. 
Wanneer je probleemstelling en je vraagstelling helder zijn, kan je een goed onderzoeksplan maken. Houd de rode draad in de gaten en zorg voor een 
logische opvolging van de verschillende onderdelen van je onderzoeksplan. Mocht je bij de uitvoering van je onderzoek in de problemen komen, dan is de 
kans groot dat ook jij terug moet naar jouw ‘tekentafel’. 
 
In deze derde leeractiviteit besteden we onder andere aandacht aan je voorgenomen dataverzameling. We bespreken de onderzoeksinstrumenten die je hebt 
gekozen en de geschiktheid van deze instrumenten gegeven jouw vraagstelling. Verder gaan we in op dilemma’s waar je tegenaan loopt en bespreken we de 
analyse van data.  
 
Gedurende deze leeractiviteit werken we onder andere aan de volgende competenties: 6.6, 7.4, 7.5 en 7.6. Het doel van deze bijeenkomst is een 
onderbouwde keuze te kunnen maken voor een bepaalde onderzoeksaanpak en voldoende inzicht hebben in de wijze waarop we rapporteren.  
 
 
Voorbereidingsopdrachten (onbegeleid) 
 
3.0 Bestudeer Van der Donk e.a. (2012) Hoofdstuk 5 t/m 9 en Saunders e.a. (2011) Hoofdstuk 8 t/m 12. 
3.1 Start met het schrijven van je onderzoeksplan. (Her)formuleer zo nodig op basis van de voorafgaande leeractiviteiten jouw probleemstelling, 

onderzoeksvraag, deelvragen en onderzoeksdoel.  
3.2 Voeg bij je onderzoeksplan je onderzoeksaanpak, onderzoeksinstrumenten en de wijze waarop je de data wilt gaan analyseren.  
3.3 Schrijf een eerste aanzet voor hoe je je data zou kunnen verzamelen en analyseren.  
3.4 Schrijf een korte toelichting bij je onderzoeksplan waarin je vooral ingaat op de twee grootste dilemma´s of twijfelpunten.  
 
 
Programma college 
(programmaonderdelen zijn indicatief)  
 

 Bespreken van verschillende methoden van dataverzameling 

 Verkennen van verschillende onderzoeksinstrumenten 

 Inzicht in de data-analyse 

 Verschillende aspecten van een goede rapportage 

 Bespreken van dilemma’s in de onderzoeksopzet 
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Begeleiding 
 
De begeleiding van de student tijdens het onderzoek vindt deels plaats tijdens de bijeenkomsten door de docenten en in voor LA5 geformeerde 
begeleidingsgroepen.  
 
De begeleiding is nadrukkelijk in groepsverband om van elkaar te kunnen leren. Tijdens de sessies is er daarom zowel ruimte voor peercoaching als voor 
begeleiding door de docent. Leidend zijn hierbij zowel de leervragen van de student (feedback, tips e.d.) als de eisen die worden gesteld aan het eindproduct 
(feedforward). Het eerste begeleidingsmoment zal op 29 januari plaatsvinden. Het tweede begeleidingsmoment kun je zelf met je groep inplannen met je 
onderzoeksbegeleider. Het laatste begeleidingsmoment bestaat uit een peerreview op 12 maart, het tijdstip kunnen jullie ook weer zelf inplannen met je 
onderzoeksbegeleider.  
 
 

Homo Zappiens 
 
Ook in dit leerarrangement is ruimte gereserveerd voor Homo Zappiëns. Tijdens de taakweek 1 op 22 januari zal Sia Vogel een bijeenkomst verzorgen van 
anderhalf uur. Van 14.00-15.30 zullen de leerteams 1 t/m 3 werken met Sia. Van 15.30-17.00 uur zullen leerteam 4 en leerteam 5 werken met Sia.  
 
 

Literatuur 
 
Verplicht 

Van der Donk C. & Van Lanen, B. (2012). Praktijkonderzoek in de school (2
e
 druk). Bussum: Coutinho. 

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booij, M. & Verckens, J.P. (2011). Methoden en technieken van onderzoek (5
e
 druk). Amsterdam: Pearson Education 

Benelux. 
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Toetsing 
 
Voor de toetsing van dit onderdeel zijn het inleveren van een kwalitatief goede onderzoeksopzet en een mondelinge presentatie van het onderzoek vereist. 
Om in aanmerking te komen voor beoordeling moet het werk aan de verderop genoemde voorwaarden voldoen. Vervolgens wordt het werk beoordeeld aan 
de hand van de rubrics. Na het inleveren van je onderzoeksopzet krijg je via een go of no go te horen of je mag presenteren. Het eindcijfer voor dit 
leerarrangement wordt toegekend na de presentatie.  
 
In lijn met de rest van de Hogeschool Rotterdam e.o. hanteert de MLI één herkansing per leerarrangement per jaar, en is de nakijktijd voor docenten drie 
werkweken. 
 

 
Beoordeling 
 
Voorwaarden 
De uitwerking van de opdracht moet aan de hieronder geformuleerde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor beoordeling. De beoordelaars 
behouden zich nadrukkelijk het recht voor om op basis van deze voorwaarden een opdracht af te wijzen. Pas bij een volgend officieel inlevermoment kan een 
afgewezen opdracht opnieuw worden ingediend. 
 
De uitwerking van de opdracht: 

 heeft een voorblad met daarop vermeld: titel, voor- en achternaam van de student, studentnummer, inlevermoment, en om welke herkansing het gaat 
indien van toepassing; 

 is opgesteld in lettertype Arial, 10-punts, regelafstand 1; 

 is geschreven volgens de APA-richtlijnen als gecommuniceerd in de APA workshop van de MLI; 

 is taalkundig correct; 

 is volledig; 

 wordt digitaal ingeleverd via N@tschool via de map ‘inleveropdrachten’, naast twee hardcopies. 

 Het bestand wordt aangeleverd in een in Word bewerkbaar formaat (.doc of .docx). 

 De bestandsnaam is opgebouwd volgens het volgende format: [LAX]_[voor- en achternaamstudent]_[inleverdatum] (voorbeeld: 
LA5_janjanssen_01102012). 
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Producteisen 
De uitwerking van de onderzoeksopzet moet aan de hieronder geformuleerde producteisen voldoen om in aanmerking te komen voor beoordeling. De 
beoordelaars behouden zich nadrukkelijk het recht voor om op basis van deze voorwaarden een opdracht af te wijzen. Pas bij een volgend officieel 
inlevermoment kan de opdracht opnieuw worden ingediend. 

 
 De onderzoeksopzet (exclusief bijlagen en literatuurlijst) blijft binnen de 9000 woorden. 

 De richtlijn voor de te gebruiken literatuur is 20 zelf aangedragen bronnen. (Internationale) wetenschappelijke artikelen worden hoger gewaardeerd 
dan boeken. Gebruik overwegend recente bronnen van na 2006. 

 Het onderzoek is uitvoerbaar. Ofwel: met deze onderzoeksopzet kan in jaar 2 begonnen worden met het uitvoeren van het onderzoek. 

 
Rubrics 
De rubrics worden gepresenteerd en toegelicht tijdens de eerste leeractiviteit. Deze worden vervolgens op N@tschool geplaatst. 
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Aanvullende literatuur 
 
Algemeen over praktijkonderzoek 
 
Harinck, F. (2010). Basisprincipes praktijkonderzoek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 
 
Landsheer, H, Hart, H. ’t, Goede, M. de & Dijk, J. van (2003). Praktijkgestuurd onderzoek: methoden van praktijkonderzoek. Groningen/Houten: Wolters-

Noordhoff/Stenfert Kroese. 
 
Lange, R. de., Schuman, H., Montesana Montessiori, N. (2011). Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 
 
Yperen. T.A. & Veerman, J.W. (2008)(red.). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd onderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon. 
 
 
Algemeen over sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
 
Hart, H. ‘t, Boeije, H. & Hox, J. (red.)(2009). Onderzoeksmethoden. Den Haag: Boom Lemma. 
 
Swanborn, P.G. (2005). Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Inleiding in ontwerpstrategieën. Amsterdam/Meppel: Boom. 
 
Swanborn, P.G. (2010). Basisboek sociaal onderzoek. Amsterdam: Boom/Lemma. 
Over kwalitatief onderzoek 
 
Baarda, D.B., Goede, M.P.D. de, Meer-Middelburg, A.G.E. van der (2007). Basisboek interviewen. Groningen: Wolters-Noordhoff. 
 
Hulshof, M. (2007). Leren interviewen. Een hbo-methode voor het mondeling verzamelen van informatie. Houten: Wolters-Noordhoff. 
 
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. An expanded sourcebook. London: Sage. 
 
Swanborn, P.G. (2008). Case Study’s: wat, wanneer, hoe? Amsterdam: Boom/Lemma. 
 
Wester, F., Smaling, A., Mulder, L. (2000)(red.). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Bussum: Coutinho. 
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Over kwantitatief onderzoek 
 
Baarda, D.B., Goede, M.P.M. de & Kalmijn, M. (2007). Basisboek enquêteren. Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en 

afnemen van enquêtes. Groningen: Wolters-Noordhoff.  
 
Baarda, D.B., Goede, M.P.M. de & Dijkum, C.J. van (2003). Basisboek Statistiek met SPSS. Handleiding voor het verwerken en analyseren van en 

rapporteren over (onderzoeks)gegevens. Groningen: Stenfert Kroese. 
 
Swanborn, P.G. (1993). Schaaltechnieken: theorie en praktijk van acht eenvoudige procedures. Amsterdam: Boom. 
 
Tacq, J. (1991). Van probleem naar analyse. De keuze van een gepaste multivariate analysetechniek bij een sociaal-wetenschappelijke probleemstelling. De 

Lier: ABC. 
 
Tacq, J.J.A. (1984). Causaliteit in sociologisch onderzoek: een beoordeling van causale analysetechnieken in het licht van wijsgerige opvattingen over 

causaliteit. Antwerpen: Van Loghum Slaterus. 
 
Over reviewonderzoek 
 
Torgerson. C. (2003). Systematic reviews. London: Continuüm International Publishing. 
 
 
Over evaluatieonderzoek 
 
Swanborn, P.G. (2010). Het ontwerpen, begeleiden en evalueren van interventies: een methodische basis voor evaluatie-onderzoek. Amsterdam: 

Boom/Lemma. 
 
 
Over ontwerponderzoek 
 
Akker, J. van den, Gravemeijer, K., McKenney, S. & Nieveen, N. (2006). Educational design research. London/New York: Routledge. 
 
 
Over actieonderzoek (vorm van onderzoekend werken, dichtbij praktijkonderzoek) 
 
Carr, W. & Kemmis, S. (1986). Becoming critical. Education, Knowledge and Action Research. London/Philadelphia: The Falmer Press. 
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Costello, P.J.M. (2003). Action research. London: Continuum. 
 
Nofke, S.E. & Somekh, B. (2009). The SAGE handbook of educational action research. London: Sage. 
 
Ponte, P. (2010). Onderwijs van eigen makelij. Procesboek actieonderzoek in scholen en opleidingen. Den Haag: Boom Lemma. 
 
Herr, K. & Anderson, G.L. (2005). The action research dissertation. London: Sage publications. 

 


