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Sinds 2008 partipeert Zadkine samen met de Hogeschool Rotterdam en drie zorginstellingen 
(verpleeghuis Hannie Dekhuyzen, verpleeghuis De Plantage en de psychiatrische instelling 
Parnassia Bavogroep, locatie Berkel) in het ‘doorbraakproject Werkplekleren’.
In dit project wordt onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van werkplekleren. 
Leereffecten en leerwinsten worden onderzocht.

Vanaf 2008 is er onderzoek gedaan. Onderzoek naar de vormgeving van de leerafdeling in 
de genoemde zorginstellingen, onderzoek naar samen werken en samen leren, onderzoek 
naar matching van studenten op de leerafdeling, onderzoek naar betekenisvolle leersituaties 
en onderzoek naar begeleidingsmoeheid.
Bij het onderzoek hebben de opleiders die in genoemde instellingen en in de onderwijs-
instellingen werkzaam zijn een grote inbreng gehad. De opleiders hadden vragen bij 
bepaalde opleidingsthema’s. De onderzoekers die aan het project verbonden zijn, vertaalden 
de vragen van de opleiders in onderzoeksvragen. Op basis van de onderzoeksvragen werd 
door de onderzoekers het onderzoek uitgevoerd.  De onderzoeksresultaten werden weer 
voorgelegd aan de opleiders. Deze resultaten leiden tot interventies in het onderwijs (op de 
leerafdeling) of weer tot nieuwe onderzoeksvragen. Samenwerking tussen opleiders en 
onderzoekers in het ‘doorbraakproject Werkplekleren Regio Rijnmond’ één van de kenmerken 
van het Rijnmondse project geweest. Deze methode werd binnen het project bekend als de 
Rotterdamse methode.
In bijgaande brochure wordt de Rotterdamse methode, de samenwerking tussen onderzoekers 
en opleiders nader beschreven. Deze methode bleek effectief te zijn in het Rijnmondse 
project.
Ik spreek de wens uit dat deze methode navolging gaat vinden op andere plaatsen waar 
opleidingskundig en onderwijskundig onderzoek wordt gedaan. De Rotterdamse methode 
is een vorm van praktijkgericht onderzoek dat gedurende het project zeer waardevol bleek 
te zijn.
Ik spreek de wens uit dat deze onderzoeksmethode op al die plaatsen waar deze gebruikt 
wordt zal leiden tot gerichte interventies in het onderwijs waardoor uiteindelijk het onderwijs 
geoptimaliseerd zal worden.

Rotterdam, september 2011 

Drs A.J.C.M. de Jongh,
Projectleider ‘Doorbraakproject Werkplekleren Regio rijnmond’
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1 Inleiding

Zadkine, Hogeschool Rotterdam en drie zorginstellingen in de regio Rijnmond participeren 
sinds 2008 in het landelijke Doorbraakproject Werkplekleren - een initiatief van Het 
Platform Beroepsonderwijs (HPBO) dat het Doorbraakproject ook subsidieert. Het gaat om 
een onderzoeks- en ontwikkelingsproject waarin scholen, bedrijven en onderzoekers 
samenwerken aan verschillende vraagstukken rond werkplekleren. De hoofdvraag is: hoe 
kunnen we de samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk bij het leren op de 
werkplek optimaliseren, gebruik makend van zowel wetenschappelijke kennis als praktijk-
kennis? Het Doorbraakproject bestaat uit deelprojecten in verschillende regio’s - waaronder 
Rijnmond - plus een project van de Politieacademie. Het project biedt de mogelijkheid om 
aan de ene kant de grote voorraad aan praktijkervaring en lokale kennis, en anderzijds een 
redelijk forse traditie in het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van werkplekleren 
te combineren. Net als bij scholen en bedrijven geldt voor onderwijs en onderzoek dat het 
belang van een verbinding tussen beide breed wordt onderschreven. De vormgeving ervan 
is echter nog in ontwikkeling.

Het Rijnmondse deelproject is gericht op werkplekleren op leerafdelingen in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en andere zorginstellingen in de regio. Ongeveer tien studenten verzorging 
(mbo) en verpleegkunde (mbo en hbo) werken en leren samen op een leerafdeling onder 
verantwoordelijkheid van gediplomeerde zorgprofessionals (werkbegeleiders en praktijkop-
leiders). De studenten zijn boventallig en verrichten alle voorkomende verplegende en 
verzorgende activiteiten. Daarmee werken en leren zij in een authentieke omgeving, namelijk 
de werkelijke beroepssituatie waarin zij ook na het behalen van het diploma werkzaam 
zullen zijn. Zij worden daarbij begeleid door zorgprofessionals en docenten uit mbo en hbo 
(verder als opleiders aangeduid).

Zoals gezegd is het doorbraakproject een innovatieproject waarin een grote rol is toebe-
deeld aan (praktijk)onderzoek en experimenten. Daarbij is sprake van 'co-makership in 
drievoud' - tussen onderwijs en bedrijven, tussen onderzoek en onderwijs en tussen lande-
lijke en regionale actoren (Van den Berg, 2009; Van den Berg, De Jongh, Klous en Streumer, 
2010). Deze activiteiten staan in het teken van het verbeteren van de praktijk van het 
werkplekleren. 
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Dat wil zeggen dat het onderzoek gericht is op concrete aanpassingen van de opleiding in 
de beroepspraktijk. De nadruk ligt op het vergroten van het professioneel handelen van de 
opleiders, waardoor zij een groter arsenaal aan interventie-instrumenten tot hun beschik-
king krijgen om de studenten tot een hoger leerrendement te brengen. 

De aanpak die in het Rijnmondse deelproject wordt gehanteerd, is in een tussentijdse audit 
door de auditcommissie als “de Rotterdamse methode” aangeduid, waarbij de commissie 
opriep om deze aanpak nader te documenteren. Het voorliggende deelrapport is daarvan het 
resultaat en gaat met name in op het tweede type 'co-makership' - dat tussen onderzoek en 
onderwijs - en plaatst dit wat betreft de onderzoekskant in een breder perspectief.

Het volgende hoofdstuk 2 gaat over de achtergronden van de Doorbraakmethode, waarna 
hoofdstuk 3 in meer algemene zin ingaat op de relatie tussen onderzoek en praktijk en op 
verschillende aanpakken - naast de Doorbraakmethode - om die relatie te versterken. Hoofd-
stuk 4 beschrijft de aanpak en de opbrengsten van het Rijnmondse Doorbraakproject. Hoofd-
stuk 5 spiegelt deze aan hetgeen in de hoofdstukken 2 en 3 is beschreven en sluit af met 
conclusies.



2

6

De Rotterdamse Methode

2 De Doorbraakmethode van gezondheidszorg naar beroepsonderwijs

De methode die aan het Doorbraakproject werkplekleren en andere Doorbraakprojecten in 
het beroepsonderwijs ten grondslag ligt, is in het laatste decennium van de vorige eeuw 
ontwikkeld in de Verenigde Staten en was gericht op de gezondheidszorg. Enkele jaren 
daarna is deze Doorbraakmethode ook in de Nederlandse zorgsector geïntroduceerd. 
Paragraaf 2.1 schetst deze ontwikkeling; daarna beschrijft paragraaf 2.2 hoe de 
Doorbraakmethode vervolgens ook in het Nederlandse beroepsonderwijs zijn intrede 
deed.

2.1 De Breakthrough Series en Doorbraakmethode in de gezondheidszorg

Het Instituut voor de verbetering van de gezondheidszorg (Institute for Healthcare Impro-
vement, IHI) ontwikkelde in de Verenigde Staten in 1995 de zogenoemde 'Breakthrough 
Series' (BTS), een model om een doorbraak te kunnen forceren in de kwaliteitsverbetering 
van de zorg van zorginstellingen in combinatie met een reductie van kosten. De eerste 
aanzetten tot het BTS-model werden eind 1994 - op een servet - opgetekend door een van 
de grondleggers van het IHI, Paul Batalden. Vervolgens kreeg het hoofd bedrijfsvoering 
Don Berwick, die niet geheel terecht vaak wordt gezien als de bedenker van de 'Series' 
(Geurts, 2010a: HPBO, 2010), de opdracht de ideeën verder uit te werken. Het BTS-model 
is gebaseerd op de visie ‘dat er relevante kennis bestaat op basis waarvan de kosten en 
uitkomsten van de huidige zorgpraktijk aanzienlijk kunnen worden verbeterd, maar dat 
veel van deze kennis onbenut en niet gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk. Er is sprake 
van een 'gat' tussen wat we weten en wat we doen' (IHI, 2004, p.97, citaat vertaald uit het 
Engels).

Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO heeft zich sinds 1999 ingespannen 
om het BTS-model naar Nederland te halen en bracht in 2007 de publicatie Doorbreken 
met resultaten in de gezondheidszorg uit - een bundel met een groot aantal projectvoor-
beelden en een reflectie op de methodiek - waardoor het door CBO als Doorbraakmethode 
(ook wel -aanpak, -project of alleen Doorbraak) aangeduide BTS-model voor een breder 
publiek beschikbaar kwam (Schouten, Minkman, De Moel en Van Everdingen (red.), 2007; 
zie ook Geurts, 2010a). d
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De methode betreft “een tamelijk strak gestructureerde manier om veranderingen in te 
voeren, gericht op verbetering van een bestaande situatie” (CBO, 2010, p.17). In de 
doorbraakmethode geïnteresseerde organisaties creëren een structuur die betrokkenen in 
staat stelt van elkaar en van vooraanstaande deskundigen zowel inhoudelijk als metho-
disch te leren op een terrein of onderwerp waarop zij verbeteringen willen aanbrengen - 
een combinatie van leren en veranderen. Samenwerkend leren vormt een kernelement van 
de methode. Daarom wordt de doorbraakmethode ook wel aangeduid als een 'samenwer-
kend leersysteem' (‘collaborative learning system’). Doorgaans bestaat zo'n systeem maar 
tijdelijk (zo'n zes tot vijftien maanden). Een groot aantal teams - soms aangeduid als 'hoge 
drukketel' met 12 tot 160 teams - afkomstig van verschillende instellingen werken samen 
aan een duidelijk afgebakend onderwerp waarvoor zij een verbetering zoeken. Daarbij 
worden gezamenlijke leersessies - gericht op de mentale implementatie: organiseren van 
betrokkenheid, draagvlak, lerend vermogen - afgewisseld met werkzaamheden gericht op 
verbeteringen binnen de organisaties - de fysieke implementatie: ontwerpen, vormgeven 
van de verandering. “Doorbraak stimuleert de intercollegiale samenwerking, het samen-
werken tussen organisaties en het samen analyseren van knelpunten en het doelgericht 
oplossen” (CBO, 2010, p. 6). Centraal staat het boeken van resultaat.
De volgende elementen kenmerken de Doorbraakmethode:
 1.

 2.
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Keuze van het thema. Het moet gaan om specifieke probleemgebieden of 
problemen in de zorg die voor verbetering vatbaar zijn. Daarbij gelden  drie 
criteria: “de heersende praktijk wijkt af van de meest vooraanstaande 
wetenschappelijke kennis, verbeteringen moeten duidelijke positieve 
resultaten opleveren door kosten te verminderen en de kwaliteit te verbete-
ren, en de mogelijkheid om tot een doorbraak verbetering te komen hebben 
tenminste enkele voorbeeldorganisaties al laten zien” (IHI, 2004, p. 98, 
citaat vertaald uit het Engels) (vgl. het laatste criterium met 'good practices'). 
CBO (2010) stelt voorts vast dat de keuze wordt bepaald op basis van 
‘evidence’, richtlijnen, onderzoeksresultaten of zorgprogramma’s en dat er 
ook een ‘sense of urgency’ dient te bestaan.
Selectie van deskundigen. IHI en CBO selecteren een aantal deskundigen - 
CBO (2010) spreekt van drie tot zes personen - voor het gekozen thema 
relevante disciplines. Deze deskundigen kunnen bijvoorbeeld (a) zich bezig 
houden met visieontwikkeling voor een nieuw zorgsysteem, (b) optreden 
als procesbegeleider of (c) (bij)scholing en coaching verzorgen voor de 
deelnemende teams.
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Aanmelding van organisaties en teams. Organisaties krijgen te maken met 
een aanvraagprocedure. Op het moment dat zij zijn toegelaten worden 
multidisciplinaire teams samengesteld, die de samenwerking en de 
beoogde leer- en verbeterprocessen feitelijk moeten gaan vormgeven. Een 
stafmedewerker/procesbegeleider wordt geacht de processen te ondersteu-
nen en te begeleiden. Bij de start organiseert deze een voorbereidingsconfe-
rentie, waarin de verschillende onderdelen van de doorbraakmethode 
worden toegelicht.
Leersessies. Leersessies zijn normaal gesproken face-to-face bijeenkomsten. 
Meestal worden gedurende een samenwerking drie van dergelijke bijeen-
komsten gehouden waarbij de multidisciplinaire teams van elke deelne-
mende organisatie en deskundigen aanwezig zijn. Tijdens de eerste leerses-
sie presenteert een deskundige een visie voor wat in zijn of haar ogen de 
ideale situatie is voor het betreffen onderwerp en welke veranderingen 
nodig zijn om daar te komen. Daarnaast krijgen de teams uitleg over het 
zogenoemde 'Model van Verbetering'. In de tweede en derde leersessies ligt 
de nadruk op het leren van elkaar, als teamleden vertellen over successen, 
problemen en 'lessons learned' et cetera. Dit zorgt ervoor dat “Formele 
wetenschappelijke kennis wordt versterkt door het geluid van collega's in 
de praktijk die kunnen opmerken: “Ik had hetzelfde probleem, laat mij je 
vertellen hoe ik dat heb opgelost””(IHI, 2004, p.99, citaat vertaald uit het 
Engels).
Ontwikkelen van activiteiten. Tussen de leersessies door testen en imple-
menteren de teams voorgestelde veranderingen in hun eigen situatie en 
verzamelen zij gegevens om de effecten van de veranderingen te kunnen 
meten. Deze gegevens worden maandelijks gerapporteerd in het samen-
werkingsverband, zodat collega teams daarop kunnen reageren. Daarnaast 
worden ook andere kanalen - bijvoorbeeld discussiegroepen op internet - 
benut om onderlinge contacten in stand te houden en uit te bouwen.
Het Model van Verbetering. Om veranderingen naar hun eigen situatie te 
kunnen vertalen, leren de samenwerkingspartners het zogenoemde Model 
van Verbetering te gebruiken. Dit model beschrijft vier basiselementen van 
succesvolle verbeterprocessen: (a) concrete en meetbare doelen; (b) verbe-
termaatregelen die gedurende het traject worden genomen; (c) essentiële 
veranderingen die zullen leiden tot de gewenste verbetering; (d) een reeks 
van testcycli, waarin teams leren hoe zij de ideeën achter die veranderingen 
kunnen vertalen naar hun eigen organisaties. 
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De implementatie van een verandering verloopt eveneens op cyclische wijze 
en staat bekend als de “plan-do-study-act” (PDSA) leercyclus. Reeds in 
1939 introduceerde Shewhart dit concept en sinds 1950 bouwde Deming 
hierop voort met steeds aangepaste versies. De gewijzigde versie van 1993 
doopte hij de Shewhart Cyclus voor Leren en Verbetering - de Plan Do Studie 
Act cyclus (Moen en Norman, 2010).
Afsluitende conferenties en publicaties. Nadat de samenwerking is beëin-
digd, worden de activiteiten beschreven en presenteren teams hun resultaten 
en het geleerde voor niet-deelnemende organisaties.
Test en evaluatie. Samenwerkingsverbanden worden regelmatig getest en 
beoordeeld. Alle teams zijn verplicht om journaals bij te houden waarin zij 
hun activiteiten bijhouden. Van elk team worden de maandelijkse voort-
gangsrapportages door een deskundige van commentaar voorzien om zicht 
te kunnen houden op de voortgang van de samenwerking.

Na een aantal jaren ervaring met de methode, heeft IHI een aantal belangrijke aanpassingen 
doorgevoerd. Ten eerste is de fase voor de eerste leersessie verbeterd. Deelnemers worden 
gevraagd vooraf al voorbereidingen treffen voor de belangrijkste elementen van de 
methode. Ten tweede moeten in het 'veranderpakket' prioriteiten worden gesteld om zo 
alleen de meest effectieve veranderingen te kunnen kiezen die passen bij de gewenste 
resultaten. Ten derde dienen activiteiten te worden ontplooid om de betrokkenheid van het 
management te vergroten, dit om allerlei barrières binnen de deelnemende organisaties 
weg te kunnen nemen. Het CBO wijst in soortgelijke bewoordingen op het belang hiervan. 
“Het is belangrijk dat op verschillende niveaus aandacht wordt besteed aan het creëren 
van noodzakelijke randvoorwaarden. Dit betekent dat naast een projectmatige aanpak van 
verbeteringen ook aan (het bevorderen van) een verbeter- en leercultuur moet worden 
gewerkt” (CBO, 2010, p.6). Ook Geurt (2010a) constateert dat hiervoor extra aandacht 
nodig is. Ten vierde kan het soms nodig zijn om de duur van de samenwerking te verkorten 
om zo de vaart er in te kunnen houden.
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Het CBO (2010, p.8-9) heeft op basis van eigen ervaringen negen succesfactoren voor de 
Doorbraakmethode beschreven:
 1.
 
 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

Aandacht voor de menselijke maat. Compassie voor cliënten en medewer-
kers is een belangrijke succesfactor.
Collectieve ambitie. Een Doorbraakproject begint met een collectieve 
ambitie; pas dan kunnen de uitvoering en de resultaten van doorbraak 
succesvol worden geborgd.
Zichtbaar maken van resultaten. De onderdelen (1) ambitieuze doelen 
stellen, (2) inzicht verkrijgen in proces en uitkomsten (meten is weten) en 
(3) resultaten voortdurend zichtbaar maken (bijvoorbeeld met grafieken of 
door het publiceren van resultaten) kunnen van de aanpak een succes 
maken.
Ruimte voor verbetering. Professionals krijgen de ruimte van het manage-
ment om aan kwaliteitsverbetering te werken, eigen doelen te stellen en 
eigen oplossingen te bedenken.
Kennis en vaardigheden. Om een nieuwe werkwijze in te kunnen voeren 
zijn (a) kennis over de verandering en (b) vaardigheden om deze in te 
kunnen voeren, onontbeerlijk.
Veranderingsbereidheid van mensen. Mensen verschillen wat hun verande-
ringsbereidheid betreft. Sommigen zitten in de 'kopgroep', anderen 'bunge-
len er wat achteraan', maar als zodanig is veranderingsbereidheid cruciaal.
Tijd voor stabilisatie. De boog kan niet continu gespannen blijven. Perioden 
van rust zijn belangrijk om de resultaten te 'internaliseren en te laten beklijven'.
Denken vanuit de keten. De resultaten van een Doorbraakproject moeten 
worden ingebed in het bredere terrein waarvan het veranderthema deel uit 
maakt.
Aandacht voor interne adviseurs en begeleiders. De Doorbraakmethodiek 
is voor velen nieuw en onbekend. Daarom dienen medewerkers in de 
methode te worden geschoold en begeleid.
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2.2 Introductie van de Doorbraakmethode in het beroepsonderwijs

Met de introductie van de doorbraakmethode in het beroepsonderwijs heeft HPBO het 
verbeterperspectief vervangen door een innovatieperspectief. “Meerdere samenwerkings-
verbanden van onderwijsinstellingen en hun partnerorganisaties uit het bedrijfsleven 
willen samen innoveren rond dit [een actueel landelijk] thema” (HPBO, 2009). Daarnaast 
is ook de inhoud en de betekenis van het samenwerkingsverband enigszins aangepast. 
Gaat het bij IHI en CBO om teams van verschillende organisaties of instellingen die samen 
één samenwerkingsverband vormen en zich met één thema bezig houden, bij HPBO zijn er 
verscheidene regionale samenwerkingsverbanden naast elkaar die zich met verschillende 
deelthema's bezighouden die in zekere mate kunnen worden afgeleid van een gezamenlijk 
thema, zoals loopbaanleren, werkplekleren, human resource management en onderwijslo-
gistiek (HPBO, 2009). Deze aanpassing betekent dat regionale projecten rond eenzelfde 
(deel)thema verschillende aanpakken kunnen uitproberen en daarmee elkaars concurren-
ten kunnen zijn (Geurts, 2010a,b). In de oorspronkelijke opzet van IHI en CBO komt het 
fenomeen concurrentie eigenlijk niet voor. Verder verloopt ook de procedure voor de keuze 
van het thema enigszins anders dan in de oorspronkelijke opzet. Bij IHI en CBO valt de 
keuze en afbakening geheel onder verantwoordelijkheid van de twee instituten. Bij de 
HPBO Doorbraakprojecten hebben de deelnemende organisaties een veel grotere stem in 
met name de afbakening van het thema. Procesmanagers van HPBO ondersteunen de 
thema-eigenaar bij het afbakenen van het thema. Ten slotte heeft HPBO de methode op 
basis van kennis en ervaringen met eerdere (doorbraak)projecten1 aangescherpt:
 •

 •

“Het thema moet een zekere urgentie hebben, passen in de landelijke 
innovatieagenda voor het beroepsonderwijs en moet scherp kunnen 
worden geformuleerd.” Dit vereiste is te vergelijken met wat CBO bedoelt 
met ‘sense of urgency’.
“Er moet voldoende draagvlak zijn voor het aan de slag gaan met het 
thema, op alle niveaus in de organisatie.” Dit ligt in lijn met wat CBO (2010) 
noemde 'ruimte voor verbetering' als een succesfactor van de Doorbraak. 
HPBO heeft dit principe op basis van de ervaringen met de eigen innovatie-
projecten eerder zelf verwoord als ‘helder eigenaarschap’, een van de vijf 
sleutels voor succes samen met inspirerend concept, professionele aanpak, 
duidelijke resultaten en expliciet leren (Van den Berg en Geurts, 2007). Van 
Eck & Glaudé (2010) vragen op basis van het project Doorbraak in de 
Techniek (D!T) nadrukkelijk aandacht voor de aansturing en implementatie 
van activiteiten. 
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 •

 •

 

 •

Afgaande op de keuze voor de doorbraakmethode en met deze aanscherpingen lijkt HPBO 
afstand te hebben genomen van de meer 'traditionele' wetenschappelijke inzichten over 
de relatie tussen onderzoek en praktijk. Dit is een opvatting die Geurts (2010a,b, 2011) lijkt 
toe te juichen. “De werelden van het weten (onderzoek), willen (beleid en politiek) en 
kunnen (scholen en bedrijven) horen dichter bij elkaar te staan waardoor de ontwikkeling 
en verspreiding van kennis niet meer gescheiden zijn” (Geurts, 2011, p.35). Geurts en 
HPBO achten (praktijkgericht) onderzoek 'ter plaatse' van wezenlijk belang voor wat zij 
noemen practice-based evidence. “Dit vereist onderzoek vooraf naar reeds succesvolle 
vernieuwingen op deelterreinen om verdere opbouw en opschaling zo succesvol mogelijk 
te maken” (HPBO, 2009). Het vraagt ook kennis en ervaringen van aanpakken te bundelen 
'die juist nog niet zijn onderzocht'. “Onderzoek speelt een centrale rol in de Doorbraakme-
thode. Het is het belangrijkste hulpmiddel voor teams bij het invoeren van de innovatie en 
geeft hen houvast om de doelen en de vorderingen van het project steeds in de gaten te 
houden. (...) De onderzoeker wordt dan co-innovator en leren wordt zo een vanzelfspre-
kend onderdeel van innoveren”, aldus Geurts (2011, p.36). 

 Daarmee is te voorkomen dat het project en de resultaten in de organisatie 
geïsoleerd komen te staan, en kan, aldus de auteurs, de Doorbraakmethode 
“een waardevolle bijdrage (...) leveren aan onderwijsontwikkeling in het 
onderwijs in het algemeen. De kracht van de methode ligt volgens de 
auteurs 'bij het leren van jezelf, leren van elkaar en leren van anderen!”
“Minimaal vier regio’s zijn actief rond het thema. Elk vanuit een eigen visie 
en met een heldere aanpak. Men werkt wel vanuit een centraal opgesteld 
document waarvan de regionale projecten uitwerkingen zijn.”
“Bij Doorbraakprojecten zijn zoveel samenwerkingsverbanden betrokken 
dat dat extra hoge eisen stelt aan de projectleiding. Daarom is gekozen voor 
een nieuw element in de projectenstructuur: een ‘thema-eigenaar’ en een 
landelijk projectleider. (...) Een thema-eigenaar is een persoon met gezag in 
het beroepsonderwijs die relevante partijen bij elkaar weet te krijgen en in 
staat is het draagvlak te verbreden, te verdiepen en op gang te houden, met 
name op bestuurlijk niveau.”
“Dominant is de gerichtheid op resultaten, op basis van practice-based 
evidence. Onderzoek is dus essentieel in een Doorbraakproject. (...) Het is 
dus noodzakelijk ervaren onderzoekers te betrekken bij de Doorbraakpro-
jecten, hetzij hoogleraren, hetzij lectoren.”
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Het hart van de aanpak bestaat uit een set van drie vragen en een verbetercyclus. De drie 
vragen zijn: 1) Wat willen we bereiken? 2) Hoe weten we dat een innovatie een verbetering 
is? 3) Welke innovaties kunnen we (op basis van ervaringen elders) invoeren zodat er een 
verbetering optreedt? De verbetercyclus bestaat uit vier stappen: 1) Plan: de innovatie en 
de manier van uittesten bepalen 2) Do: de innovatie testen; 3) Study: evalueren van het 
proces en van de effecten; indien nodig de innovatie bijstellen 4) Act: opnieuw uittesten of 
invoeren van de innovatie (Geurts, 2011, p.36-37).

Geurts baseert zijn overtuiging dat de doorbraakmethode een manier is om onderwijs-
praktijk en - onderzoek dichter bij elkaar te brengen op een uitgebreide tussentijdse evalu-
atie van tien deelprojecten van twee doorbraakprojecten - bestaande uit zes deelprojecten 
werkplekleren (wpl) en vier deelprojecten excellent leren excellent organiseren (eleo) - en 
waar het Rijnmondse deelproject werkplekleren er één van is. De aanpak in het 
Rijnmondse project (“de Rotterdamse methode”) kenmerkt zich door een bijzondere 
samenwerking tussen opleiders en onderzoekers. De aanpak van het Rijnmondse project 
wordt nadrukkelijk ondersteund door de geschetste opvattingen van HPBO en Geurts over 
de Doorbraakmethode. Voordat we die aanpak beschrijven, wordt in het volgende hoofd-
stuk eerst verder ingezoomd op inzichten uit de literatuur over de relatie tussen onderzoek 
en onderwijs.
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3 Onderzoek voor, door en met de praktijk

De Doorbraakmethode is één van de initiatieven om de relatie tussen onderzoek en 
praktijk te versterken en met name om op basis van kennis uit onderzoek feitelijke verbete-
ringen in de praktijk te realiseren. Dit hoofdstuk gaat eerst nader in op de aard van de 
relatie tussen onderzoek en praktijk (§3.1), waarna verschillende overbruggende initiatie-
ven aan bod komen: praktijkonderzoek door wetenschappers als (groeiende) discipline 
naast theoriegericht onderzoek (§3.2), actieonderzoek door praktijkprofessionals die hun 
eigen handelen systematisch willen verbeteren (§3.3) en tussenvormen zoals ontwerpon-
derzoek door onderzoekers en praktijkprofessionals samen (§3.4) en het onderzoek van 
lectoren met hun kenniskringen (§3.5).

3.1 Onderzoek en praktijk: een problematische relatie

Geurts (2010a,b, 2011) spreekt van een teleurstellende situatie waar het gaat om de rol 
die onderzoek in innovatieprojecten van HPBO vervult. “(...) de opbrengst over wat wel en 
niet werkt [stelt] tot nu toe toch teleur en ook het gebruik van wel beschikbare kennis” 
(Geurts 2011, p.35). Volgens hem heeft dit te maken met 'een veel algemener verschijnsel', 
namelijk met de 'kloof' tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek. Een rondgang 
langs de onderwijsliteratuur toont aan dat dit thema inderdaad in brede kring leeft (zie 
bijvoorbeeld Van den Akker, 1999, 2010; Barab en Squire, 2004; Juuti en Lavonen, 2006; 
Ferrance, 2000; Martens, 2010; Onderwijsraad, 2003, 2006; Van den Berg en Riemersma, 
2006; Van den Berg, 2006; McKenny, Nieveen en Van den Akker, 2006; Plomp, 2010; 
Reeves, McKenny en Herrington, 2010; Stijnen, Martens en Dieleman, 2009; Verschuren, 
2009; Van Tartwijk, 2011). Het blijkt bovendien al veel langer te spelen. Wel, zo constateren 
Broekkamp en Van Hout-Wolters (2006) wordt het debat de laatste jaren steeds feller en 
intensiever gevoerd. Monocausale analyses - de vaststelling van één oorzaak die vaak 
samengaat met een pleidooi voor een omvangrijke en radicale toepassing van één oplos-
sing - voeren daarbij veelal de boventoon, wat resulteert in een gepolariseerd debat 
gebaseerd op opinies en aannamen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het niet 
uitsluitend een 'strijd' betreft tussen onderzoekers en gebruikers van onderzoek. Martens 
(2010) bijvoorbeeld, heeft naar eigen zeggen lange tijd binnen het zogenoemde 'ivoren 
torentje' verkeerd en kent daardoor de wetenschappelijke cultuur van binnen uit. 
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Inmiddels lijkt hij zijn wetenschappelijke veren te hebben afgeworpen, gezien zijn fulmine-
rende betoog tegen de mores van het wetenschappelijk bedrijf. Ook Reeves, McKenny en 
Herrington (2010) laten zich in dit opzicht niet onbetuigd. Zij reppen van “hypocrisie van 
onderwijsonderzoek zoals we dat nu kennen.” Enerzijds blijkt het extreem moeilijk om de 
impact van onderwijsonderzoek vast te stellen op iets dat er daadwerkelijk toe doet, 
anderzijds proberen steeds meer landen en universiteiten de 'impact' te meten van hun 
publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften aan de hand van citaten 
analyses, die volgens de auteurs op zijn minst 'dubieus' zijn.

Om de verschillende geledingen - op een meer constructieve wijze - terug te krijgen aan de 
discussietafel, kiezen onder meer Onderwijsraad (2003) - in het verlengde van de vraag 
van de minister van OCW - en Broekkamp en Van Hout-Wolters (2006) ervoor om niet een 
specifieke stroming te vertegenwoordigen en oplossingen die daaruit voortkomen te 
verdedigen, maar vanuit een brede blik een neutrale beschrijving te geven van de veron-
derstelde kloof tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek, waarbij zij zowel de 
problemen, de oorzaken als de oplossingen de revue laten passeren. Zo wijst de Onderwijs-
raad (2003) wat betreft de kant van de kennisontwikkelaars op de wijze van bekostiging 
van onderzoek, op de manier waarop de kennisagenda tot stand komt, op gebreken in de 
vertaling van en informatie over kennis richting de praktijk, en op gebreken in de samen-
werking tussen onderzoekers, intermediairs en praktijk. Bij intermediairs is versnippering 
een van de oorzaken en aan de kant van de scholen spelen volgens de Onderwijsraad 
onder meer onvoldoende competenties om onderzoek te kunnen benutten en onvol-
doende kennismanagement een rol. Volgens de raad moeten kennisontwikkelaars meer 
aandacht hebben voor de implementatie van die kennis, zou geïnvesteerd moeten worden 
in kennisgemeenschappen en zijn impulsen nodig voor het kennismanagement van 
scholen. Tot een vergelijkbare analyse komen Broekkamp en Van Hout-Wolters (2006). 
Volgens hen hebben negatieve kwalificaties richting onderzoek te maken met (a) de 
opbrengsten van onderwijsonderzoek en/of (b) het gebruik van deze opbrengsten in de 
onderwijspraktijk. Practici - leraren - vinden onderwijsonderzoek vaak ontoegankelijk, 
irrelevant en ongeloofwaardig en verdient daarom nauwelijks aandacht. Ook politici zijn 
doorgaans negatief over onderwijsonderzoek. In hun ogen boekt onderwijsonderzoek 
weinig vooruitgang en zijn onderzoeksresultaten vaak triviaal of soms zelfs tegenstrijdig. 
Dat diezelfde politici nog al eens de neiging hebben 'selectief te shoppen' zullen ze 
overigens meestal niet ontkennen, veelal kiezen ze studies die het beste bij hun ideeën 
passen. Ook de ander kant - onderzoekers - kent zo zijn frustraties. 
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Opbrengsten van onderzoek, bijvoorbeeld, komen in beleid, professionaliseringspro-
gramma's en (commerciële) onderwijsmaterialen onvoldoende verantwoord en effectief 
terug. Het gebruik en de kwaliteit van dat gebruik laat menigmaal te wensen over. 
Daarnaast worden practici onvoldoende gestimuleerd, uitgerust en ondersteund om 
onderzoek te gebruiken. Daarbij komt dat practici vaak de noodzakelijke competenties 
ontberen. Dan is er de kritiek die op beide kanten – onderzoek en praktijk – van toepassing 
is. Ten eerste zijn de werelden van onderzoek en praktijk sterk gescheiden, waardoor 
bijvoorbeeld samenwerking vaak moeizaam van de grond komt. Ten tweede blijken 
partijen een onrealistische beeld van hun relatie erop na te houden, zijn verwachtingen 
veelal te hoog gespannen en is de kennis van elkaars en hun eigen werk beperkt. Er zijn 
ook studies die laten zien dat het niet alleen maar kommer en kwel is en dat het allemaal 
wel mee valt met de kloof. Zij leggen dan de nadruk op wat wel is doorgedrongen tot de 
praktijk, en wijzen dan op allerlei onderwijsmaterialen, diverse concepten en theoretische 
modellen. Desondanks zijn Broekkamp en Van Hout-Wolters (2006) ervan overtuigd dat er 
inderdaad sprake is van een kloof. Tegelijkertijd constateren zij dat “er brede consensus 
bestaat over de mogelijkheid en de noodzaak om de aansluiting tussen het onderwijson-
derzoek en de onderwijspraktijk aanzienlijk te verbeteren” (p.9). Over de vraag hoe dat 
zou moeten gebeuren, lopen de meningen sterk uiteen: practici die wetenschappelijk 
gefundeerde onderwijskundige kennis meer moeten toepassen, een gelijkwaardige behan-
deling van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis, meer grootschalig experimenteel 
onderzoek, juist meer interpretatief beschrijvend onderzoek en relatief kleinschalig 
ontwerponderzoek, stroomlijning van onderwijsonderzoek in thema’s en speerpunten of 
juist afzien van welke inhoudelijke inperking van de wetenschappelijke vrijheid dan ook. 
Bij elkaar lijkt dit een welhaast onoverkomelijk probleem, maar Broekkamp en Van Hout-
Wolters relativeren dit en stellen voorop dat betrokkenen het debat over de relatie tussen 
onderzoek en praktijk vooral moeten voeren op basis van gefundeerde argumenten. Een 
eerste aanzet hiertoe zijn volgens hen de vier modellen die in de literatuur naar voren zijn 
gebracht om de aansluiting tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk te verbe-
teren, te weten (t.a.p., p.48-51):
 -

 -

het Research Development Diffusion (RDD) model waarin intermediairs 
wetenschappelijk onderzoek vertalen in toepassingen die verspreid worden 
onder scholen (die dan geacht worden deze te gebruiken);
het Evidence-Based Practice model, waarin praktijktests van onderzoeksop-
brengsten de geldigheid van de kennis bewijzen en practici geacht worden 
hun handelen op de bewezen principes te baseren;
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 -

 
 -

Tegelijkertijd signaleren de auteurs dat deze modellen veel vragen open laten en dat 
keuzes mede afhankelijk zijn van iemands opvattingen over onderzoek en percepties van 
de oorzaken van de kloof tussen onderzoek en praktijk. Hoe wordt bijvoorbeeld aangeke-
ken tegen het fenomeen onderwijsonderzoek, welke waarde wordt gehecht aan funda-
menteel respectievelijk praktijkgericht onderzoek, welke onderzoeksmethoden de 
voorkeur genieten, et cetera? 

Martens (2010) neemt in dit opzicht een heel helder standpunt in. “Eigenlijk is het niet 
moeilijk, feitelijk moeten we gewoon weer durven om gezond verstand te gebruiken. Dat 
is erop gemaakt om met een grote mate van onzekerheid om te gaan en toch zinvolle 
conclusies te trekken. (...) Openheid, belangen en uitgangspunten eerlijk op tafel leggen, 
dialoog, co-creatie, voeten in de modder van de praktijk durven zetten, minder kwantita-
tieve fixatie en werken vanuit gezond verstand (`Urteilsfähigkeit`) zijn cruciaal” (t.a.p., 
p.27). Hij staat daarin bepaald niet alleen, want hij heeft Geurts (2010) nadrukkelijk aan 
zijn zijde. “De werelden van het weten (onderzoek), willen (beleid en politiek) en kunnen 
(scholen en bedrijven) horen dichter bij elkaar te staan waardoor de ontwikkeling en 
verspreiding van kennis niet meer gescheiden zijn” (Geurts, 2010a, p.1). Daarbij staat meer 
evidence-based handelen voorop, en wel op een manier die Van den Berg (2006, p.40) 
omschrijft als “niet zonder meer: onderwijs dat afwacht tot wetenschappelijk bewezen is 
wat werkt en zich daarnaar richt [maar] wel: stapsgewijs vanuit interessante concepten en 
praktijkervaringen steeds meer inzicht verwerven in wat werkt voor wie en hoe. Het gaat 
om leren van eigen en andere ervaringen en die ervaringen (uit onderwijspraktijk en uit 
onderzoek) benutten.” In het verlengde hiervan pleit Van den Berg in het verlengde van de 
Onderwijsraad (2006) voor een stapsgewijze en meer evidence based benadering die 
“start met een goede doordenking van concepten, verzameling van elders ontwikkelde 
inzichten, kleinschalig uitproberen in pilots […] en stapsgewijs grootschaliger uitproberen en 
invoeren, onder begeleiding van diverse vormen van zachter en harder wetenschappelijk 
effectonderzoek” (p.41). 

het model van Grensoverschrijdende praktijken waarin de kwaliteiten van 
verschillende disciplines worden samengebracht om zo onderzoeks- en 
praktijkkennis te verbinden en praktijkgericht onderzoek te vergemakkelijken; 
en
het model van (ook door de Onderwijsraad - in aanvulling op het RDD-model 
- bepleitte) Kennisgemeenschappen: structurele samenwerkingsverbanden 
tussen bijvoorbeeld onderzoekers, intermediairs en docenten die hun deskun-
digheden combineren en samen nieuwe kennis ontwikkelen.
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Ontwikkelingsgericht onderzoek, kennisgemeenschappen, vergelijkend onderzoek naar 
bestaande praktijken en het stimuleren van onderwijsprofessionals om als ‘reflective 
practitioners’ hun eigen praktijk te onderzoeken, kunnen bijdragen aan de beoogde 
benadering (p.41-42).

Zoals verderop in deze publicatie zal blijken, sluit de “Rotterdamse methode” aan bij de 
besproken opvattingen over de verhouding tussen onderzoek en praktijk, tussen onderzoe-
kers en praktijkprofessionals. Voordat we deze aanpak in hoofdstuk 3 beschrijven, gaan we 
hieronder eerst nader in op literatuur over verschillende typen onderzoek.

3.2 Groeiende aandacht voor praktijkonderzoek

Theoriegericht en praktijkgericht onderzoek
In de sociale wetenschappen was lange tijd het theoriegerichte onderzoek het meest 
gangbare type. Het ging daarbij om de opbouw van een coherente, abstracte en algemeen 
geldende 'body of knowledge’. Onder meer Verschuren (2009) spreekt in dit verband van 
een focus op ‘kennis om de kennis’; Den Boer e.a. (2011) specificeren dit als kennis over 
‘wat is waar’. Resultaten van dit type onderzoek dienden vooral conceptueel te worden 
gebruikt. Invloed van wetenschap op de maatschappelijke werkelijkheid was hierdoor een 
lange termijn invloed, wazig onvoorspelbaar, langzaam en diffuus. Vooral communicatie-
media en het onderwijs speelden en belangrijke rol bij de verspreiding van kennis, terwijl 
wetenschappers zich uitsluitend op hun vakbroeders richtten. Het betekende overigens 
niet dat de praktische relevantie van wetenschap nimmer ter sprake kwam.

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw krijgen wetenschappers meer aandacht voor de 
sociale werkelijkheid, wat min of meer de geboorte van het fenomeen praktijkgericht 
onderzoek inluidde. Verschuren (2009) typeert deze ontwikkeling als een overgang naar 
een 'instrumenteel gebruik' van wetenschap. De gedachte hierbij is dat 'wetenschappelijk 
onderzoek een directere basis moet bieden voor het nemen van beslissingen, voor het 
oplossen van problemen en meer in het algemeen, voor het bewust en actief interveniëren 
in de werkelijkheid' (p.25). Aanvankelijk zijn het voornamelijk de relatief jonge sociaal 
wetenschappelijke disciplines - zoals bedrijfkunde, bestuurskunde en beleidskunde - die 
zich ermee bezighouden, pas recentelijk begeven ook de meer klassieke disciplines zich op 
dit terrein. Een groot deel van dit onderzoek wordt in opdracht van externe opdrachtgevers 
uitgevoerd en vindt niet langer uitsluitend plaats binnen universiteiten. Bijvoorbeeld 
grotere gemeenten richten onderzoeksafdelingen in ter ondersteuning van het lokale 
beleid. 
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Verschuren schetst een beeld van de ontwikkeling in onderzoek als zou daarin sprake zijn 
van twee strikt gescheiden typen: theorie- en praktijkgericht onderzoek. Beide zijn 
weliswaar gericht op de productie van nieuwe kennis, maar de eerst levert 'kennis om de 
kennis' op, terwijl de tweede kennis genereert die direct kan worden gebruikt bij interven-
ties. Den Boer c.s. (2011) spreken daarom over een nadruk van praktijkgericht onderzoek 
op ‘wat werkt’, tegenover de nadruk op ‘wat is waar’ bij theoriegericht onderzoek. Enkele 
andere verschillen zijn: 
(a) theoriegericht onderzoek speelt zich af in een academische context. Hierin geldt een 
'intellectuele rationaliteit' - argumenten en redeneerlijnen lopen volgens de regels van de 
logica en van een objectieve waarneming. Praktijkgericht onderzoek wordt daarentegen 
doorgaans uitgevoerd in een politieke context. Hierin geldt een politieke rationaliteit - aan 
de orde zijn belangen, macht, coalitievorming, onderhandelingen et cetera; en
(b) in theoriegericht onderzoek is de positie van de onderzoeker relatief autonoom; alleen 
het zogenoemde Wetenschappelijk Forum kijkt na publicatie van de resultaten over de 
schouder mee. In praktijkgericht onderzoek 'bemoeit' een opdrachtgever zich veelal 
nadrukkelijk met de onderzoeker door expliciete wensen te uiten over de op te leveren 
resultaten en/of de uitvoering van het onderzoek zelf.

Evidence-based practice, een tussenvorm?
Ondanks de geschetste verschillen hebben zich in de loop der tijd verschillende onder-
zoeksvarianten ontwikkeld die theorie en praktijk verbinden. De combinatie van onderzoek 
naar ‘wat is waar’ en ‘wat werkt’ is onder meer terug te zien in de evidence-based-practice 
benadering, die - overigens net als de doorbraakmethode - zijn basis heeft in de gezond-
heidszorg in de VS. In deze benadering ligt het initiatief bij de wetenschap, maar gaat het 
nadrukkelijk om bewezen werkzame aanpakken, bij voorkeur op basis van experimenten 
met aselecte toewijzing aan experimentele en controlegroepen (‘randomised controlled 
trials’ (rct’s)). In Nederland heeft de Onderwijsraad (2006) op verzoek van de minister van 
OCW advies uitgebracht over de mogelijkheden van deze benadering in het onderwijs. De 
raad stelt in zijn advies dat de harde bewijsvoering via rct’s voorafgegaan moet worden 
door een veelal langdurig traject waarin ‘bouwstenen voor bewijs’ worden verzameld via 
verkennend onderzoek, ontwikkelwerk en praktijkervaringen. Ook onderwijsprofessionals 
zelf kunnen bijdragen aan deze opbouw van bewijsvoering. 

Waar in de gezondheidszorg protocollering hét instrument is om bewezen werkzame 
aanpakken aan de professionals in de praktijk voor te schrijven, is de situatie in het onder-
wijs anders. 
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Aan de kant van het onderzoek is de bewijsvoering veelal minder sterk en aan de kant van 
de praktijk is de cultuur niet gericht op systematische verbetering. De Onderwijsraad pleit 
daarom - in het verlengde van het eerdere advies Kennis van onderwijs uit 2003 - voor 
onder meer kennisgemeenschappen, kennismanagement door scholen, agendering van 
evidence based werken in overleggen met alle betrokkenen (beleid, onderzoek, ontwikkel-
werk, praktijk) en lectoren evidence based onderwijs aan pabo’s.

Het advies van de Onderwijsraad werd door de universiteiten van Amsterdam (UvA), 
Groningen (RUG) en Maastricht (UM) als een steun in de rug ervaren voor de oprichting 
van het Top Institute voor Evidence Based Education Research (TIER). TIER wil bijdragen 
aan de verbetering van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs door een evidence 
based benadering als leidend principe in onderwijsbeleid en �praktijk te promoten. Het wil 
dit bereiken door het ontwikkelen van (kosten)effectieve interventies, gebaseerd op weten-
schappelijk onderzoek en wetenschappelijke inzichten (www.tierweb.nl, citaat vertaald uit 
het Engels). Experimenteel onderzoek, meta-analyses, reviews en scholing van docenten 
zijn instrumenten waarmee TIER dit wil realiseren. Duidelijk is dat deze benadering dichter 
bij het theoretisch onderzoek dan bij praktijkonderzoek staat; TIER heeft een nadrukkelijke 
voorkeur voor harde bewijsvoering, verspreiding van de resultaten daarvan via publicaties 
en scholing, en toepassing door practici. Afgezet tegen de meeromvattende opvatting van 
de Onderwijsraad, kan de bijdrage van TIER met name bouwstenen voor bewijs opleveren 
daar waar de stand van de kennis over ‘wat waar is’ en ‘wat werkt’ al vergevorderd is.

Dichter bij de gedachte van de Onderwijsraad (2006) staat de zogenoemde ‘effectladder’ 
die Van Yperen en Veerman (2006, 2008) introduceerden voor onderzoek in de jeugdzorg 
en die ook in publicaties over onderwijs wordt aangehaald, bijvoorbeeld in relatie tot 
competentiegericht onderwijs door Van den Berg en De Bruijn (2009, p.8-9). Interventies 
die achtereenvolgens 1) goed beschreven zijn, 2) in theorie effectief zijn, 3) doeltreffend 
zijn gebleken of 4) werkzaam zijn gebleken, representeren in vier stappen de sterkte van 
de bewijsvoering over de werkzaamheid van de interventies. Elke stap van bewijsvoering 
sluit aan bij de ontwikkelingsfase van de interventie(s) in de praktijk en is via daarbij 
passende onderzoeksmethoden verzameld, bijvoorbeeld documentenanalyse en interviews 
bij stap 1, literatuurstudie bij stap 2, tevredenheidsonderzoek bij stap 3 en (quasi) experi-
menteel onderzoek bij stap 4.

De laatste jaren is de term ‘evidence-informed practice’ naar voren gekomen. Het wordt 
gezien als een antwoord op de toenemende druk op de praktijk om evidence-based 
werkwijzen te implementeren, terwijl de praktijk daar eigenlijk (nog) niet aan toe is. 
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Zo spelen bijvoorbeeld doorgaans diverse andere overwegingen dan de bewezen 
werkzaamheid van aanpakken minstens even sterk mee bij besluitvorming over de imple-
mentatie van die aanpakken (Small, O’Connor & Cooney, 2008, p.2). Naast ‘evidence-
informed practice’ is er nog de eerder in §2.2 genoemde term ‘practice-based evidence’ die 
aangeeft dat bewijsvoering over de werkzaamheid van interventies vooral uit de praktijk 
moet voortkomen.

Tussenvorm: Ontwerponderzoek
Ontwerponderzoek is een tweede onderzoeksvariant die verbindingen legt tussen theorie 
en praktijk, in dit geval met name door interventies te ontwerpen uit te proberen in natuur-
lijke omgevingen in plaats van laboratoria (zie verder §3.4). 

Tussenvorm: Onderzoek door lectoren en kenniskringen
In dezelfde periode (jaren negentig van de vorige eeuw) dat het ontwerponderzoek zich 
ontwikkelde, ontstond er aan hogescholen wettelijke ruimte om onderzoek te doen. In 
deze lijn ontwikkelden zich in het eerste decennium van deze eeuw in hoog tempo lectora-
ten en kenniskringen aan hogescholen; inmiddels zijn er zo’n 400 lectoren actief (zie verder 
§ 3.5). Overigens heeft ook de introductie van de bachelor-master structuur in het hoger 
onderwijs en met name de ontwikkeling van hbo-masters een toenemende aandacht voor 
onderzoek in het hbo teweeggebracht 

Tussenvorm: Actieonderzoek
Voordat we nader ingaan op beide tussenvormen tussen theoretisch en praktijkgericht 
onderzoek, bespreken we in de volgende paragraaf 3.3 eerst het verschijnsel actieonder-
zoek, waarin vooral praktijkprofessionals zelf aan zet zijn om onderzoek en werkpraktijk te 
verbinden.

3.3 De praktijk aan zet: actieonderzoek

Kurt Lewin (1890-1947), een sociaal-psycholoog en docent, is volgens Ferrance (2000) een 
van de belangrijkste grondleggers van actieonderzoek. In de jaren veertig van de vorige 
eeuw opperde Lewin het idee om onderzoek in een 'natuurlijke' setting in te zetten en zo 
de manier te veranderen waarop onderzoekers met die omgeving omgaan. Volgens hem 
diende het onderzoeksproces cyclisch te zijn en te bestaan uit niet-lineaire planningspatro-
nen, handelingen, observatie en reflectie op de veranderingen in sociale contexten. 
Stephen Corey, een lerarenopleider, is een van de eersten die dit zogeheten actieonderzoek 
gebruikte in het onderwijs. 



3

22

De Rotterdamse Methode

o
n

d
er

zo
ek

 v
o

o
r,

 d
o

o
r 

en
 m

et
 d

e 
pr

ak
ti

jk

Hij geloofde dat de methode veranderingen in het onderwijs zou brengen, omdat docenten 
betrokken zouden zijn bij zowel het onderzoek als de toepassing van de onderzoeksresul-
taten. In het midden van jaren vijftig van de vorige eeuw werd actieonderzoek weggezet 
als onwetenschappelijk, weinig meer dan gezond verstand en het werk van amateurs, 
aldus Ferrance (2000). De interesse voor actieonderzoek verdween en experimentele 
onderzoeksdesigns en kwantitatieve methoden werden de norm. Rond de jaren zeventig 
kwam actieonderzoek echter hernieuwd in de belangstelling te staan, omdat in die tijd de 
bruikbaarheid van wetenschappelijke onderzoeksdesigns en methodologieën om onder-
wijsvraagstukken op te lossen, openlijk in twijfel werd getrokken. Anno 2011 komt 
actieonderzoek nog altijd voor in het onderwijs, bijvoorbeeld in de 'academische 
opleidingsscholen'.

Actieonderzoek is een paraplubegrip voor uiteenlopende onderzoekspraktijken die tot doel 
hebben, de praktijk op verschillende manieren te verbinden met allerlei (theoretische) 
ideeën, op een zodanige wijze dat die praktijk er wel bij vaart. Deze complexe omschrijving 
lijkt bijna alle denkbare vormen van onderzoek toe te laten. Noffke (2009) komt tot een 
soortgelijke constatering als zij stelt dat: “een korte blik in de literatuur belangrijke ver- 
schillen laat zien in processen als ook in doelen van het onderzoek. Sommigen benadrukken 
nieuwe strategieën om gegevens te verzamelen en te analyseren die corresponderen met 
uiteenlopende theoretische raamwerken die aan het onderzoek ten grondslag liggen, 
terwijl anderen vooral kijken naar 'traditionele' vormen van empirisch/analytisch of 
interpretatief onderzoek. Sommigen zijn gefocust op een relatief afgebakend aspect van 
lesgeven, terwijl anderen verbindingen zoeken met grotere sociale visies en sociale bewe-
gingen” (Noffke, 2009, p.7, citaat vertaald uit het Engels). Volgens Reason en Bradbury 
(2008) is actieonderzoek dan ook vooral een oriëntatie op onderzoek - en niet zozeer een 
methodologie - die uitnodigt tot het vormen van 'participatieve onderzoeksgemeenschap-
pen' die belangrijke praktische thema's gezamenlijk oppakken. Participatie is essentieel in 
actieonderzoek. Mensen die normaal gesproken optreden als object van ('traditioneel') 
onderzoek of uitsluitend resultaten daarvan ontvangen, vervullen nu min of meer een rol 
als ‘co-onderzoekers’.
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Individueel en gezamenlijk actieonderzoek in de klas, de school en de regio
Afhankelijk van het aantal participanten zijn volgens Ferrance (2000) verschillende typen 
van actieonderzoeken te onderscheiden:
 •

 •

 • 

Vijf kenmerken van actieonderzoek
Reason en Bradbury (2008, p.3-4, citaat vertaald uit het Engels) benoemen een aantal 
kenmerken van actieonderzoek om het in zijn algemeenheid te kunnen typeren. Actieon-
derzoek is:
 •

 •

een enkele docent onderzoekt een vraagstuk in zijn of haar klas; de focus 
ligt op een enkel vraagstuk - bijvoorbeeld ordeproblemen, een instructie-
strategie, gebruik van lesmateriaal - waarvoor de desbetreffende docent een 
oplossing zoekt. Dit kan hij of zij doen door zelf of samen met leerlingen 
gegevens te verzamelen, te analyseren en de resultaten toe te passen. Een 
nadeel van individueel actieonderzoek is dat het niet met anderen wordt 
gedeeld, tenzij de docent ervoor kiest zijn of haar ervaringen te presenteren 
en/of te publiceren. Reason en Bradbury (2009) duiden dit type onderzoek 
aan met 'first-person research/practice'.
Twee of meer docenten en eventuele andere geïnteresseerden werken 
samen om een gemeenschappelijk vraagstuk op het niveau van een klas of 
afdeling aan te pakken. Reason en Bradbury (2009) duiden dit type onder-
zoek aan met 'second-person research/practice'.
Een docententeam is samen met anderen gefocust op een gemeenschappe-
lijk vraagstuk op het niveau van een schoolorganisatie of schooldistrict. De 
groep werkt samen aan de afbakening van het vraagstuk en het verzamelen 
en analyseren van gegevens en beslist op grond daarvan over een hande-
lingsplan. Zowel teamwerk als individuele bijdragen zijn van belang. Door 
de samenwerking ontstaat een zeker 'eigenaarschap' van het op te lossen 
vraagstuk. Reason en Bradbury (2009) duiden dit type onderzoek aan met 
'third-person research/practice'.

“een aantal werkwijzen dat beantwoordt aan de wens van mensen om op 
creatieve wijze praktische en vaak belangrijke vraagstukken in hun leven in 
organisaties en gemeenschappen aan te pakken.
een oproep voor mensen deel te nemen aan samenwerkingsverbanden en 
nieuwe 'communicatieve ruimtes' te openen waarin dialoog en ontwikke-
ling kunnen opbloeien.
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 •

 •

 •

Professionele, persoonlijke en politieke dimensies van actieonderzoek
Noffke (2009) stelt voor de onderwijssector dat er niet één juiste vorm van actieonderzoek 
is en maakt de complexiteit ervan zichtbaar aan de hand van de volgende drie samenhan-
gende en deels ook overlappende dimensies die elk verschillende accenten laten zien:
 •

 

 •

gebaseerd op verschillende manieren van weten, zowel in bewijs verkregen 
uit onderzoek en getoond in allerlei vormen van presentaties als in het 
geleerde dat wordt gedeeld met het brede publiek.
waarde georiënteerd in de aanpak van belangrijke vraagstukken die te 
maken hebben met de ontwikkeling van mensen, hun gemeenschappen en 
de bredere context waarin zij participeren.
een levendig, spontaan opkomend proces dat niet kan worden gestandaar-
diseerd maar verandert en ontwikkelt als de deelnemers hun begrip verdiepen 
van de aan te pakken vraagstukken en hun vermogen als co-onderzoekers 
zowel individueel als in groepsverband ontwikkelen.”

De professionele dimensie. In onderwijskringen wordt actieonderzoek ten 
eerste gezien als een mogelijkheid om het academische niveau van scholen 
voor (basis- en voortgezet) onderwijs te verbeteren ('academische scholen'). 
Ten tweede verhoogt het de professionele status van docenten. Dergelijk 
onderzoek wordt door en met docenten uitgevoerd en draagt direct bij aan 
de ontwikkeling van de zogenoemd kennisbasis van lesgeven. Project lopen 
uiteen van een focus op relatief eenvoudige technische vaardigheden tot 
actieve betrokkenheid van docenten in het theorievormingsproces, gericht 
op doelen en middelen van het lesgeven. Het gaat dan er niet alleen om 
kennis op te bouwen over de praktijk, maar ook om de lesgevende taak te 
conceptualiseren door te reflecteren en gegevens te verzamelen over de 
praktijk. Een belangrijke vraag bij de professionele dimensie is of actieon-
derzoek vooral bijdraagt aan de opbouw van kennis die anderen kunnen 
gebruiken, of dat het hoofdzakelijk een middel is voor de eigen professio-
nele ontwikkeling. 
De persoonlijke dimensie. Binnen deze dimensie zijn verschillende aspecten 
aan de orde. Sommigen wijzen op de invloed van actieonderzoek op de 
persoonlijk groei en ontwikkeling van degenen die erbij betrokken zijn. 
Anderen benadrukken het individuele versus gemeenschappelijke karakter 
van de werkzaamheden. Een derde groep besteedt aandacht aan de betrok-
kenheid van (afdelingen van) universiteiten bij het proces van actieonderzoek
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 •

Noffke (2009) laat met deze analyse zien dat actieonderzoek niet alleen een hulpmiddel is 
om kennis te genereren, maar ook voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en om 
bij te dragen aan sociale rechtvaardigheid. Hoewel de strategieën van gegevensverzame-
ling en de ideeën achter de gegevensanalyse bij de diverse vormen van actieonderzoek 
verschillen, delen zij een epistemologie die kennis beschouwd als onlosmakelijk verbonden 
met de praktijk. Dit sluit volgens Reason en Bradbury (2008) naadloos aan op het belang-
rijkste doel van actieonderzoek: de productie van praktische kennis die mensen in hun 
dagelijkse leven kunnen gebruiken. Dit betekent ook dat actieonderzoek niet bedoeld is 
om wetenschappelijke theorieën te produceren die gebaseerd zijn op of gaan over hande-
lingen. Ook is het niet bedoeld om theoretische of empirische kennis te produceren die kan 
worden toegepast bij het handelen. In het meest ideale geval ontstaat actieonderzoek pas 
na verloop van tijd als gevolg van een evolutionair ontwikkelproces, als individuen hun 
onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en onderzoeksgroepen zich ontwikkelen tot 
'communities of practices'. Actieonderzoek emancipeert en werkt bevrijdend, doordat 
deelnemers zich continue bevinden in een cyclus van handelingen en reflectie aldus 
Reason en Bradbury (2008). “In handelingsfasen proberen 'co-onderzoekers' werkwijzen 
uit en verzamelen daarover bewijs, in reflectiefasen bepalen zij gezamenlijk de betekenis 
ervan en plannen nieuwe handelingen” (Reason en Bradbury, 2008, p.1). 

Stapsgewijze aanpak
In een actieonderzoek zijn volgens Ferrance (2000, p.9-12) vijf fasen te onderscheiden:
 1.

 2.

De politieke dimensie. Actieonderzoek wordt verder vaak ingezet bij vraag-
stukken rond ongelijkheid naar ras en geslacht en daarnaast ook als pressie-
middel om effectieve lange termijn onderwijsvernieuwingsprojecten af te 
dwingen bij onderwijsbeleidsinstanties. De genoemde ontwikkelingen 
hebben met elkaar gemeen dat het leren van onderzoeksvaardigheden 
belangrijk zijn om huidige democratische, sociale en politieke vraagstukken 
op te lossen, maar nog belangrijker om ook vraagstukken die op de lange 
termijn kunnen gaan spelen, het hoofd te kunnen bieden.

identificatie van het probleemgebied; kies één vraag die belangrijk en 
uitvoerbaar is en te maken heeft met de dagelijkse werkzaamheden;
Verzamelen en ordenen van de gegevens; gebruik verschillende gegevens-
bronnen (triangulatie) om de essentie van gebeurtenissen in een klas of 
school beter te kunnen begrijpen;
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 3.
 4.

 5.

In Nederland heeft Ponte de methodiek van actieonderzoek uitgebreid beschreven en 
toegankelijk gemaakt voor onderwijsprofessionals die actieonderzoek in onderwijssitua-
ties zelf willen gaan uitvoeren of dit willen introduceren of begeleiden. Opeenvolgende 
uitgaven van Onderwijs van eigen makelij (Ponte, 2010, onder de titel Actieonderzoek door 
docenten voor het eerst verschenen in 2002) beschrijven niet alleen de achtergronden en 
werkwijzen, maar bevatten ook concrete materialen om actieonderzoek uit te voeren en te 
begeleiden, evenals een aantal uitgewerkte voorbeelden. De stappen die Ponte (2010, 
p.48-51) onderscheidt zijn vergelijkbaar met de fasen die Ferrance noemt:
 1.

 2.

 3.
 4.

 5.

Ponte stelt dat bij actieonderzoek technieken uit sociaalwetenschappelijk onderzoek 
worden gebruikt, maar slechts op kleine schaal bij een beperkt aantal collega’s, leerlingen 
of andere betrokkenen. Dit heeft te maken met de reikwijdte van het onderzoek (het 
handelen in de eigen praktijk en het verbeteren daarvan) en de korte tijd die beschikbaar 
is om gegevens te verzamelen. Om toch tot een valide oordeel te kunnen komen, is 
triangulatie van bronnen en methoden de aangewezen weg (2010, p.52). 

Interpretatie van gegevens; analyseer en identificeer belangrijke thema's;
Handel op basis van de gegevens; ontwerp een handelingsplan op basis 
waarvan een verandering kan worden doorgevoerd en die verandering kan 
worden bestudeerd; en
Reflectie; beoordeel de effecten van de interventie om vast te kunnen stellen 
of de situatie is verbeterd.

Het formuleren van het algemene idee: de identificatie van problemen 
waaraan docenten willen gaan werken, door een zogeheten situationele 
analyse te maken;
Een verdere verkenning van het probleem: een beschrijving en analyse van 
de te veranderen situatie aan hand van kleinschalig maar systematisch 
verzamelde concrete gegevens;
Het maken van een algemeen plan met verbeteracties;
Het plannen, uitvoeren en systematisch evalueren (monitoren) van verbeter-
acties, in combinatie met herhaling van de activiteiten tot de docenten 
tevreden zijn over de resultaten; en
Het opstellen van een casestudy van het proces en de opbrengsten van het 
actieonderzoek en reflectie daarop, om het geleerde te expliciteren, te 
verinnerlijken en toegankelijk te maken voor derden.
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Volgens Mertens (2010) zorgt actieonderzoek ervoor dat docenten meer kennis en inzicht 
krijgen in sociale wetenschap en onderwijsonderzoek beter op zijn merites kunnen beoor-
delen. Uiteindelijk moet dit leiden tot de ontwikkeling van het 'onderzoekend vermogen' 
van de docent wat essentieel wordt geacht voor een 'hoogopgeleide professional'. 

3.4 Samen staan we sterk: ontwerponderzoek

Ontwerponderzoek is relatief nog een jonge loot aan de onderzoeksboom. In besprekingen 
van dit type onderzoek wordt meestal teruggegrepen op het werk uit 1992 van Alan 
Collins en Ann Brown (zie bijvoorbeeld Barab en Squire, 2004). Collins en Brown waren, 
onafhankelijk van elkaar, ervan overtuigd dat veel vragen die voor hen belangrijk waren 
niet of niet goed konden worden beantwoord met laboratorium experimenten (Barab en 
Squire, 2004, p.12). Zij zagen ontwerpexperimenten als een geschikt alternatief. Nadien 
won de term ontwerponderzoek (Barab en Squire, 2004; Martens, 2010) aan populariteit 
en kreeg het meer betekenis. In het Nederlandse taalgebied staat deze term nauwelijks ter 
discussie. Anders ligt dat in het Engelse taalgebied. Naast 'design experiments' en 
'design-based research' komen benamingen voor als 'design research' (Kelly, 2010; 
Bannan, 2010; Walker, 2010), 'curriculum design research’ (Van den Akker, 2010a), 'educa-
tional design research' (Van den Akker, Gravemeijer, McKenney en Nieveen, 2006; Plomp, 
2010), 'design and development research' (Van den Akker, 2010b), om er enkele te 
noemen. 

Definities en motieven; de relatie tussen onderzoek en praktijk is essentieel
Een vaak aangehaalde definitie van ontwerponderzoek is die van Barab en Squire uit 2004. 
Volgens deze auteurs is ontwerponderzoek “niet zozeer een enkele benadering, dan wel 
een reeks van benaderingen, met de bedoeling om nieuwe theorieën, hulpmiddelen en 
werkwijzen te ontwikkelen die het leren en lesgeven bepalen en in potentie beïnvloeden 
in natuurlijke omgevingen” (Barab en Squire, 2004, p.2, citaat uit het Engels vertaald). In 
navolging van McKenney, Nieveen en Van den Akker (2006) heeft Plomp (2010) deze 
definitie verder toegespitst. Onderwijskundig ontwerponderzoek is te beschouwen als “de 
systematische studie van ontwerp, ontwikkeling en evaluatie van onderwijskundige 
interventies, – zoals programma's, lesgeef- en leerstrategieën en -materialen, producten 
en systemen – als oplossingen voor dergelijke problemen die ook bedoeld zijn om onze 
kennis te vergroten van de kenmerken van die interventies en van de processen om die te 
ontwerpen en ontwikkelen” (Plomp, 2010, p.13, citaat uit het Engels vertaald). 
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Beide bovenstaande definities laten zien dat de relatie tussen onderzoek en praktijk essen-
tieel is in ontwerponderzoek. Dit klinkt ook door in de motieven om deze vorm van onder-
zoek toe te passen (Van den Akker, 1999, 2006, 2010). Allereerst bestaat er de wens om de 
relevantie van onderzoek te vergroten voor gebruikers - onderwijspraktijk en onderwijsbe-
leid - van de resultaten. Daarnaast leert de ervaring dat veel 'traditionele' onderzoeksbe-
naderingen nauwelijks aanwijzingen opleveren die bruikbaar zijn om allerlei ontwerp- en 
ontwikkelproblemen in het onderwijs op te lossen c.q. de robuustheid van het ontwerp- en 
ontwikkelproces te vergroten. Veel onderwijsvernieuwingen zijn vaak zeer ambitieus en 
complex, waarbij volgens Plomp (2010) heldere oplossingsrichtlijnen meestal ontbreken. 
Een hier als laatste te noemen motief is dan dat in dergelijke situaties zogenoemde 'evolu-
tionaire' benaderingen - interactief, cyclisch en spiraalvormig, wat ontwerponderzoek 
eigen is - de beste kans van slagen bieden. 

Welke kenmerken (en welke juist niet)?
Ontwerponderzoek is vervolgens te typeren als (Van den Akker e.a., 2006, p.5, citaat uit het 
Engels vertaald):
 •

 •

 •

 •

 •

Naast deze kenmerken beschrijven de auteurs ook enkele kenmerken die juist niet van 
toepassing zijn en waardoor ontwerponderzoek zich van andere typen onderzoeken onder-
scheidt. In ontwerponderzoek ligt de nadruk niet op 'geïsoleerde' variabelen, maar op 
objecten en processen die in hun totaliteit en als betekenisvolle fenomenen - holistische 
benadering - worden beschouwd. Daarnaast is een contextvrije generalisatie van de 
resultaten geen doel van ontwerponderzoek, het is daarentegen onlosmakelijk gebonden 
aan een specifieke context. Als er al sprake is van enige generalisatie, dan betreft dat 
uitsluitend een analytische generalisatie, aldus Plomp (2010).

“Interventie georiënteerd: het onderzoek heeft tot doel interventies in de 
'echte' wereld te ontwerpen;
Iteratief: het onderzoek bevat een cyclische benadering van ontwerp, 
evaluatie en revisie;
Proces-georiënteerd: een 'black-box' model van input-output wordt verme-
den, de focus ligt op begrip en verbetering van interventies;
Gebruik-georiënteerd: de meerwaarde van een ontwerp wordt gemeten, 
ten dele, op zijn gebruikswaarde voor gebruikers in natuurlijke contexten; 
en
Theorie-georiënteerd: het ontwerp is (ten minste gedeeltelijk) gebaseerd 
op theoretische beginselen en tests van het ontwerp in de praktijk dragen 
bij aan theorievorming.”
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Fasen van ontwerponderzoek
Een ontwerponderzoek bestaat volgens Plomp (2010, p.15, citaat uit het Engels vertaald) 
uit een aantal stadia of fasen:
 •

 •

 •

Tijdens alle fasen vindt systematische reflectie en documentatie plaats die bedoeld zijn om 
'theorieën' of 'ontwerp principes' te produceren of daaraan een bijdrage te leveren (zie 
ook hierna). 

Van der Donk en Van Lanen (2009, 169-184) beschrijven de fasen van ontwerponderzoek 
zoals onderwijsprofessionals deze zelf kunnen toepassen. Of het nu gaat om kleinere 
ingrepen in de onderwijspraktijk, herontwerp van een bestaande ontwerp of het ontwerpen 
van iets nieuws, steeds is een systematisch proces met een aantal vaste stappen nodig:
 •

 •

 •

 •
 •

 •

“Vooronderzoek: behoeften en context analyse, literatuurstudie ontwikke-
ling van een conceptueel of theoretisch raamwerk voor de studie.
Fase van prototypen: iteratieve ontwerpfase bestaande uit iteraties, die elk 
op zich een micro-cyclus van onderzoek zijn, waarbij formatieve evaluatie 
de belangrijkste onderzoeksactiviteit is en die bedoeld is om de interventie 
te verbeteren en verfijnen.
Beoordelingsfase: (semi-)summatieve evaluatie om te kunnen concluderen 
of een oplossing of interventie voldoet aan vooraf opgestelde specificaties. 
Omdat deze fase ook vaak aanbevelingen voor verbeteringen oplevert 
noemen we deze fase semi-summatief.”

Het formuleren van (zo concreet mogelijke) ontwerpeisen: het gaat hier om 
richtlijnen waaraan het uiteindelijke ontwerp moet voldoen en die worden 
gebaseerd op een analyse van het praktijkprobleem, de bestudeerde 
theorie en de onderzoeksvraag;
Het kiezen van een ontwerpmethode (kleine ingreep, herontwerp, nieuw 
ontwerp) en het verzamelen van hulpbronnen (leermiddelen, materialen, 
kennis van anderen);
Het maken en kiezen van het ontwerp door verschillende ontwerpideeën te 
benoemen en deze te toetsen aan de ontwerpeisen, het praktijkprobleem 
en de realiseerbaarheid;
Feedback vragen op het ontwerp en het ontwerp aanpassen;
Het ontwerp testen in de praktijk, hetzij volledig en schoolbreed, hetzij op 
kleinere schaal, hetzij in kleinere onderdelen.
Evaluatie van het ontwerp, met input van de gebruikers (waarna eventueel 
een nieuwe cyclus van herontwerp volgt).
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Opbrengsten: kennis, instrumenten en professionalisering
Theorieën of ontwerpprincipes zijn te beschouwen als de belangrijkste wetenschappelijke 
opbrengsten van ontwerponderzoek. Een andere opbrengst zijn de interventies - 
programma's, producten, processen - die de praktijk kan gebruiken en die te beschouwen 
zijn als empirisch onderbouwde oplossingen voor de geconstateerde problemen. Een derde 
opbrengst is de bijdrage aan de professionalisering van de deelnemers - practici en onder-
zoekers - aan ontwerponderzoek. De focus bij deze opbrengsten ligt niet uitsluitend op het 
ontwerpproces van de interventie ('experience-near significance'), maar ook op de 
uitgangspunten die aan de basis staan van dit type onderzoek ('experience-distant 
relevance'). McKenney, Nienveen en Van den Akker (2006) noemen in dit verband (1) 
precisie: met oog voor (interne en externe) validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid, 
(2) relevantie: de maatschappelijke bijdrage die ontwerponderzoek levert en (3) samen-
werking: met in plaats van voor betrokkenen. Kelly (2010) merkt overigens op dat 
(beoordelings)criteria voor de verschillende uitgangspunten vooraf meestal ontbreken en 
(daarom) pas tijdens het ontwerpproces worden ontwikkeld.

Systematische reflectie en documentatie bieden inzicht in het uiteindelijke ontwerp, 
zodanig dat de lokale dynamiek in vol ornaat tot zijn recht komt en verspreiding en mogelijk 
ook 'generalisatie' van de bevindingen mogelijk maakt. Dit laatste blijkt bij ontwerponder-
zoek geen uitgemaakte zaak te zijn. Barab en Squire (2004) bijvoorbeeld zien het 'relaas' 
('narrative') als een geschikte manier om resultaten van ontwerponderzoek te verspreiden. 
Een relaas “is een op de historie gebaseerde methode, die bestaat uit een reeks van aan 
elkaar gerelateerde gebeurtenissen en die de ontwikkeling van het ontwerp beschrijft in de 
tijd” (p.8, citaat vertaald uit het Engels). Een dergelijke 'thick' beschrijving kan volgens Van 
den Akker (2010) de ecologische validiteit van de bevindingen vergroten. De keerzijde van 
deze methode heeft te maken met de grenzen van het relaas. Deze grenzen zijn altijd 
'fuzzy' door de vele transformaties die tijdens het ontwikkelproces optreden, aldus Barab 
en Squire (2004). Het gevolg is dat elke gebeurtenis als uiterst complex wordt beschouwd, 
“met vele transformaties, vele prototypes, die leiden tot een groot aantal consequenties.” 
Voor ontwerponderzoekers ligt hierin de schone taak om een ontwerprelaas te presenteren 
die deze gebeurtenissen in al hun complexiteit voor de lezer begrijpelijk ontsluiten, waarbij 
het algemene belang behouden blijft en tegelijkertijd het dynamisch verloop van het 
fenomeen betekenisvol wordt weergegeven. Om te kunnen bepalen of bevindingen en 
aanbevelingen geloofwaardig en bruikbaar zijn voor andere situaties, stelt Van den Akker 
(2010) voor om interactieve bijeenkomsten met deskundigen uit vergelijkbare contexten te 
organiseren. 



3

31

De Rotterdamse Methode

o
n

d
er

zo
ek

 v
o

o
r,

 d
o

o
r 

en
 m

et
 d

e 
pr

ak
ti

jk

Daarnaast kan ontwerponderzoek worden gevolgd door effectstudies waarbij de nadruk 
wordt gelegd op de opschaling naar een bredere context.

Het moge duidelijk zijn dat ontwerponderzoek nog in de kinderschoenen staat. Het is dan 
ook niet voor niets dat Barab en Squire concluderen dat “er nog altijd geen overeenstem-
ming [bestaat] over de vragen wat er precies onder valt, waarom het belangrijk is en welke 
methoden gehanteerd dienen te worden.” Om daaraan vervolgens toe te voegen dat “het 
uitsluitend door strikte ontwikkeling van een nieuw methodologische instrumentarium [is] 
dat wij als ontwerp onderzoekers (...) in staat zullen zijn om onze belangen te markeren en 
daardoor wij een gewillig oor van anderen ontvangen en kunnen bijdragen aan een beter 
begrip van hoe mensen leren.” (Barab en Squire, 2004, p.13, citaat vertaald uit het Engels). 
Reeves (2006) en Reeves, McKenney en Herrington (2011) laten daarentegen juist weten 
dat zij er allang en breed klaar voor zijn en roepen daarom op tot actie!

3.5 Praktijkgericht onderzoek door lectoren

De toenemende vraag naar praktijkgericht onderzoek is onder meer terug te zien de 
ontwikkeling van lectoraten en kenniskringen bij hogescholen. Sinds de wetgever in 1992 
heeft bepaald dat ook hogescholen zich op het onderzoeksterrein mogen begeven, heeft 
de HBO-raad allerlei initiatieven in deze richting ontwikkeld. Zo is in 2001 de Stichting 
Kennisontwikkeling HBO (SKO) opgericht, die de opdracht kreeg 'de bijdrage te vergroten 
van hogescholen aan de overdracht, verspreiding, circulatie en ontwikkeling van kennis' 
(AWT, 2005, p.8; Commissie Gedragscode Praktijkgericht onderzoek in het hbo, 2010, p.2). 
De stichting werd verantwoordelijk voor een fonds waaruit lectoraten en kenniskringen 
worden gefinancierd. 

Lectoren vormen schakelpunten tussen hogeschool, bedrijven en andere kennisinstellingen. 
Hoofdbestanddelen van hun taak zijn bijdragen aan toegepast onderzoek en kenniscirculatie, 
bijdragen aan onderwijs (curriculumontwikkeling), bijdragen aan de professionalisering 
van hogeschoolmedewerkers en bijdragen aan inkomsten uit contractonderzoek. Een 
belangrijke functie in dit geheel heeft de kenniskring; een groep docenten en vaak ook 
professionals uit het domein van het lectoraat, die onder leiding van de lector de expertise 
op het domein verder ontwikkelt.
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Uit evaluaties van de zich ontwikkelende lectoraten blijkt dat steeds meer lectoren erin 
slagen om aan alle onderdelen van hun taak te werken. Knelpunten zijn vooral de beperkte 
onderzoeksvaardigheden van de leden van de kenniskringen en een gebrek aan structurele 
middelen voor onderzoek (Commissie Tussentijdse Evaluatie Lectoren en Kenniskringen, 
2004, 2005). Een latere evaluatie laat zien dat de lectoraten zich steeds verder ontwikkelen 
(Hüsken en Verkerk, 2006). 

Om de professionalisering van de lectoraten te bevorderen is een Brancheprotocol Kwali-
teitszorg Onderzoek (BKO) opgesteld waaraan alle hogescholen die de Nederlandse 
overheid bekostigt, zich hebben gecommitteerd. Dit protocol is bedoeld om tot een lande-
lijk kwaliteitszorgstelsel voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen te komen. De 
aanduiding praktijkgericht onderzoek is in het brancheprotocol als verzamelnaam gekozen 
om recht te doen aan de aard en diversiteit van het onderzoek aan hogescholen (HBO-
raad, 2008, p.7). Dit protocol is vrij recent uitgewerkt in een kwaliteitszorgstelsel gericht 
op “structurele en expliciete aandacht voor de permanente evaluatie en verbetering van 
de kwaliteit van het onderzoek en hierop gebaseerde kennisontwikkeling, -toepassing en �
circulatie” (HBO-raad, 2008, p.9). Daarnaast is een gedragscode voor praktijkgericht 
onderzoek opgesteld die een bijdrage kan leveren aan het (verder) bevorderen van de 
kwaliteit van het onderzoek aan hogescholen (Commissie Gedragscode Praktijkgericht 
Onderzoek in het hbo, 2010, p.2).

Praktijkgericht onderzoek (van hogescholen) is volgens verschillende auteurs (HBO-Raad, 
2008; Martens, 2009; Stijnen, Martens en Dieleman, 2009; Verschuren, 2009) te typeren als 
modus-2 onderzoek, als tegenhanger van modus-1 onderzoek, ofwel het 'traditionele' 
disciplinegebonden onderzoek waarin het primaat ligt bij wetenschappelijke kennisont-
wikkeling. Onderzoek van hogescholen is, volgens de HBO-raad, geworteld in de beroeps-
praktijk en draagt bij aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk. Ten eerste 
vindt dit plaats door kennis en inzichten te genereren, ten tweede door toepasbare produc-
ten en ontwerpen te leveren en ten derde door concrete oplossingen te bieden voor 
praktijkproblemen. Doorgaans heeft dit onderzoek een multi- en/of transdisciplinair karak-
ter en is het ingebed in allerlei interne en externe organisatorisch verbanden. Voor de 
uitvoering van het onderzoek gelden de wetenschappelijke eisen van betrouwbaarheid en 
validiteit. De verspreiding en publicatie van kennis en inzichten verloopt via uiteenlopende 
kanalen en is gericht op diverse doelgroepen. De kwaliteit van het onderzoek wordt zowel 
beoordeeld door het 'Wetenschappelijk Forum' als door de beroepspraktijk en de samenleving. 
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 De praktijk van de lectoraten laat zien dat de variatie groot is, niet alleen in inhoudelijke 
domeinen thema’s maar ook in methodisch opzicht. Het genoemde Brancheprotocol en de 
Gedragscode zijn wat dat betreft kaderstellend zonder een keurslijf te zijn. De combinatie 
van enerzijds kennisontwikkeling die voldoet aan wetenschappelijke eisen en anderzijds 
beweging en innovatie realiseren met eisen vanuit de beroepspraktijk en samenleving, is 
een spannende. Elke lector brengt hier eigen wegen en eigen accenten in aan, zo blijkt 
onder meer uit een groepsgesprek met lectoren begin 2011 (Van den Berg en Verdonschot, 
2011).

De afgelopen jaren hebben enkele regionale opleidingencentra (roc’s) in eigen huis en/of 
in het hbo lectoraten ingesteld om een leidende rol te hebben in het lerend en onderzoe-
kend innoveren van hun professionals in het middelbaar beroepsonderwijs (Van den Berg, 
2006; Den Boer, 2008; Ritzen, 2008; Delies, 2009). Volgens Van den Berg (2006, p.46-47) 
kunnen lectoren in het mbo op drie manieren meerwaarde bieden:
 •

 
 •

 
 •

Uit een verkenning door Houtkoop, Van der Sluis en Van Wieringen (2007) blijkt dat op dat 
moment verschillende roc’s nadenken over de mogelijkheden van een lectoraat in eigen 
huis of verwante constructies om onderzoeks- en innovatievraagstukken in het mbo op te 
pakken. Onderkend wordt dat lectoren kunnen bijdragen aan de professionalisering van 
docenten, een brugfunctie kan vervullen naar het hbo en de aansluiting bij en kennisuit-
wisseling met het hbo kan bevorderen. 

Ten eerste gaat het om het stimuleren van een reflecterende, kritisch-
onderzoekende houding bij docenten en management, waarmee ze zowel 
langs de lijnen van ontwikkelingsgericht onderzoek, vergelijkend onder-
zoek en onderzoekende praktijk kunnen bijdragen aan een meer 
evidence-based benadering van onderwijs. 
Ten tweede kunnen lectoren in het mbo bijdragen aan de ontwikkeling van 
de relatie tussen het onderwijs en de beroepspraktijk waarvoor leerlingen 
worden opgeleid. Het ontwikkelen van een onderzoekende houding zou 
zich in elk geval ook op deze relatie moeten richten, bijvoorbeeld waar het 
gaat om ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en de betekenis 
daarvan voor het eigen onderwijs, en ook waar het gaat om de kwaliteit 
van de beroepspraktijkvorming.
Ten derde kunnen mbo-lectoren bijdragen aan de relaties tussen vmbo, 
mbo en hbo (de beroepsonderwijskolom).
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Gezamenlijke kenniskringen, participatie over en weer in elkaars kenniskringen (mbo en 
hbo) en dubbelaanstellingen in mbo en hbo kunnen daarin helpen.

Eén van de voorbeelden van samenwerking tussen een hbo- en een mbo-lectoraat is die in 
doorbraakproject werkplekleren in de regio Rijnmond. De auteurs van de voorliggende 
publicatie zijn beide lector en hebben de rol van regionaal onderzoeker in het project. Hoe 
zij dit project vormgeven en wat de resultaten daarvan zijn, wordt beschreven in het 
volgende hoofdstuk.
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4 Aanpak en resultaten van het Rijnmondse deelproject

Sinds 2008 participeren Zadkine, Hogeschool Rotterdam en drie zorginstellingen in de 
regio Rijnmond in het landelijke ‘Doorbraakproject Werkplekleren’. Zoals ook bij de andere 
doorbraakprojecten op initiatief en met subsidie van het Platform Beroepsonderwijs 
(HPBO) het geval is, gaat het om een innovatieproject waarin een grote rol is toebedeeld 
aan (praktijk)onderzoek en experimenten. Het gaat nadrukkelijk niet om ‘kennis voor de 
kennis’, maar om onderzoek in functie van het verbeteren van de praktijk van het werkple-
kleren. Dat wil zeggen dat het onderzoek gericht is op concrete aanpassingen van de 
opleiding in de beroepspraktijk. Het gaat met name om het vergroten van het professio-
neel handelen van de opleiders (docenten, praktijkopleiders en werkbegeleiders), 
waardoor zij een groter arsenaal aan interventie-instrumenten tot hun beschikking krijgen 
om de deelnemers tot een hoger leerrendement te brengen.

Het startpunt hiervoor zijn de diverse vragen die de begeleiding van het leerproces op de 
leerafdeling bij opleiders oproepen. De onderzoekers vertalen deze vragen in samenspraak 
met de opleiders naar onderzoeksvragen. Vervolgens voeren de onderzoekers het onder-
zoek (via literatuurstudie of in de praktijk) uit en leggen ze de resultaten daarvan voor aan 
de opleiders. De opleiders bepalen de betekenis van deze resultaten voor het vervolg: hetzij 
input voor interventies in het leer- en begeleidingsproces, hetzij vervolgonderzoek.

Langs deze route is na voorbereidend overleg tussen onderzoekers en opleiders in 2009 
eerst literatuuronderzoek gedaan naar het rendement van leren op de werkplek en op 
leerafdelingen in het bijzonder (Streumer, 2010). In hetzelfde jaar is ook veldonderzoek 
gedaan naar de leerafdelingen in de drie genoemde zorginstellingen (Van den Berg, De 
Jongh, Klous en Streumer, 2010; Van den Berg, De Jongh en Streumer, 2010). Na een 
bespreking van de resultaten in een zogenoemd ‘opleidersoverleg’ hebben de onderzoe-
kers en de opleiders (docenten, praktijkopleiders, werkbegeleiders/coaches) in overleg de 
belangrijkste aandachtpunten benoemd en thema’s voor enkele vervolgstudies bepaald. 
Daaruit voortgekomen zijn: 
 1) veldonderzoek naar het verschijnsel begeleidingsmoeheid van (vooral)  
  werkbegeleiders (Ormel, 2011);
 2) een literatuurstudie naar de begeleiding op de leerafdeling (Streumer,  
  2011);
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 3)

 4)

In het vervolg van dit hoofdstuk beschrijven we zowel de aanpak als de resultaten van het 
project meer in detail. In hoofdstuk 5 vergelijken we het project met de aanpakken zoals 
die in de hoofdstukken 2 en 3 zijn beschreven.

4.1 De startfase van het project

In Rijnmond is het regionale project voortgekomen uit een al enkele jaren bestaande 
´kenniskring leerafdelingen´ met vertegenwoordigers van roc Zadkine, Hogeschool Rotter-
dam en een aantal zorginstellingen. Met leerafdelingen hoopten zij een oplossing te 
vinden voor (onder meer) de toenmalige dreigende tekorten aan stageplaatsen in de zorg. 
Ook het verbeteren van de doorstroom tussen mbo en hbo was een van de doelen van de 
leerafdelingen. 

Leerafdelingen waren elders in het land sinds enkele jaren in opkomst en vanaf 2005 
kwamen stimuleringsmiddelen beschikbaar, waarna het aantal leerafdelingen snel 
groeide. Het doel van de kenniskring in Rijnmond was om de eerste regionale ervaringen 
en kennis op het gebied van de leerafdelingen te bundelen, te delen met elkaar en de 
leerafdeling verder te brengen. (De kenniskring bestaat overigens nog steeds, met inmid-
dels een groter aantal scholen, zorginstellingen en leerafdelingen.) In die pilotfase van de 
Rijnmondse leerafdelingen is kleinschalig onderzoek gedaan door Klingeman en De Lange 
(2008). Volgens hen boden de leerafdelingen meerwaarde vergeleken met individuele 
stages, maar deze conclusie werd niet ondersteund of zelfs tegengesproken door ander 
onderzoek (zie verder Streumer, 2010, p.26-33).

Mede hierdoor was de vraag naar vormgevingskenmerken in relatie tot de effecten en het 
rendement van de leerafdelingen in vergelijking met klassieke stages bleef nog openstaan. 
Het regionale doorbraakproject is voor de betrokkenen bij de leerafdeling een mogelijk-
heid om meer onderzoek te doen naar de leerafdelingen in de regio en daarbij ook te 
profiteren van de kennis en ervaring in andere regio’s en van landelijk onderzoek.

veldonderzoek naar de vormgeving van de matching voor en relaties op de 
leerafdelingen, zowel wat betreft de studenten als de opleiders (Streumer, 
Van den Berg en De Jongh, 2011); en
veldonderzoek naar betekenisvolle leersituaties op leerafdelingen, ook 
weer zowel voor studenten als opleiders (Van den Berg, De Jongh en 
Streumer, 2011).
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Het regionale project spitst zich toe op drie van de leerafdelingen, voor ziekenhuisvervan-
gende zorg (Humanitas Hannie Dekhuyzen in Rotterdam), voor geriatrische zorg (De 
Plantage in Brielle) en voor psychiatrische zorg (Bavo Europoort in Berkel en Rodenrijs). 

Leidinggevenden van deze instellingen vormen samen met de projectleider en de onder-
zoekers een regiegroep. Daarnaast is er een werkverband van projectleider, onderzoekers 
en opleiders die elkaar in het zogeheten ‘opleidersoverleg’ ontmoeten. Op 9 december 
2008 is dit werkverband voor het eerst in projectverband bij elkaar gekomen. Besproken is 
dat het onderzoek zoveel mogelijk het karakter van praktijknabij onderzoek heeft en door 
de onderzoekers samen met de opleiders van Zadkine, Hogeschool Rotterdam en zorgin-
stellingen wordt gedaan. Deze werkwijze is erop gericht om de leerafdelingen met extra 
input en feedback tijdens de rit helpen om meer te leren en te verbeteren. Dit idee spreekt 
alle participanten van de leerafdelingen aan en wordt bekrachtigd door de regiegroep. In 
dit stadium is er echter nog geen contact met de in het projectvoorstel beoogde meelo-
pende opleidingen ‘onderwijsassistenten’ en ‘administratieve beroepen’.

Conform de uitgangspunten van de landelijke projectorganisatie is in het opleidersoverleg 
en de regiegroep ook besproken dat de opleiders in het eerste jaar ‘normaal’ werken en dat 
het accent in het onderzoek ligt op het beschrijven van wat er is. In het tweede jaar werken 
de opleiders experimenteel aan verbeteringen en monitort het onderzoek de opbrengsten 
daarvan, zo is de bedoeling. Vóór de zomer van 2009 moet al duidelijk zijn op welke aspecten 
de regio’s zich in de experimentele fase vooral willen richten.

Verder zijn de onderzoeksvragen uit het Rijnmondse projectplan doorgesproken en gespe-
cificeerd aan de hand van de wensen van de opleiders. De uitkomst hiervan is een 
document met onderzoeksvragen waarbij steeds wordt aangegeven a) op basis van welke 
bronnen, b) met welke instrumenten en c) met welke beoogde opbrengsten deze vragen 
worden beantwoord. De vragen luiden als volgt:
 1.

 2.

 3.
 4.

Wat zegt recente onderzoeksliteratuur over de vormgeving, de effecten en 
het rendement van werkplekleren en leerafdelingen in het bijzonder?
Wat zegt de actuele praktijk van de Rijnmondse leerafdelingen over de 
vormgeving van leerafdelingen?
Wat zijn de effecten en het rendement van de Rijnmondse leerafdelingen?
Wat zijn de vormgevingskenmerken, effecten en rendement van traditio-
nele stageplaatsen?
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 5.

 6.

De eerste vraag wordt beantwoord via een literatuurstudie. De vragen 2 tot en met 5 
komen aan de orde in een veldstudie bij de drie leerafdelingen, waarin aan leidinggeven-
den, opleiders en studenten wordt gevraagd naar hun verwachtingen, de door hen 
waargenomen effecten, en de door hen waargenomen verschillen tussen de leerafdeling 
en reguliere individuele stageplaatsen.

4.2 Werkplekleren op leerafdelingen in theorie en praktijk

Wat weten we uit de literatuur over het rendement van leren op de werkplek en op leeraf-
delingen in het bijzonder? Welke verwachtingen hebben betrokkenen bij de Rijnmondse 
leerafdelingen en welke effecten nemen ze waar? Deze vragen komen aan de orde in de 
eerste twee deelstudies van het project.

Leren op de werkplek; terug in de zorg
In zijn literatuuronderzoek Leren op de werkplek; terug in de zorg gaat Streumer (2010) 
eerst in op werkplekleren in het algemeen en zoomt hij daarna in op leerafdelingen. De 
studie laat zien dat het leerpotentieel van een leerafdeling vooral wordt bepaald door 
factoren die te maken hebben met (a) de taken die op de afdelingen moeten worden 
uitgevoerd, (b) de kenmerken van studenten, zoals motivatie, belangstelling, niveau van 
cognitief functioneren en communicatieve vaardigheid en (c) kenmerken van de omgeving 
c.q. de afdeling/organisatie. Dit kader van drie categorieën factoren biedt aanknopings-
punten om na te denken (en te experimenten) met factoren die op leerprocessen binnen de 
muren van leerafdelingen van invloed zijn. Een vraag die Streumer opwerpt is bijvoorbeeld 
of studenten wel of niet moeten worden geselecteerd voor leerafdelingen, onder meer wat 
betreft basiscompetenties tot samenwerkend leren in teamverband; samenwerkend leren 
is immers een uitgangspunt bij leerafdelingen. Ook een vraag is wat de beoogde rollen van 
docenten, praktijkopleiders en werkbegeleiders betekenen voor hun benodigde competen-
ties, deskundigheidsbevordering en feitelijke inzet, ook weer in teamverband. 

Wat leert een analyse van vormgevingskenmerken, effecten en rendement 
van leerafdelingen vergeleken met traditionele stageplaatsen?
Over welke competenties moeten opleiders in de school en in de beroeps-
praktijk beschikken om een werkplek en in het bijzonder een leerafdeling 
tot een contextrijke, krachtige leeromgeving te maken?
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Met name werkbegeleiders hebben hun rol soms nog niet helder op het netvlies en 
kampen met het dilemma dat ze zowel zorgverlener zijn als (mede) verantwoordelijke voor 
het leerproces van de studenten. Goede stagebegeleiding is cruciaal; de praktijk laat echter 
zien dat begeleiding slecht zelden optimaal gegarandeerd is. Een derde vraag heeft betrek-
king op de verbinding tussen school en praktijk. Hoe ziet de overgang van school naar 
stageplaats eruit, hoe vervolgen studenten na hun stage hun leertraject op school, wat 
wordt bij de overgangen tussen school en stage ondernomen om theorie en praktijk over 
en weer te integreren?

De leerafdeling: een specifieke vorm van werkplekleren
Het tweede onderzoek in het Rijnmondse project is het genoemde veldonderzoek naar de 
leerafdelingen in de drie participerende zorginstellingen. Het onderzoek bestond uit 
halfgestructureerde interviews met leidinggevenden, werkbegeleiders, docenten en 
studenten van mbo en hbo. Hierover is verslag gedaan in De leerafdeling: een specifieke 
vorm van werkplekleren (Van den Berg, De Jongh, Klous en Streumer, 2010; zie ook Van 
den Berg, De Jong en Streumer, 2010). Het blijkt dat de betrokkenen bij de drie onder-
zochte zorgorganisaties meer voor- dan nadelen van de leerafdeling ervaren. De respon-
denten vinden de stage op de leerafdeling een rijkere stage dan een individuele stage, 
onder meer omdat de studenten op een leerafdeling met alle aspecten van het werken en 
leren op een zorgafdeling geconfronteerd worden. Zij zijn ook van mening dat er meer 
aandacht is voor het team op een zorgafdeling. Op de leerafdeling leren studenten om in 
teamverband te werken, terwijl in een individuele stage de student één op één meeloopt 
met zijn begeleider en maar een beperkt deel van het werk op de zorgafdeling kan zien en 
ervaren. Met name vraagt de stage op de leerafdeling meer verantwoordelijkheid van de 
zelfstandigheid van de student dan de individuele stage. Uit het onderzoek blijkt tegelijker-
tijd ook dat het in de praktijk niet altijd lukt om aan alle vormgevingskenmerken van 
leerafdelingen te voldoen. Soms zijn bijvoorbeeld niet de benodigde aantallen studenten 
uit mbo en hbo aanwezig, staat de boventalligheid van de studenten onder druk van de 
personeelstekorten in de zorg, is er onvoldoende balans tussen leren en werken of hapert 
de begeleiding. Toch zijn de betrokkenen positief over de leerafdelingen als zij deze verge-
lijken met een individuele stage.
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4.3 Stapsgewijs van de eerste deelstudies naar verbeteracties en   
 vervolgonderzoek

Presentatie van de uitkomsten van de eerste deelstudies
Tijdens een regionale werkconferentie op 8 oktober 2009 hebben de onderzoekers de 
uitkomsten van de literatuurstudie en het veldonderzoek gepresenteerd aan de opleiders, 
waarna de opleiders een aantal thema’s hebben uitgediept (zie verderop).

In januari 2010 is het onderzoek ook gepresenteerd in een bijeenkomst voor vertegen-
woordigers van de opleiding ‘onderwijsassistent’ en de ‘administratieve opleidingen’. 
Volgens het projectplan is het immers de bedoeling dat ook zij gaan deelnemen aan het 
project. Voor hen blijkt het project echter nog erg onbekend en ze proeven nu voor het 
eerst aan de mogelijkheden. Afgesproken is dat op een later moment opnieuw contact 
wordt opgenomen om de mogelijkheden te verkennen om actief mee te doen aan het 
project. Naar aanleiding van het advies van de auditcommissie van HPBO in maart van dat 
jaar, wordt echter besloten om het project te blijven concentreren op de leerafdelingen in 
de zorg.

Bepalen van vervolgstappen
Naar aanleiding van de bijeenkomst in oktober 2009 hebben de onderzoekers een 
overzicht gemaakt van mogelijk vervolgonderzoek en van mogelijke interventies 
(verbetersuggesties) voor het werkplekleren op de leerafdelingen. Het resultaat daarvan 
(zie samenvatting in het tekstkader), is op 19 januari 2010 door de opleiders en onderzoe-
kers samen doorgesproken. 

Samenvatting van de mogelijkheden voor vervolgonderzoek en interventies, besproken 
in het overleg tussen opleiders en onderzoekers op 19 januari 2010

Mogelijkheden voor verdiepend onderzoek

 -

 
 -

Hoe spelen kenmerken van studenten een rol? Is selectie nodig en zo ja, op 
grond waarvan en welke factoren zijn dan doorslaggevend? 

Is het van belang dat studenten die met elkaar als groep aan de slag gaan 
op een leerafdeling bepaalde kenmerken vertonen? 
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 -

 -

 -

Mogelijkheden voor interventies, gericht op

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Wat is de meerwaarde voor een zorginstelling om een of meer leerafdelin-
gen te hebben vanuit het perspectief van personeelsontwikkeling? 

Welke begeleidende rol hebben de verschillende betrokkenen bij de leeraf-
deling? Hoe is dit ideaaltypisch, welke witte vlekken blijken er dan in de 
praktijk te zijn en met welke maatregelen kunnen deze worden weggeno-
men?

Welke plaats neemt de leerafdeling in in het leertraject van de student op 
school en in de werkpraktijk?

het als keurslijf ervaren stagemodel (investeren in draagvlak, condities 
realiseren, knelpunten nader analyseren, flexibilisering van leerperioden)

de door opleiders als belastend ervaren inwerkperiode van studenten 
(investeren in draagvlak, condities realiseren, alternatieven uitproberen)

de soms als onvoldoende ervaren matching tussen studenten en zorginstel-
lingen (kwantitatieve afstemming, betere voorlichting voor studenten over 
de verschillende stagemogelijkheden, betere matching bij de voorbereiding 
van de stage

meer aandacht voor het leren tijdens de stage op de leerafdeling 
(aantrekkelijker onderwijsruimte, meer contact tussen docenten, werkbege-
leiders en studenten, bevragen van werkbegeleiders op hun wijze van 
begeleiden en coachen)

leerprocessen op de leerafdeling (nagaan hoe studenten van verschillende 
niveaus van elkaar kunnen leren, invulling geven aan het POP en PAP van 
studenten)

de soms onvoldoende competenties van werkbegeleiders (scholing, intervi-
sie, supervisie, selectie)
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 -

 -

 -

 -

 -

 -

begeleidingsmoeheid (onderzoek naar begeleidingsmoeheid en mogelijkhe-
den voor preventie)

de als onvoldoende ervaren frequentie van contacten tussen docenten en 
werkbegeleider (meer faciliteiten inruimen)

een nadere invulling van de begeleidingsactiviteiten van docenten en 
werkbegeleiders (meer contact en afstemming, invulling van ‘bpv-tijd’ in de 
studieruimte van de leerafdeling)

afsluiting van het leerproces (gezamenlijke afsluiting)

communicatie tussen begeleiders en docenten (overlegmomenten creëren, 
resultaten van studenten samen bespreken)

co-makership tussen bedrijf en school (gezamenlijk ontwerpen van 
praktijkopdrachten en van de voorbereiding op de leerafdeling)

De opleiders hebben aan de hand van een uitgebreidere versie van deze lijst via persoon-
lijke top 3’s bepaald welke onderwerpen prioriteit zouden moeten hebben. De overeen-
komsten tussen de top 3’s blijken vrij groot te zijn. De prioriteiten zijn vervolgens in drie 
overstijgende thema’s ondergebracht: 1) begeleidingsmoeheid; 2) het leerwerktraject van 
de studenten (mbo en hbo); en 3) de competenties van de opleiders (mbo, hbo en zorgin-
stellingen) in relatie tot thema 2.

Tijdens een volgende bijeenkomst op 18 februari 2010 hebben de opleiders en onderzoekers 
besloten om de thema’s 2 en 3 verder toe te spitsen op dát wat leerafdelingen vooral onder-
scheidt van veel andere vormen van werkplekleren, namelijk het samen leren en werken om 
succesvol leren en meer leerrendement te realiseren. Eén van de uitgangspunten van leeraf-
delingen is immers dat samen leren en werken meerwaarde oplevert vergeleken met een 
individuele invulling van werkplekleren. Ten eerste geldt dat voor het samen werken en leren 
door een groep mbo’ers en hbo’ers. Ten tweede is er sprake van samenwerking tussen 
opleiders en studenten. De groepsgewijze vormgeving van het werkplekleren betekent ten 
derde dat ook de betrokken opleiders met elkaar zullen (moeten) samenwerken. Verder 
hebben opleiders en onderzoekers geconstateerd dat, voordat verbeteracties worden onder-
nomen, eerst op een aantal punten meer kennis moet worden verzameld op basis waarvan 
keuzes gemaakt kunnen worden wélke acties kansrijke verbeteringen zijn. 
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Een uitzondering is het aspect ‘de organisatorische en inhoudelijke voorbereiding op de 
stage’. Het team van de opleidingen op mbo niveaus 3 en 4 zijn hiermee aan het werk 
gegaan om verbeteringen te realiseren, zonder dat onderzoekers daarbij een expliciete rol 
hebben. 

Onderzoek en professionalisering van opleiders
Wat betreft de kennisvragen is afgesproken is dat de onderzoekers de besproken ideeën en 
accenten verder uitwerken in een voorstel voor een concrete aanpak, waarbij onderzoek, 
professionalisering en onderwijsverbetering hand in hand gaan. De beoogde aanpak heeft 
namelijk niet alleen tot doel om inhoudelijke antwoorden te vinden, maar ook om invulling 
te geven aan de professionalisering van de opleiders in relatie tot verbeteringen in het 
leerwerktraject van studenten. 

Op 23 maart 2010 hebben de opleiders en onderzoekers het ontwikkelde voorstel bespro-
ken. Op basis daarvan is voor het thema begeleidingsmoeheid een apart kleinschalig 
onderzoekstraject uitgezet in een van de zorginstellingen. Het hoofdthema in de voorge-
stelde aanpak is echter ‘Het leerwerktraject van de student en de competenties van de 
opleiders’. De vervolgactiviteiten richten zich vooral op die aspecten die met (succesvolle) 
samenwerking gericht op (succesvol en rendabel) leren te maken hebben. De relevante 
aspecten voor succesvol samenwerken en leren staan in Schema 1 onder a tot en met f en 
zouden samen tot de beoogde leerresultaten en de meerwaarde van leerafdelingen verge-
leken individuele leerwerktrajecten moeten leiden.

Schema 1: Aspecten voor succesvol samenwerken en leren

Verticaal
(tussen groepen)

Horzontaal
(tussen groepen)

Horzontaal
(tussen groepen)

Matchen (vooraf)

a) student-
    leerafdeling

b) studentengroep

c) opleidersgroep

Relaties (tijdens)

d) studenten-
    opleiders

e) studentengroep

f) opleidersgroep

Opbrengsten van a-f
leerresultaten en meerwaarde
vergeleken met individuele
trajecten
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De centrale onderzoeksvraag is: hoe dragen op leerafdelingen de elementen a t/m f uit het 
schema bij aan de beoogde opbrengsten in de vorm van leerresultaten (verworven compe-
tenties) en meerwaarde vergeleken met individuele leerwerktrajecten? Om deze vraag te 
beantwoorden zijn drie deelonderzoeken gepland: 

 1) literatuuronderzoek naar de begeleiding op leerafdelingen,
 2) veldonderzoek naar de vormgeving van de matching voor en relaties op de  
     leerafdelingen en 
 3) veldonderzoek (in combinatie met een professionaliseringsinterventie) naar  
     betekenisvolle leersituaties op de leerafdelingen. 

De samenvattingen van de eerder genoemde studie naar begeleidingsmoeheid en van de 
net genoemde drie samenhangende deelstudies volgen hieronder. Met name de studie 
naar betekenisvolle leersituaties is direct aangegrepen om een professionaliseringstraject 
voor werkbegeleiders vorm te geven.

4.4 Begeleidingsmoeheid

In 2009 stopte één van de drie zorginstellingen die met Zadkine en Hogeschool Rotterdam 
participeerden in het Doorbraakproject Werkplekleren. De betrokken leidinggevenden 
noemden als belangrijkste reden hiervoor de ‘begeleidingsmoeheid’ van de medewerkers 
van de leerafdeling. In 2010 is (kleinschalig) onderzoek gedaan naar de ‘begeleidingsmoe-
heid’ in de desbetreffende zorginstelling: Wat is het, hoe uit het zich, wat zijn oorzaken en 
hoe is het te voorkómen? Op basis van de gehouden interviews met sleutelpersonen van 
deze leerafdeling is het rapport Begeleidingsmoeheid op een leerafdeling in de zorg 
geschreven Ormel (2011) concludeert daarin het volgende.

Bij begeleidingsmoeheid is er sprake van een afgenomen motivatie voor het begeleiden 
van stagiaires op een leerafdeling. Begeleidingsmoeheid wordt vooral toegeschreven aan 
werkbegeleiders. Zij krijgen bij de start van een leerafdeling te maken met een verschuiving 
van de kern van hun werk van zorg voor bewoners naar een opleidingstaak, terwijl de 
meesten van hen hun werkplezier vooral ontlenen aan de directe patiëntenzorg. 
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Begeleidingsmoeheid is de uitkomst van een proces waarin er geen goede balans is tussen 
de draaglast en de draagkracht van werkbegeleiders. De ervaren draaglast van werkbege-
leiders op een leerafdeling neemt toe, wanneer ze voortdurend stagiaires moeten inwer-
ken, wanneer het hele jaar stagiaires aanwezig zijn en wanneer zij zich onvoorbereid en 
onvoldoende begeleid voelen bij hun voor hen nieuwe opleidingstaak. Zij geven aan dat ze 
competenties missen, onder andere op het gebied van groepsdynamica. Ook is er in de 
opzet van de leerafdeling onvoldoende mogelijkheid voor onderling contact en steun. In 
het proces van het ontstaan van begeleidingsmoeheid blijkt er ook een omslagpunt te zijn, 
dat het eerste optreedt bij werkbegeleiders en daarna ook bij praktijkopleiders en leiding-
gevenden. Ook bij heb is er dan sprake van een verstoord evenwicht tussen draaglast en 
draagkracht.

De draaglast van de betrokkenen bij de leerafdeling kan worden verminderd door het 
veranderen van de opzet van de leerafdeling of het veranderen van het aannamebeleid. 
Het aannamebeleid is nu namelijk gebaseerd op ‘leverplicht’ van scholen voor de leerafde-
lingen, waardoor niet alle aanwezige stagiaires zelf gekozen hebben voor de leerafdeling 
en vaak minder gemotiveerd zijn.

Tegelijkertijd kan door de begeleiding aan te passen, de draagkracht van de werkbegelei-
ders worden vergroot. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:
 -     tijd en aandacht voor de ontwikkeling van werkbegeleiders;
 -     mogelijkheden voor communicatie tussen werkbegeleiders (overdrachts- 
       momenten, evaluaties).

Ook stelt Ormel (2011) dat het omschakelen naar een leerafdeling vraagt om een organisa-
tiecultuur en een organisatiestructuur waarin bewust leren van alle actoren gestimuleerd 
wordt. Het is aan te bevelen om dit mee te nemen in de afspraken die gemaakt worden bij 
de start van de leerafdeling. 

4.5 Samen werken en samen leren: een literatuurstudie naar de 
 begeleiding op leerafdelingen

De centrale vraag in dit deelonderzoek is: Hoe moeten begeleidingcompetenties van 
begeleiders binnen de leerafdeling eruit zien, opdat de begeleiding adequaat en effectief 
zal verlopen? Welke competenties zijn relevant, waarop hebben ze betrekking en hoe zijn 
ze te ontwikkelen?
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In zijn rapportage Samen werken en samen leren (2011) stelt Streumer ten eerste vast dat 
de kwaliteit van de begeleiding bij werkplekleren minder vanzelfsprekend is dan in het 
reguliere onderwijs, waar immers docenten bij uitstek de aangewezen personen zijn om 
het leerproces van met name individueel lerenden te sturen en te begeleiden. Bij leren op 
de werkplek spelen zaken als informeel leren en impliciete kennis, de spagaat tussen leren 
en werken, de impact van de groep en van de organisatie, en de complexiteit van de 
context een rol. Binnen dit krachtenveld moet de begeleiding vorm krijgen, zodanig dat 
reguliere werkzaamheden en leeractiviteiten optimaal en in onderlinge samenhang 
kunnen verlopen. 

Als een van de relevante competenties om adequaat en effectief te kunnen begeleiden 
noemt Streumer eerst en vooral 'the will to learn'. Aan de ene kant moeten begeleiders 
zich ervan bewust zijn dat zij niet alles weten en kunnen. Aan de andere kant dienen zij 
bereid te zijn proactief deel te nemen aan diverse leerprocessen. Hetzelfde geldt ook voor 
de omgeving c.q. werkplek; deze moet voldoende aanknopingspunten bieden om het leren 
tot wasdom te laten komen. Belangrijk is dan dat de werkplek zichzelf in al zijn facetten 
ook continu ontwikkelt. 

In antwoord op de vraag Waarop heeft de begeleiding betrekking? stelt Streumer dat er 
geen vast omschreven pakket aan taken is aan te dragen en/of op te leggen. De dynamiek 
van de lokale leerafdeling bepaalt wat wel en niet wenselijk is. Het is vooral een gezamen-
lijke opdracht van betrokken partijen – niet in de laatste plaats van begeleiders – om vast 
te stellen wat nodig is en daarbij zeker ook een evenwicht te vinden tussen de verschil-
lende belangen die op de afdeling een rol spelen. 

Wat betreft het antwoord op de vraag Hoe is de begeleiding te ontwikkelen? wijst 
Streumer er op dat zowel aandacht nodig is voor wat iemand moet doen als voor wat de 
betreffende persoon moet nalaten. Het is vooral de 'kunst' om hierin een evenwicht te 
vinden en de juistheid van een handeling te spiegelen aan de heersende omstandigheden.

4.6 Samenwerken op de leerafdeling: matching bij plaatsing en   
 samenwerkingsrelaties als basis voor succesvol leren

Dit veldonderzoek brengt in beeld hoe bij de Rijnmondse leerafdelingen de matching 
(voorafgaand aan de stage) en samenwerkingrelaties (tijdens de stage) van (groepen) 
studenten en opleiders vorm krijgen. De onderzoeksaanpak bestond uit analyses van 
documentatie en interviews met sleutelpersonen. De meeste van de interviews vonden 
plaats in april-juni 2010. 
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Matching
Uit de rapportage Samenwerken op de leerafdeling (Streumer, Van den Berg en De Jongh, 
2011) blijkt wat betreft de matching van studenten dat er eigenlijk meer sprake is van 
plaatsen dan van matchen. Er gelden vooral kwantitatieve criteria. De ‘leverplicht’ die 
voortvloeit uit de samenwerkingsovereenkomsten tussen scholen en zorginstellingen, 
maakt dat er in de praktijk weinig ruimte is voor inhoudelijke overwegingen bij de 
plaatsing van studenten. De matching/formatie van de studentengroepen verloop romme-
lig. Bij één zorginstelling is er ten tijde van het onderzoek geen studentengroep, omdat de 
werkbegeleiders ‘begeleidingsmoe’ zijn. Een oorzaak daarvan zou zijn dat de matching 
niet goed verliep waardoor de variatie te groot bleek en de studenten meer groep indivi-
duen waren dan een team (Ormel, 2011; zie ook §4.4). Waar het gaat om de matching van 
de docenten, praktijkleiders en werkbegeleiders (opleiders) van de leerafdelingen blijkt dat 
de scholen en de zorginstellingen afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de inzet van hun 
personeel. Op de leerafdelingen zitten meestal al jaren vaste docenten die door de scholen 
zijn aangewezen. Het personeel van de zorgafdeling die leerafdeling wordt, krijgt op dat 
moment een extra rol als werkbegeleider/coach. Feitelijk kiezen ze niet zelf en worden ze 
niet geselecteerd; net als bij de studenten is van een bewuste matching geen sprake. 

Samenwerkingsrelaties
Wat betreft de samenwerkingsrelaties op de leerafdeling blijkt bij de relaties tussen 
studenten en opleiders dat de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt, wordt gestuurd 
door de uitgangspunten van competentiegericht leren en het persoonlijk opleidingsplan 
(POP) en persoonlijk activiteitenplan (PAP) van de studenten. In de praktijk blijkt dat niet 
iedereen even geschikt is als werkbegeleider/coach. Ook de training die men moet volgen, 
maakt nog niet dat iedereen geschikt is. Het bewustzijn dat nader geïnvesteerd moet 
worden in de begeleiding/coaching neemt toe. Dat er samenwerkingsrelaties tussen 
studenten op de leerafdeling zijn, is min of meer een impliciete veronderstelling. Het 
samenwerken komt echter niet van zelf tot stand. Het is vooral de wijze waarop de leeraf-
deling inhoudelijk en organisatorisch is vormgegeven, waardoor studenten samenwerken. 
De specifieke omstandigheden van de leerafdeling kunnen de samenwerking bevorderen 
maar ook in de weg staan. De indruk bestaat dat de opleiders doelbewuster invloed 
zouden kunnen uitoefenen op de bevordering van de samenwerking tussen studenten. Het 
samenwerkend begeleiden door de opleiders heeft vooral een informeel karakter. Meestal 
vindt afstemming plaats om elkaar te kunnen te treffen. Het overleg heeft overwegend 
betrekking op de studenten en praktische en organisatorische problemen. 
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Begeleiding van werkbegeleiders lijkt vooral een zaak voor de instellingen. De 
praktijkcoördinatoren/praktijkopleiders zijn te beschouwen als 'spinnen in het web' tussen 
docenten, werkbegeleiders en studenten. 

Het samenwerkend begeleiden is voornamelijk gericht op het leren van studenten en op 
alles wat daarmee samenhangt. In de praktijk blijkt samenwerkend begeleiden vooral 
afhankelijk van persoonlijke betrokkenheid en inzet. Ook organisatorische 'hindernissen', 
bijvoorbeeld van roostertechnische aard, spelen een rol. Indien de relatie tussen betrokke-
nen succesvol is, dan kan ook het leren succesvol zijn, niet alleen het leren van studenten 
maar ook dat van opleiders.

De onderzoekers sluiten hun rapport af met de vaststelling dat (opnieuw) blijkt dat er een 
spanning zit tussen enerzijds het aansprekende concept van de leerafdelingen waarmee 
indertijd is gestart en anderzijds de feitelijke behoeften van scholen en zorginstellingen en 
hun mogelijkheden om het werkplekleren op de leerafdelingen kwalitatief goed vorm te 
geven. Daar komt bij dat sinds de start van de leerafdelingen de vraag/aanbod verhouding 
is veranderd, waardoor er nu eerder sprake is van een tekort aan studenten dan van een 
tekort aan stageplaatsen. Een heroriëntatie op het model en ieders wensen en mogelijkhe-
den lijkt op zijn plaats. Uitgaande van de pluspunten van de leerafdeling als onderdeel van 
een breder pakket aan stagemogelijkheden, geven de onderzoekers al enkele suggesties 
mee, waaronder het expliciteren van ieders argumenten om met een leerafdeling te 
werken, aandacht voor voorlichting aan studenten én werkbegeleiders, schriftelijke beves-
tiging van afspraken tussen studenten en leerafdelingen en meer gezamenlijke activiteiten 
door de betrokken professionals.

4.7 Leren van betekenis. Over ‘betekenisvolle leersituaties’ van 
 studenten en opleiders in leerafdelingen

De onderzoeksvraag in deze deelstudie is: Welke betekenisvolle leersituaties komen voor 
op leerafdelingen en hoe kunnen deze worden beschreven? Om deze vraag te beantwoorden 
hebben de onderzoekers een formulier ontworpen waarmee studenten en opleiders zelf 
leersituaties kunnen vastleggen. De ingevulde formuleren zijn de basis voor een verdiepend 
interview.  In totaal zijn 46 leersituaties verzameld waarin studenten of anderen leren. 
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Uit de rapportage Leren van betekenis (Van den Berg, De Jongh en Streumer, 2011) blijkt 
dat het merendeel van de situaties plaatsvond op de leerafdeling zelf en met name vaak in 
de kamer van een patiënt, de teamkamer of het intervisie/leslokaal. Opleiders beschrijven 
situaties met studenten en/of andere opleiders. Studenten beschrijven situaties met patiën-
ten, andere studenten, opleiders en anderen. In enkele leersituaties is er sprake van 
niet-leren terwijl dat wel de bedoeling of mogelijk was.

In formele leersituaties (dat wil zeggen situaties met een interactie tussen student(en) en 
opleider(s)) gaat het om leren
 -

 -

 -

 -

Niet-formele leersituaties hebben betrekking op leren
 -

 -

 -

Hieruit blijkt dat studenten dezelfde typen competenties zowel leren van hun opleiders (in 
formele situaties) als direct van hun werk met patiënten en met elkaar (in informele 
situaties): zorgtechnische handelingen, adequaat communiceren, samenwerken, hulp 
inroepen, hanteren van protocollen, het overdenken of uitproberen van handelingsmoge-
lijkheden. Ook de opleiders zelf leren, onder meer door reflectie op (al dan niet aanwezige) 
condities voor het leren van studenten. Een van de regelmatig terugkerende items is de 
mate van sturing die studenten - en ook werkbegeleiders - nodig hebben c.q. de mate 
waarin zij zelf verantwoordelijk (kunnen) zijn en adequaat weten te handelen. 

De verzamelde casussen zijn niet alleen voor het onderzoek gebruikt, maar ook als 
uitgangspunt voor een professionaliseringstraject voor werkbegeleiders. In een van de drie 
zorginstellingen is dit traject als pilot uitgevoerd. 

van werksituaties (zorgtechnische handelingen, handelingsmogelijkheden, 
omgaan met protocollen, collegiale hulp); 
tijdens intervisie (casussen doorspreken of naspelen, leren presenteren, 
aanvullende les, extra overleg);
in andere opleidingsgebonden situaties (onder meer over POP’s, evaluaties, 
reflectieverslagen en beoordelingen) en 
tijdens opleidersoverleg (intervisie naar aanleiding van begeleidingssituaties)

 
tijdens werk met patiënten (samenwerkende studenten bij zorghandelingen, 
communiceren met patiënten, werken met protocollen);
tijdens ander werk (onder meer het maken van werkplanningen en communi-
ceren met andere zorgverleners of familie van patiënten); en 
door individuele opleiders (reflectie op diverse situaties die zich voordoen).
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Het programma omvat drie bijeenkomsten van twee uur verspreid over twee maanden. 
Elke bijeenkomst zijn casussen van leer/werksituaties van studenten besproken. De 
begeleide bijeenkomsten kunnen worden getypeerd als intervisiebijeenkomsten. Tijdens 
het traject is duidelijk geworden dat het in gesprek gaan met elkaar als werkbegeleiders 
op basis van (realistische) cases leidt tot nadenken en spreken over mogelijk toe te passen 
begeleidingsstrategieën. Het discussiëren met elkaar daarover biedt de individuele 
werkbegeleider de mogelijkheid om het eigen begeleidingsgedrag te toetsen aan het 
handelen van zijn collega’s en daaruit weer inspiratie te putten voor het verbeteren van het 
eigen gedrag. Mogelijk kan dit ook leiden tot meer gefundeerd, planmatig en systematisch 
handelen, zowel van werkbegeleiders als studenten.

4.8 Conclusies op basis van de drie samenhangende deelstudies

In antwoord op de gezamenlijke onderzoeksvraag van de deelstudies die in de paragrafen 
4.4, 4.5 en 4.6 zijn besproken, concluderen de onderzoekers in de derde deelstudie het 
volgende:

 
 1.

 2.

 

De variëteit aan benoemde leersituaties is een aanwijzing dat de leerafde-
lingen in principe rijke leeromgevingen zijn. De rijkheid zou wel nog 
kunnen toenemen wanneer de leerafdelingen meer kenmerken van een 
lerende organisatie zouden hebben, bijvoorbeeld door (expliciet) aan 
zorginnovaties te werken.
Betekenisvol leren is aan de orde in interacties tussen studenten en 
opleiders, tussen studenten onderling, tussen opleiders onderling en tussen 
studenten en andere personen (patiënten, familie van patiënten, andere 
zorgverleners). In principe is door al deze relaties waarmee studenten te 
maken hebben, het leerpotentieel van de leerafdeling al sterker dan bij een 
individuele stage. Vooral door de groepsgewijze contacten tussen studen-
ten (intervisie) en het samenwerkend leren van studenten tijdens het werk 
op de leerafdeling, zijn zaken die bij individuele stages niet voorkomen en 
die volgens studenten en opleiders het leren bevorderen.
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 3.

 

 4.

 

Er zijn aanwijzingen dat studenten meer en/of sneller leren, maar hard 
bewijs op basis van vergelijkende gegevens is lastig te geven. Gegevens uit 
toetsen, uitval- en diplomeringscijfers en andere gegevens uit studieloop-
banen van studenten zijn wel beschikbaar, maar zijn moeilijk in relatie tot 
leerafdelingen vergeleken met individuele stages te analyseren. Studenten 
volgen verschillende stages, zowel individueel als op leerafdelingen. Door 
de groei van het aantal leerafdelingen krijgen vrijwel alle studenten op 
enig moment en soms zelfs meer keer in hun studieloopbaan met een 
leerafdeling te maken, waardoor vergelijken nog moeilijker wordt. Ook 
Graus en Poortman (2011) - onderzoekers in het Utrechtse deelproject 
Werkplekleren - concluderen dat het lastig is om verschillen exclusief toe te 
schrijven aan de leerafdeling versus individuele stagevormen. Leerafdelingen 
lijken in elk geval niet onder te doen voor een individuele stage, maar de 
vraag is nog steeds of studenten er méér leren.
De kwaliteit van het leren op de leerafdelingen kan worden versterkt door 
diverse factoren. Naast een zorgvuldige matching van de studenten en 
opleiders, goede voorlichting en het vastleggen van afspraken, gaat het 
wat betreft de opleiders om begeleidingscompetenties, hands-on én met 
de handen op de rug begeleiden, kunnen samenwerken met studenten en 
elkaar en vooral ook hun eigen lerende houding. Verschillende in het onder-
zoek genoemde thema’s zijn voorbeelden van ‘kritische beroepssituaties’ van 
opleiders die in voorlichting, scholing en intervisie op de agenda thuisho-
ren, onder voorwaarde dat opleiders hier inderdaad nader over willen leren 
en professionaliseren. Hoe een dergelijke professionaliseringstraject vorm 
kan krijgen, is in een pilot uitgeprobeerd. Hieruit blijkt dat een investering 
als deze de kwaliteit van de begeleiding ten goede kan komen.
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5 Spiegeling en conclusies

5.1 Theorie en praktijk van praktijkgericht onderzoek

De rol van onderzoek in de doorbraakmethode en andere vormen van prak-
tijkgericht onderzoek
Hoofdstuk 2 beschrijft de Doorbraakmethode zoals deze in de Verenigde Staten in de 
gezondheidszorg is ontwikkeld en die via de zorgsector in Nederland sinds enkele jaren 
ook in het beroepsonderwijs wordt uitgeprobeerd. Hoewel HPBO de uitgangspunten heeft 
omschreven, staat de methodiek zeker nog niet ‘in steen gebeiteld’. De betrokkenen bij de 
deelprojecten zijn ook niet vooraf expliciet geschoold in de methode. Sowieso is de verhou-
ding tussen onderzoek en praktijk nog niet precies bepaald. Dit geldt niet alleen voor de 
doorbraakmethode, maar ook voor andere aanpakken om onderzoek en praktijk meer met 
elkaar te verbinden, zoals hoofdstuk 3 laat zien. Evidence-based practice, practice-based 
evidence, actie-onderzoek, ontwerponderzoek en het werk van lectoraten met hun kennis-
kringen passeerden in dit verband de revue. In alle gevallen lijken vooral de bereidheid én 
competenties van onderzoekers en onderwijsprofessionals om samen te werken rond 
urgente vraagstukken dé succesfactoren bij uitstek. Theoretische inzichten en praktijkerva-
ringen kunnen zich alleen tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelen, wanneer de verhou-
dingen tussen en inbreng van de verschillende partners goed zijn afgestemd. Ervaringen 
met kennisgemeenschappen en vergelijkbare werkverbanden laten zien, dat het onderzoek 
vrij vaak de praktijk domineert (en soms ook andersom), dat de kwaliteit van het verrichte 
onderzoek soms te wensen over laat, en dat hetzelfde geldt voor de daadwerkelijke 
bijdrage aan onderwijsverbetering (Pieters en De Vries, 2005; Ten Dam, Volman en Wardekker, 
2004). Ook voor de Doorbraakmethode - als nieuwe loot aan de stam van praktijkgericht 
onderzoek - gelden deze valkuilen en is niet op voorhand zeker dat ze vermeden kunnen 
worden. 

De praktijk van praktijkgericht onderzoek; Doorbraakproject Werkplekleren 
in Rijnmond als casus
Hoofdstuk 4 laat zien hoe in het Rijnmondse Doorbraakproject Werkplekleren zijn wortels 
heeft in al eerder in de pilotfase van de leerafdelingen geformuleerde onderzoeksvragen. 
In een afsluitend overleg tussen opleiders en onderzoekers wordt geconstateerd dat dit 
breed gedragen voortraject één van de succesfactoren is van het huidige project. Het 
‘eigenaarschap’ van het vraagstuk ligt in de praktijk van de leerafdelingen en de onderzoekers 
worden erbij gehaald om te helpen het op te lossen. 
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Het vraagstuk van de vormgeving en het rendement van de leerafdelingen vergeleken met 
individuele stages, is uitgemond in drie jaar praktijkgericht onderzoek door onderzoekers 
van de lectoraten beroepsonderwijs van Hogeschool Rotterdam en Zadkine, in samen-
spraak met opleiders uit beide scholen en de drie betrokken zorginstellingen. Alle partijen 
hebben hun inbreng gehad in het project- en onderzoeksplan. In het verlengde daarvan 
werkten de onderzoekers de geformuleerde onderzoeksvragen in samenspraak met de 
opleiders verder uit. Vervolgens voerden de onderzoekers het onderzoek uit en legden ze 
de resultaten per deelonderzoek voor aan de opleiders. De opleiders bepaalden de beteke-
nis van deze resultaten voor het vervolg: hetzij input voor interventies in het leer- en 
begeleidingsproces, hetzij vervolgonderzoek. 

De werkwijze bestaat hiermee op hoofdlijnen uit een afwisseling van 1) gezamenlijke 
bijeenkomsten van onderzoekers en opleiders om de aanpak of volgende stappen te 
bepalen en 2) voorbereiding en uitvoering van onderzoek door de onderzoekers waarover 
zij 3) in een gezamenlijk overleg rapporteren, waarna 1) weer volgt. Het plan om - conform 
de landelijk afgesproken aanpak - in het tweede projectjaar expliciet te gaan experimente-
ren is niet gerealiseerd. In plaats daarvan is na de eerste onderzoeksronde een tweede 
verdiepende onderzoeksronde gevolgd, naast relatief kleinschalige verbeteracties door 
teams of individuele opleiders, plus het tijdelijk stopzetten van eerst een, later nog een 
tweede leerafdeling. De verdiepende ronde is gevolgd door een professionaliseringstraject 
voor opleiders op basis van een deel van het onderzoeksmateriaal.

Het gegeven dat onderzoeksvragen van de al bestaande leerafdelingen de basis vormen 
voor het huidige project, betekent feitelijk dat de Plan-fase van de Plan-Do-Study-Act 
cyclus (zie §2.2 en Geurts, 2011) achter de rug was én dat de Do-fase al gaande was, 
voordat het doorbraakproject van start ging. Enig flankerend onderzoek was ook al 
beschikbaar, maar dat leverde nog niet voldoende antwoorden op. Met de start van het 
huidige project is vooral in de Study-fase geïnvesteerd: het beschrijven en evalueren van de 
theorie en praktijk van werkplekleren en de leerafdelingen in het bijzonder, proberen grip 
te krijgen op de effecten van de leerafdelingen, en dergelijke. De gesprekken en rapporta-
ges hierover geven de professionals van de leerafdelingen een overzicht van de weten-
schappelijke inzichten rond werkplekleren (vooral via de literatuurstudies) en een explicie-
ter en (meer) objectief beeld van hun eigen werkpraktijk (vooral via de veldstudies en de 
gevoerde gesprekken). Concrete instrumenten in de vorm van handboeken en dergelijke 
om de praktijk te beteren heeft het onderzoek niet opgeleverd, uitgezonderd het formulier 
waarmee betekenisvolle leersituaties in beeld zijn gebracht. 
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Verschillende personen gaven aan dat dit instrument ook bij intervisie door de studenten 
en werkbegeleiders gebruikt zou kunnen worden; de pilot met het professionaliseringstra-
ject laat dit ook daadwerkelijk zien. Het onderzoek heeft echter eerst en vooral een functie 
om naar aanleiding van de resultaten als praktijkprofessionals in gesprek te gaan over de 
betekenis van de uitkomsten voor het eigen handelen. Dit geldt zowel voor bestuur en 
management van de betrokken instellingen als voor de docenten, praktijkopleiders en 
werkbegeleiders. Zij komen steeds meer tot de conclusie dat het concept van leerafdelin-
gen herijkt zou moeten worden aan de veranderde omstandigheden en mogelijkheden. 
Van integraal bijstellen van de innovatie is (nog) geen sprake; wel is zoals hierboven al is 
aangegeven eerst een, en later nog een andere leerafdeling tijdelijk gestopt om zich te 
kunnen herbezinnen op het concept. Het project helpt hen bij het nadenken over de 
herstart, zo laat een uitspraak van een van de opleiders tijdens het afsluitende overleg 
tussen opleiders en onderzoekers (juni 2011) zien: “Voor een herstart als leerafdeling die 
twee jaar stilgelegen heeft, is alle materiaal op tafel nuttig, als discussiestof.” Daarnaast 
brengen opleiders zelf kleine verbeteringen aan in hun praktijk. Een van de opleiders zegt 
bijvoorbeeld “Ik heb veel gehad aan het gesprek over begeleidingsmoeheid van werkbege-
leiders, en daar ook al in de praktijk iets mee gedaan.” Van een strikt onderscheid tussen 
de Study- en Act-fase waarin de bijgestelde innovatie opnieuw wordt uitgetest is dus geen 
sprake. 

5.2 Nadere spiegeling

De (onderzoeks)activiteiten in het Rijnmondse project staan in het teken van het verbete-
ren van de praktijk van het werkplekleren. De praktijk is leidend, maar vanuit de 
co-makership gedachte is het beeld genuanceerder. Al halverwege het project constateren 
de projectleider en onderzoekers dat de professionals uit onderzoek en praktijk elkaar 
goed weten te vinden (Van den Berg, De Jongh, Klous en Streumer, 2010, p.9). Ook in een 
laatste overleg tussen opleiders en onderzoekers in juni 2011 wordt geconstateerd dat de 
onderlinge samenwerking tussen opleiders van verschillende instellingen, evenals de 
samenwerking tussen opleiders en onderzoekers, verworvenheden zijn van het project. 
Verscheidene aanwezigen spreken zich in positieve bewoordingen uit over:
 •

 •
 •

“de ervaren openheid en transparantie in het onderlinge gesprek over 
benodigde condities bij studenten en professionals” 
“het sparren met elkaar, dat je niet het wiel hoeft uit te vinden” 
“de transparantie, het delen van ervaringen”
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 •
 •
 
 •
 •

Met het 'praktijknabije' karakter van het onderzoek is dus een intensieve en positief 
gewaardeerde samenwerking ontstaan tussen opleiders en onderzoekers. Bij deze benade-
ring liggen echter ook enkele gevaren op de loer, die hieronder aan de orde komen.

Goed onderzoek én doorwerking in de praktijk?
Praktijkgericht onderzoek zoals dat van lectoraten, moet zowel voldoen aan wetenschap-
pelijke eisen als aan eisen van toepasbaarheid in de praktijk (zie §3.5). Is dat gelukt in het 
doorbraakproject Rijnmond? De onderzoekers in het project doen onderzoek binnen de 
algemeen geldende kaders van praktijkonderzoek en lectoraten, en richten zich op 
opbrengsten in de zin van 1) kennis: wetenschappelijke kennis en/of gedocumenteerde 
praktijkkennis en 2) beweging: door kennis gevoede verbeteringen in de praktijk. Beide 
typen opbrengsten komen idealiter samen in een versterkte professionaliteit (profes- 
sionalisering) van de opleiders in relatie tot werkplekleren.

Het beeld overheerst dat het kennisniveau en de beroepshouding van opleiders het meeste 
baat hebben gehad bij het Rijnmondse project. Ook ‘gevoel’ voor onderzoek en reflecteren 
op het eigen werk lijken bij de opleiders te zijn toegenomen. Versterking van het hande-
lingsrepertoire en van het gedrag in de praktijk blijven momenteel nog wat achter. Toch zijn 
er ook situaties waarin het onderzoek doorwerkt in de praktijk: een onderwijsteam heeft 
de voorlichting aan studenten verbeterd; bestaande leerafdelingen zijn tijdelijk gestopt; en 
nieuwe leerafdelingen (buiten het project) profiteren bij hun vormgeving van de verkregen 
inzichten.

Hoewel het project duidelijke zichtbare opbrengsten heeft - in de vorm van gedocumen-
teerde kennis in een serie inhoudelijke publicaties en de voorliggende rapportage over de 
methodiek - kan ook de indruk bestaan dat het project en het onderzoek daarbinnen toch 
vooral kennisgericht is geweest. De literatuurstudies geven de stand van de kennis rond 
een aantal thema’s weer. Qua taal sluiten de studies mogelijk meer aan bij het weten-
schappelijke circuit dan bij dat van scholen en zorginstellingen. 

“het samen nadenken over de leerafdeling”
“de manier van werken hier in de groep: problemen aankaarten en die 
meteen weer anders bekijken; diverse brillen opzetten”
“het interdisciplinair bezig zijn in deze groep”
“onderzoek en ontwikkelen met een brede groep, dat blijkt een effectieve 
manier van werken te zijn”
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Het is daarom de vraag of de aangereikte kennis voldoende toegankelijk is voor de praktijk 
en of deze er in de huidige vorm voldoende mee uit de voeten kan. Tegelijkertijd lijkt de 
wetenschappelijke kwaliteit van vooral de veldstudies soms in het geding. Bijvoorbeeld 
een uitspraak als: “Het theoretisch kader daarvoor is vrij impliciet en wordt op hoofdlijnen 
gevormd door de uitkomsten van de eerdere deelonderzoeken van dit Rijnmondse project” 
kan de wenkbrauwen doen fronzen. Bepalen eerdere uitkomsten van het onderzoek hoe 
het theoretisch kader voor het vervolg eruit ziet? Verder komen de opzet van het onderzoek 
en de operationalisering van onderzoeksvragen er veelal bekaaid vanaf. Soms lijkt het 
onderzoek meer op een keuze van methoden en technieken om de bestaande praktijk in 
kaart te brengen, dan op een logisch (ontwerp)proces dat als zodanig moet leiden tot 
bruikbare oplossingen voor een praktijkprobleem. Deze 'tekortkomingen' in het onderzoek 
zijn hoofdzakelijk terug te voeren op de (te?) grote en wellicht eenzijdige nadruk op de 
inhoudelijke kant van het onderzoek, het onderzoeksthema. Verschillende auteurs, 
waaronder Verschuren (2009) hebben hiervoor gewaarschuwd, maar is kennelijk een 
inherent risico van allerlei vormen van praktijkgericht onderzoek. De fase waarin het 
project momenteel verkeert maakt duidelijk waarom zo sterk op de inhoud wordt gefocust. 
De leerafdeling is een betrekkelijk nieuwe vorm van werkplekleren, die daardoor nog volop 
in ontwikkeling is. Dan is vaak ook onduidelijk welk wetenschappelijk paradigma het best 
passend is. Terugdenkend aan concepten als evidence-based practice, practice bases 
evidence, bouwstenen voor bewijs en effectenladder (§3.2) is de gehanteerde aanpak met 
literatuurstudie en beschrijvend/ vergelijkend veldwerk juist wel een adequate mix, zeker 
in combinatie met mondelinge presentaties en daarop aansluitende gesprekken.

Het uitgevoerde onderzoek lijkt zijn doorwerking in de praktijk te hebben in eerst en vooral 
de inzichten die de opleiders opdoen. In een gesprek tussen onderzoekers en opleiders 
wordt een aanzet gegeven voor de vervolgstap - niet bínnen een deelonderzoek maar 
daarna – naar concreet toepasbare oplossingen. Desondanks blijkt zo'n gesprek vooral te 
resulteren in vervolgonderzoek. Dit doet de vraag rijzen of de opleiders niet te snel, te vaak 
of te makkelijk voor vervolgonderzoek kiezen en hoe de steeds nieuwe kennisvragen van 
de opleiders dan zijn te duiden? De geboden oplossingen bieden concrete mogelijkheden 
voor verbeteringen, die ook zonder nader onderzoek kunnen worden ingezet. Het is ook 
denkbaar dat de onderzoekers het gesprek te zeer domineren en daarmee de opleiders te 
veel meenemen in de onderzoekende modus. Andersom, hebben de onderzoekers zich 
wellicht te makkelijk laten verleiden of hebben ze (onbewust) aangestuurd op het formuleren 
van nieuwe kennisvragen? Misschien had een onafhankelijke procesbegeleider meer 
praktische acties teweeg kunnen brengen. 
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En dan toch kan het nog zo zijn dat de werkelijkheid van werkplekleren c.q. de leerafdeling 
gewoon te complex is om er in drie jaar tijd vat op te krijgen. Een van de opleiders merkt 
op:  “Ik ben tot de ontdekking gekomen dat de startvraag naar het rendement van leeraf-
delingen vergeleken met een individuele stage feitelijk een lichtzinnige gedachte is. Het is 
een vraag die je niet goed kunt beantwoorden, omdat er in de praktijk zo ontzettend veel 
factoren meespelen; iedere situatie is weer anders.” En een ander zegt: “We hebben heel 
veel samen gedaan als opleiders en onderzoekers samen. Dit heeft zowel kennis als (zicht 
op) interventies opgeleverd. Er is nog veel nawerk nodig om dit allemaal te verzilveren.” 
Overigens is de uitgevoerde pilot met een professionaliseringstraject voor werkbegeleiders 
óók een van de verworvenheden die als doorwerking in de praktijk kan worden gezien. We 
kunnen hiermee al met al spreken van een drieluik van opbrengsten: meer kennis en 
inzicht, aangrijpingspunten voor concrete verbeteringen, en professionalisering. 

Wie is aan zet?
In ‘de Rotterdamse methode' vervullen de opleiders op verschillende momenten in het 
onderzoeksproces een belangrijke rol. Ten eerste is hun stem doorslaggevend bij het 
bepalen van de vragen die zullen worden onderzocht. Vervolgens zijn zij nauw betrokken 
bij het vertalen van deze vragen in onderzoeksvragen en ten slotte geven zij betekenis aan 
de resultaten en bepalen ze het vervolg: hetzij interventies in de praktijk, hetzij vervolgon-
derzoek. De uitvoering van het onderzoek zelf daarentegen ligt geheel in handen van de 
onderzoekers. Het moge duidelijk zijn dat de rol van betrokkenen uit de praktijk hierbij 
beperkt is, in vergelijking met de mogelijkheden die bijvoorbeeld actieonderzoek maar ook 
ontwerponderzoek voor hen in petto heeft. Namen de onderzoekers het eigenaarschap te 
veel in handen, “omdat er anders niets gebeurt” en met als gevolg dat de praktijkbewe-
ging eerder vertraagt dan versnelt? Tegelijkertijd is de vraag gerechtvaardigd of in dit geval 
de opleiders wel zitten te wachten op een grotere rol in het onderzoek. “Deze werkwijze is 
erop gericht om de leerafdelingen met extra input en feedback tijdens de rit te helpen om 
meer te leren en te verbeteren. Dit idee spreekt de opleiders aan en is ook overeengeko-
men in het overleg tussen onderzoekers en opleiders” (Van den Berg, De Jongh, Klous & 
Streumer, 2010, p.6). Met andere woorden, het project had zowel naar inhoud als aanpak 
draagvlak bij de betrokkenen in der praktijk, en de onderzoekers hebben daarop aangeslo-
ten, zonder ‘vast te zitten’ aan een bepaalde methodiek van praktijkgericht onderzoek. Zo 
zitten ze ook niet vast aan een format van de doorbraakmethode; deze staat immers nog 
in de kinderschoenen en vaste voorschriften zijn beperkt. 
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De beschreven aanpak voor de samenwerking tussen opleiders en onderzoekers heeft het 
gehele project plaatsgevonden. De intensiteit van het contact varieerde. In het begin van 
het project waren er meer gezamenlijke bijeenkomsten en met grotere groepen dan later 
in het project, maar met enkele grote bijeenkomsten - waaronder in het bredere verband 
van de inmiddels verder uitgebreide regionale kenniskring leerafdelingen - is er sprake van 
een intensivering aan het einde van de projecttijd, die de opleiders en hun bestuurders 
nadrukkelijk positioneert voor vervolgstappen.

5.3 Conclusies

Wat heeft de voorgaande spiegeling van de aanpak van ‘de Rotterdamse methode’ aan de 
literatuur over de doorbraakmethode en andere vormen van praktijkgericht onderzoek 
opgeleverd?

De leerafdeling als een vorm van werkplekleren is nog volop in ontwikkeling, waarbij voor 
veel zaken binnen en buiten de regio geen voorbeelden bestaan. Dit heeft duidelijke conse-
quenties voor de mogelijkheden van onderzoek. Zo is het bijvoorbeeld nog veel te vroeg 
om allerlei 'harde' onderzoeksmethoden in te kunnen zetten. Het onderzoek is dan ook 
hoofdzakelijk gericht op de inhoud. Op zich hoeft hiermee niets mis te zijn, mits de eisen 
die aan kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek te stellen zijn, geen geweld 
wordt aangedaan. Op dit punt blijkt de schoen in een aantal gevallen te wringen. Valt dit 
de onderzoekers aan te rekenen? Gezien hun achtergrond - lectoren met een specifieke 
opdracht en ervaring op dit terrein - moet het antwoord ontkennend luiden. Een veel 
aannemelijkere verklaring zit in de 'dubbele' innovatie die in het project is ingebouwd. Ten 
eerste de doorbraakmethode, die bij alle betrokken onbekend was en ten tweede natuurlijk 
de leerafdeling zelf. Dit heeft ertoe geleid dat in het Rijnmondse project vooral sprake was 
van onderzoeksgericht innoveren en maar weinig van innovatiegericht onderzoeken. 
Onderzoek is in het project bijna een doel op zich geworden, mede omdat de kennisbe-
hoefte vanuit de praktijk groot was. Tegelijkertijd hebben de onderzoekers kunnen ervaren 
dat diezelfde praktijk soms zeer weerbarstig kan zijn, en dat zaken soms anders gaan dan 
vooraf werd ingeschat. Zo zijn concrete oplossingen door de praktijk niet altijd even voort-
varend opgepakt, wat overigens ook te maken kan hebben met de onervarenheid met de 
leerafdeling. 'Co-makership' en  'praktijknabij' vormen weliswaar de kern van de 'Rotter-
damse methode', maar in een reflectie op een tegenvallende respons staan de onderzoekers 
toch voor een raadsel, want “de onderzoeksaanpak was een expliciete keuze van de 
opleiders, er zijn instructiebijeenkomsten geweest en ook in de onderzoeksweken is er 
steeds contact geweest. 
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Dat zou als zodanig tot een goede deelname moeten kunnen leiden.” Zijn hier de basisbe-
ginselen van de methode in het geding? In elk geval lijkt het erop dat hoe intensief de 
onderlinge contacten ook zijn, dat nog geen garantie is voor succesvol onderzoek. 
Misschien is voor goed onderzoek een beetje geluk ook wel belangrijk? Of mogen we ons 
in dit project rijker rekenen dan alleen op basis onderzoeksmethodologische argumenten 
gezegd kan worden?
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In de regio Rijnmond wordt in een aantal zorginstellingen een bijzondere 
vorm van werkplekleren gerealiseerd, namelijk de leerafdeling.
In de periode 2008-2011 wordt in het kader van het ‘doorbraakproject 
Werkplekleren’ onderzoek gedaan naar de vormgeving van werkplekleren 
op de leerafdeling en de effecten van het leren op de leerafdeling.
In het project is een bijzondere onderzoeksmethode gebruikt waarin 
opleiders en onderzoekers nauw samenwerken: opleiders dragen opleidings- 
vragen aan. Deze worden door de onderzoekers vertaald in onderzoeksvragen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden aan de 
opleiders voorgelegd. Op basis van de onderzoeksresultaten worden er 
interventies gedaan in het onderwijs of worden nieuwe onderzoeksvragen 
geformuleerd. Deze methode wordt in dit project ‘de Rotterdamse methode’ 
genoemd. In deze brochure wordt deze methode  beschreven en verder 
uitgewerkt.
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