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1. Kennisinstelling Faculteit Techniek: Leven lang ontwikkelen in co-
creatie met partners in education & research 

Faculteit Techniek is een kennisinstelling die de internationaal georiënteerde metropool 

Amsterdam, beroepspraktijk, onderwijs en praktijkgericht onderzoek met elkaar verbindt.  

Verbinding en samenwerken staat centraal. Wij verbinden door techniek. Met ons praktijkgericht 

onderzoek en onderwijs genereren we samen met ‘partners  in education & research’ nieuwe 

(technologische) kennis, delen we expertise en dragen we substantieel bij aan de innovatie in 

de beroepspraktijk en de ontwikkeling van de duurzame internationale grootstedelijke 

samenleving van de 21e eeuw en in het bijzonder de metropool Amsterdam. Wij streven niet 

alleen door het werkveld en metropool aangedragen doelstellingen en thema’s na maar zijn 

hierin ook initiërend. Zo vervullen wij als kennisinstelling onze maatschappelijke rol. Samen 

bouwen we aan de toekomst (Creating Tomorrow).   

 

 

 

 

Onze duurzame relaties met ‘partners in education en research’ zijn gericht op co-creatie bij: 
1. Het vaststellen van duurzame thema’s waarop faculteit Techniek zich profileert en die 

herkenbaar zijn in onze onderwijs- en onderzoeksprogramma’s.   
2. Onderwijs en Onderzoek samen met partners in de beroepskolom.  
3. Het aanreiken van authentieke opdrachten voor onze Ad, bachelor- en 

masteropleidingen. 
4. Het ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. 
5. Het ontwikkelen en uitvoeren van het curriculum. 
6. Leven lang leren. 

 

2. De professie 

In de kennissamenleving is het vermogen om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven 
voortdurend aan de orde en dat zal gedurende het gehele werkzame leven zo blijven.  
Wij beschouwen kennis niet als het verwerven van informatie die te reproduceren is op 
daarvoor vastgestelde momenten, maar als het aanleren van een brede kennisbasis en als het 
aanleren van vaardigheden om met kennis te werken in het licht van de toekomstige professie 
in de technische sector.  
Voor technische opleidingen geldt bovendien dat de toepassingen van techniek zelf, de wijze 
waarop die tot stand komt, de platformen waarop ze worden uitgevoerd, maar ook de 
gereedschappen waarmee ze gemaakt worden voortdurend veranderen.  
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Dit betekent dat een continue gerichtheid op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe 
producten met een voortdurende behoefte aan vernieuwing en verbetering van bestaande 
producten één van de belangrijkste aspecten is in de beroepsattitude van de ingenieur in het 
huidige tijdperk. Een ingenieur beschikt over onderzoekend vermogen en moet een open, 
onderzoekende en welwillend kritische houding hebben, gericht op oordeelsvorming, niet alleen 
ten opzichte van producten en prestaties van anderen, maar ook die van zichzelf. 
 
Een afgestudeerde bij de faculteit Techniek is een ‘reflectief onderzoekende’ ingenieur die: 

1. Een T-shaped bèta professional is. 
2. Vraagstukken onderzoekend benadert. 
3. Door praktijkgericht onderzoek en kennis innovatieve oplossingen aandraagt. 
4. Kritisch denkt, ethisch handelt, ondernemend is en interdisciplinair samenwerkt. 
5. Blijft leren.  
6. Breed inzetbaar is in dynamische settingen. 

 

 

3. Praktijkgericht onderzoek als kennisbasis 

Het onderwijs is gebaseerd op actueel en relevant praktijkgericht onderzoek gericht op het 
samen ontwikkelen van nieuwe producten en kennis en op de toepassing van nieuwe 
technieken en werkwijzen. Praktijkgericht onderzoek kenmerkt zich door de sterke koppeling 
met de beroepspraktijk en onderwijs, het inter- of multidisciplinaire karakter en de sterke 
betrokkenheid van de praktijk in de uitvoering van het onderzoek. 

Essentieel is de borging van: 
• de doorwerking van in het onderzoek gegenereerde kennis naar de 

onderwijsprogramma's/curricula; 
• het onderzoekend vermogen/de onderzoekende houding bij studenten en docent-

onderzoekers. 
 

Dit kan gefaciliteerd worden door: 
1. docenten participeren in onderzoek  
2. onderzoekers/lectoren participeren in CoP’s/afstudeerateliers en dragen bij aan 

curriculumontwikkeling (of lectoren participeren in curriculumcommissie) 
3. docenten en onderzoekers werken samen voor het vertalen van kennis in producten 

voor het onderwijs 

 
Onderzoekend vermogen1 stelt studenten in staat authentieke en concrete praktijkproblemen 
creatief, innovatief, methodisch en pragmatisch aan te pakken, grondig te analyseren en op 
basis daarvan komen tot een relevante oplossing, kennis en/of een ontwerp2.  
Onderzoekers, docenten en studenten: 

1. Hebben een onderzoekende houding. 
2. Kunnen onderzoeksresultaten toepassen.  
3. Beschikken over vaardigheden om een praktijkgericht onderzoek uit te voeren.  

Het onderzoekend vermogen moet leiden tot reflectie, evidence based practice en innovatie.  

 

 

 
1 Werkgroep protocol hbo 2014; Onderwijsraad: Meer innovatieve professionals, 2014 
2 Faculteit Techniek: Praktijkgericht Onderzoek en leerlijn onderzoekend vermogen, 2015; Vereniging hogescholen, 

Kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en lectoraat, 2017; Andriessen: Praktisch relevant en methodisch grondig, 

dimensies van onderzoek in het hbo, 2014 
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Het niveau van onderzoekend vermogen verschilt en de complexiteit, methodologische 
grondigheid en reikwijdte neemt toe naarmate het praktijkgericht onderzoek paatsvindt in de 
bachelor, master of kenniscentrum. De niveaus binnen faculteit Techniek in praktijkgericht 
onderzoek zijn3: 

1. Phd niveau: Praktijkgericht onderzoek Kenniscentrum; hoge eisen methodolische 
grondigheid en reikwijdte voor gehele beroepspraktijk. 

2. Masterniveau: Praktijkgericht onderzoek kenniscentrum, waar m.n. lectoren, docent-
onderzoekers en masterstudenten samen aan werken. Methodisch grondig met een 
reikwijdte die verder reikt dat de opdrachtgever.  

3. Bachelorniveau: Praktijkgericht onderzoek waarin studenten in hun eindfase van de 
bachelor participeren in afstudeerateliers en samenwerken met docentonderzoekers, 
hoofddocenten en lectoren. Reikwijdte onderzoek van student relevant voor 
opdrachtgever.  

4. Tussenniveau bachelor: Praktijkgericht onderzoek waarin studenten uit leerjaar 1 en 2 
en associate degree participeren. Studenten tonen een onderzoekende houding en 
voeren praktijkgericht onderzoek binnen vastomlijnde kaders en welbeschreven taken 
uit. 

 
Waar er binnen de opleidingen onderzoek wordt gedaan, incorpereren zij de ‘Gedragscode 
Praktijkgericht Onderzoek’.  
 
 

4. Opleidingsprofiel en leeruitkomsten 

Studenten hebben de ruimte, binnen de kaders van de door hun opleiding bepaalde 
leeruitkomsten (eindkwalificaties), om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten, die passen bij 
hun talenten en ambities, terwijl tegelijkertijd gewaarborgd wordt dat alle studenten voldoen aan 
hetzelfde niveau4.  
 
Bij het formuleren van leeruitkomsten ligt de uitdaging in het vinden van balans tussen houvast 
en ruimte: de leeruitkomsten moeten voldoende concreet en specifiek zijn, maar niet zo 
dichtgetimmerd zijn naar context of inhoud dat ze flexibiliteit in de invulling van (delen van) 
onderwijsactiviteiten door de student in de weg staan. 
 
Belangrijke punten m.b.t. opleidingsprofiel en leeruitkomsten: 

1. De opleiding heeft een opleidingsprofiel dat inzicht geeft in de vereiste kennis, het 
benodigde inzicht en de noodzakelijke vaardigheden, waarin het beroepenveld zich 
herkent. Het opleidingsprofiel is samen met beroepspraktijk, onderzoeksprogramma, 
docenten, alumni en studenten opgesteld. De relatie met de Dublin-descriptoren en de 
eindkwalificaties van de opleiding is helder. De profileringsthema’s van faculteit 
Techniek zijn herkenbaar verwerkt in het opleidingsprofiel en leeruitkomsten. 

2. De opleiding heeft de landelijke eindkwalificaties vertaald in leeruitkomsten en 
professionele taken, en uitgeschreven naar leeruitkomsten van een opleidingsfase (de 
bekwaamheidsniveaus van de student in de opleiding). 

3. Leeruitkomsten beschrijven wat een student geacht wordt te weten, te begrijpen en te 
kunnen toepassen na afronding van een leerperiode (de gewenste output van een 

 

 

 
3 Faculteit Techniek: Praktijkgericht onderzoek en leerlijn onderzoekend vermogen, 2015 
4 Inspectie Hoger Onderwijs, NVAO, 2016 
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leerproces in termen van inhoud, onderwerp, soort professionele taak en context) en 
duiden het niveau van de opleidingsfase.  

4. De gewenste leeruitkomsten sturen de didactiek, de begeleiding, de leeractiviteiten en 
de toetsvormen. Deze zijn met elkaar in lijn (constructive alignment).5 

 

5. Student centraal 

Studenten zijn het kloppend hart van faculteit Techniek: zij zijn de professionals van morgen.  
Elke student die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden is welkom bij faculteit Techniek.  
Wij maken ons sterk voor inclusief en excellent onderwijs. Wij willen dat elke student zijn/haar 
talenten maximaal ontplooit.  
We komen op een zinvolle manier tegemoet aan de behoeften van elke student. We vinden het 
belangrijk dat studenten actief betrokken zijn bij  hun opleiding, zich mede-eigenaar voelen en 
daardoor extra gemotiveerd raken voor hun studie en toekomstige beroep. De ontwikkeling van 
kennis en vaardigheden van de lerende staat centraal.  
De docent werkt studentnabij. De kwaliteit van de instructie, begeleiding en feedback door 
goede docenten is cruciaal voor studentnabij onderwijs.  
 
Belangrijke punten studentnabij onderwijs: 

1. Persoonlijke aandacht, het vertrouwen in de student en een mensgerichte aanpak. 
Studenten worden gezien en gekend en worden persoonlijk benaderd. 

2. Elke student heeft recht op intensieve, (waar nodig) extra begeleiding en onderwijs van 
het moment van binnenkomst tot en met het afstudeeronderzoek.  

3. Aandacht voor bijzondere studenten (zoals studenten met functiebeperking, 1e 
generatiestudenten, topsporters etcetera). 

4. Bindingsactiviteiten tussen studenten en met docenten, in communities of learners en 
communities of practice. 

5. De studentbegeleiding is intensief, proactief en persoonsgericht en staat in dienst van 
de ontwikkeling en de te maken volgende stap van de student, gericht op:  

a. Studentsucces,  ondersteund door een goed georganiseerde en continue 
terugkoppeling naar studenten op de geleverde prestaties en de gerealiseerde 
studievoortgang zodat de student het besef van de eigen bekwaamheid 
ontwikkelt. 

b. Het ontwikkelen van een persoonlijk professioneel profiel en 
loopbaancompetenties.   

c. De individuele ondersteuningsbehoefte.  
6. Naarmate de opleiding vordert, leren studenten zelf meer verantwoordelijkheid te dragen 

voor hun eigen leerproces. Sturing van het leerproces door de opleiding gaat geleidelijk 
over in een gezamenlijke sturing van dit leerproces, met als doel maximaal te voldoen 
aan de leeruitkomsten van de opleiding en de persoonlijke profilering van de student. 

7. In de basisfase van de opleiding is bovendien veel aandacht voor: 
a. Plaats van de opleiding in het leven van de student. 
b. Effectief studeren (studieplanning, studievaardigheden, time management en 

studiehouding). 

 

 

 

 
5 Biggs, Tang: Teaching for quality at university, 2007 
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6. Een effectief, samenhangend en studeerbaar curriculum als 
raamwerk voor talentontwikkeling 

Binnen een door de opleiding aangegeven kader is er vrijheid voor keuzes in het curriculum (de 
weg, niveau, inhoud, het tempo en de volgorde) met als doel maximale leeruitkomsten te 
genereren, terwijl de docent de student stimuleert en begeleidt in het ontwikkelen van het eigen 
leren en de profilering van de student. 
 
Het curriculum is opgebouwd vanuit het community model met een open hybride leeromgeving 
en is ingedeeld in blokken en semesters. 
 
Om activerend en betekenisvol leren (met plezier leren, samenwerken, onderzoeken, probleem 
oplossen) te bevorderen bestaat het curriculum met name uit integrale beroepsopdrachten.  
Een integrale beroepsopdracht zet de student ertoe aan om zijn bekwaamheid te demonstreren 
door het uitvoeren van professionele taken onder authentieke omstandigheden, leidend tot een 
beroepsproduct. De vraagstukken (authentieke problemen, challenges, dilemma’s, cases) zijn 
aangedragen door de beroepspraktijk of een onderzoeksprogramma. 
 
Bij het uitvoeren van integrale beroepsopdrachten wordt een beroep gedaan op een toenemend 
onderzoekend vermogen door taken voor te leggen die probleemanalyse, een methodische 
aanpak en een specifieke toepassing van de professionele kennisbasis en technologieën 
vereisen om tot een adequate oplossing te komen.  
Daarmee vormt de integratie van onderwijs en praktijkgericht onderzoek de rode draad in het 
curriculum vanaf dag 1 tot en met het afstudeeronderzoek. 
 
Onderwijseenheden en integrale beroepsopdrachten hebben een substantiële omvang, waarbij 
integrale beroepsopdrachten een looptijd hebben van 10 of 20 weken. Een grotere omvang en 
langere looptijd biedt meer ruimte voor diepgang, biedt meer tijd voor intensief contact tussen 
docenten en studenten en peroonlijke profilering van de student, meer verbinding met 
praktijkgericht onderzoek, en biedt meer ruimte voor een integrale beoordeling.  
 
Het maken van beroepsproducten en het doen van praktijkgericht onderzoek vraagt om 
beroepsmatige vakinhoudelijke kennis en kent een aantal complexe deelvaardigheden. Deze 
zijn niet alleen te leren door het uitvoeren van een integrale beroepsopdracht. Daar is te weinig 
tijd om deze goed uit te diepen en te oefenen. Daarom is de uitvoering van de de integrale 
beroepsopdrachten verbonden met flankerend onderwijs. 
Naast onderwijs waarbij het beroepsproduct centraal staat, is er flankerend onderwijs mogelijk 
waar er gewerkt wordt aan fundamentele kennis, onderzoekend vermogen, vaardigheden en 
attitude (beroeps) -houdingsaspecten. 
 
Studenten zien technologie als een integraal onderdeel van hun leven en verwachten dat 
technologie overal in wordt verweven, in de manier waarop zij leren en onderwijs volgen en in 
hun fysieke leeromgeving. Leren is een continu proces van online en face-to-face leren met een 
weldoordachte variatie van synchrone en asynchrone activiteiten, individueel en in 
teamverband.  
 
Belangrijke punten m.b.t. het curriculum: 

1. Het curriculum is robuust en ingericht vanuit een representatieve hoeveelheid 
beroepsopdrachten, verbonden aan de profilerende thema’s van faculteit Techniek en 
‘challenges’(uit beroeps- en onderzoekspraktijk en stad), die in uiteenlopende 
beroepssituaties en contexten worden uitgevoerd.   
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2. Blended learning is de standaard in ons onderwijs. 
3. Het curriculum is ingedeeld in blokken en semesters. 

a. Per blok of semester staat een thema centraal, verbonden met een of meerdere 
onderling samenhangende integrale beroepsopdrachten, omgeven door 
flankerend onderwijs dat hiermee samenhangt.  

b. De integrale beroepsopdrachten nemen in de loop van de opleiding qua omvang 
en complexiteit toe. 

c. Basismodulen en integrale beroepsopdrachten zijn volgtijdelijk waar het moet, en 
niet-volgtijdelijk waar het kan. 

4. De integrale beroepsopdracht: 
a. Is actueel, relevant en representatief voor de beroepspraktijk (betekenisvol 

leren). 
b. Sluit aan op de profilering van de Faculteit Techniek. 
c. Doet een beroep op een onderzoekende houding, kennis, creativiteit, 

probleemoplossing, analytisch en onderzoekend vermogen, ethiek en 
samenwerken. 

d. Zet aan tot het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek en toepassing van 
techniek. 

e. Biedt voldoende variatie aan (contexten).  
f. Biedt naarmate de opleiding vordert de student een mate van regie bij het 

ontwikkelen/uitvoeren van de opdracht en verantwoordelijkheid voor het 
eindresultaat. 

g. Is bruikbaar: de resultaten voegen waarde toe aan de praktijk. 
5. Studenten kunnen individueel of in teams werken, of samen met docent(onderzoekers) 

en de beroepspraktijk aan de uitvoering van integrale beroepsopdrachten.  
a. In het begin van de opleiding staan integrale beroepsopdrachten centraal, die 

gericht zijn op een welomschreven probleem en kennis en geringer van omvang 
en complexiteit zijn.  

b. In de loop van de opleiding zijn de integrale beroepsopdrachten complexer, 
omvangrijker en is steeds meer kennis en onderzoek nodig voor de uitvoering 
hiervan. 

c. Het niveau van de integrale beroepsopdrachten in het afstudeerprogramma is 
representatief voor het niveau van de professionele taken die de beginnende 
professionals moet kunnen uitvoeren in de beroepspraktijk, waardoor studenten 
aantonen over de eindkwalificaties te beschikken.  

d. De opleiding wordt afgesloten met het afstudeeronderzoek. 
6. De ontwikkeling van de student op leeruitkomsten en competenties (studievoortgang) is 

opgenomen in een persoonlijk digitaal portfolio. 

 

7. Community of Learners 

Studenten starten in jaar 1 en 2 in een herkenbare thuishaven; we noemen dat de ‘community 
of learners’. Op de opleidingsvloer wordt direct ervaren wat de opleiding en de beroepspraktijk 
doet. 
 
Het is van belang dat het onderwijsprogramma zowel wat betreft inhoud als didactische 
werkvormen aansluit op het ingangsniveau van de studenten.  
In de eerste twee studiejaren werken studenten aan integrale beroepsopdrachten, maken zij 
beroepsproducten en voeren mini-versies van praktijkgericht onderzoek uit die representatief 
zijn voor het afstudeeronderzoek. Doel is dan nog niet dat studenten deze taken al perfect 
uitvoeren maar juist om studenten ruimte te geven in stevig begeleide, veilige leeromgevingen 
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met veel contact met de docent te oefenen, te experimenteren en gecontroleerd fouten te 
maken (fouten zijn essentiële leermomenten).  
 
Een herkenbare kleinschaligheid is essentieel voor het studentsucces: kennen en gekend 
worden in een vertrouwde omgeving en met docenten die echt betrokken zijn bij elk individu. 
De community of learners bestaat uit een vaste groep van +- 64 studenten verbonden aan een 
deels vaste groep docenten.  
 
De blokken in studiejaar 1 en 2 van de bacheloropleiding bestaan uit:   

1. Integrale beroepsopdrachten van 5EC of een veelvoud. 
2. Naast onderwijs waarbij het beroepsproduct centraal staat, is er flankerend onderwijs 

mogelijk waar er gewerkt wordt aan fundamentele kennis, onderzoekend vermogen, 
vaardigheden en attitude (beroeps) -houdingsaspecten. 

 

8. Community of Practice 

Een Community of Practice is een omgeving waar studenten, docent(onderzoekers), 
onderzoekers, externe partners met elkaar verbonden zijn door te werken aan complexe 
vraagstukken, in lijn met de profileringsthema’s van de faculteit. 
Kenmerkend is de interdisciplinaire benadering van vraagstukken6.  
 
Docenten en onderzoekers in de community voeren zelf ook praktijkgericht onderzoek uit, 
werken samen met studenten in dit onderzoek aan vraagstukken waarop zij het antwoord nog 
niet kennen, leren samen met studenten, en vervullen door hun werkwijze een voorbeeldfunctie 
voor studenten.  
 
Studenten hebben de ruimte, binnen de kaders van de door hun opleiding bepaalde 
leeruitkomsten (eindkwalificaties), om deel te nemen aan CoP’s die passen bij hun talenten en 
ambities, waarin zij in een bepaalde periode werken aan integrale beroepsopdrachten 
 
Ook in een faculteitsbrede minor voeren docenten onderzoek uit dat verbonden is met een 
onderzoeksprogramma van faculteit Techniek en dat aansluit op innovatieve vraagstukken. 
 
In het afstudeerateliers en studio’s vindt kenniscirculatie plaats tussen onderzoek, 
beroepspraktijk en onderwijs.  
 
Afstudeerrichtingen, afstudeerateliers en faculteitsbrede minoren, zijn verbonden met een of 
meerdere studio’s, waar het de meeste raakvlakken mee heeft.  
Er zijn gezichtsbepalende multidisciplinaire 'high tech' studio's, die herkenbare ruimtes vormen 
voor de faculteit en waar aandacht gegeven wordt aan technologische ontwikkelingen die 
relevant zijn voor alle opleidingen. In een studio wordt direct ervaren wat techniek en 
praktijkgericht onderzoek doet. Hier is de expertise (vanuit opleidingen en onderzoek) 
gebundeld om te werken met de nieuwste technologieën.  
 
Studenten studeren door het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek af in een 
afstudeeratelier7. Afstudeerateliers zijn opgezet rondom de profileringsthema’s van de faculteit. 

 

 

 
6 Faculteit Techniek: Afstudeerprogramma, 2019 
7 Faculteit Techniek: Notitie afstudeeratelier, 2019 



 

 

 

 

Onderwijs- en Onderzoeksvisie Faculteit Techniek 

 9 of 14 

 

 

Een afstudeeratelier kan toegankelijk zijn voor studenten uit meerdere afstudeerrichtingen en 
opleidingen. 
 

9. Faculteit Techniek: professionele leergemeenschap 

Ons onderwijsmodel stelt hoge eisen aan docenten en onderzoekers, zowel individueel als aan 
resultaatverantwoordelijke teams. Ook voor hen is ‘leven lang ontwikkelen’ een feit.  
De docent is niet uitsluitend meer alleen een expert op een vakgebied. Maar ook bekwaam in 
onderzoek, bekwaam in het begeleiden en beoordelen van studenten.  
Zij bieden een rijke, blended, hybride, inclusieve leeromgeving waarbij fysiek en digitaal 
onderwijs elkaar versterken. Op de campus, digitaal en in de stad (MRA).  
 
Samenwerking van onderwijsprofessionals (zoals opleidingsmanager, docenten, onderzoekers, 
onderwijskundigen en ict-medewerkers) is daarbij noodzakelijk om het niveau en de kwaliteit 
van de leeromgeving te realiseren.  
Als docenten laten zien dat zij steeds met de ontwikkeling van de eigen expertise bezig zijn 
stimuleren zij vanzelfsprekend ook studenten om met hun expertiseontwikkeling bezig te zijn. 
 
 

10. Een programma van professioneel beoordelen: toetsing en 

begeleiding 

Het toetsprogramma (en onderwijsprogramma) beoordeelt of een student professionele taken 
kan uitvoeren en is daardoor met name gebaseerd op een set van authentieke 
beroepspraktijken. In het toetsprogramma wordt rekening gehouden met de 
expertiseontwikkeling van de student. 
De opleiding kan uitleggen hoe de verschillende toetsmomenten met elkaar samenhangen 
vanaf het eerste studiejaar tot en met het afstuderen. Een goed doordacht toetsprogramma 
maakt duidelijk hoe het cement tussen de afzonderlijke toetsen wordt geborgd door bij elke 
toets te werken aan ‘feed-forward’: feedback die de studenten kunnen inzetten bij een volgende 
taak8.  
 
Het aantal studieonderdelen dat summatief beoordeeld wordt, is beperkt. We streven immers 
na dat de focus van de student en zijn leerproces gericht is op meer integrale leeruitkomsten. 
Daarom werken we in de loop van de opleiding ook met integrale beroepsopdrachten die de 
looptijd van een blok of semester hebben. Voor een goed rendement en studentsucces is het 
belangrijk dat het studieprogramma bestaat uit een beperkt aantal grote onderdelen. Een groter 
aantal studiepunten vergroot het belang van studenten om de toets te halen9.  
 
In de summatieve toetsing worden zowel het beroepsproduct en de verantwoording van het 
beroepsproduct beoordeeld. 
Bij sommige beroepsproducten, zoals een advies en een onderzoek, kan de verantwoording 
een integraal onderdeel vormen van het product. Bij een ontwerp, een fysiek of digitaal product 
of een handeling, legt de student de verantwoording meestal vast in een separaat verslag.  

 

 

 
8 Sluysmans,D: Verankerd in leren, 2013 
9 Cohen Schotanus: De invloed van het toetsprogramma op doorstroom en rendement, 2012 
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De beroepsopdrachten (beroepsproduct en verantwoording) worden integraal beoordeeld.  
 
Onder integraal beoordelen verstaan we het meer holistisch beoordelen van een integrale 
beroepsopdracht door te kijken naar een combinatie van toepassing van kennis, vaardigheid en 
houding en de onderliggende processen (hoe pakt student de opdracht aan: systematische en 
methodische aanpak door onderzoekend vermogen, toepassen stevige kennisbasis, 
vakmanschap en maatschappelijk, ethisch verantwoord en waarom op die manier?), de reflectie 
op geleverde prestaties en producten en de ontwikkeling die de student daarbij laat zien.  
 
Formatieve beoordelingen, vanuit een ontwikkelingsperspectief van de student, zijn vooral 
tijdens het leerproces en de uitvoering van integrale beroepsopdrachten van belang.  
Wat is de gewenste situatie? Waar staat de student nu? Hoe kan de student de gewenste 
situatie bereiken? Waarbij de student als het ware vergeleken wordt met zichzelf op een eerder 
moment)10. De student komt te weten in welke mate hij vooruitgang boekt en krijgt voldoende 
informatie en aanwijzingen over te nemen vervolgstappen om zich te verbeteren. Hiermee 
sluiten we aan bij de letterlijke betekenis van het begrip ‘assessment’: ‘zitten naast iemand en 
continu begeleiding en feedback geven’11. Door gerichte begeleiding is de docent in staat de 
student duidelijk te maken wat er verwacht wordt, bijv. door het zelf voor te doen, door 
voorbeelden te noemen, door relevante aanwijzingen te geven, door relevante informatie aan te 
reiken. De feedback-, feed-up en feedforward komt tegemoet aan de individuele leerbehoefte 
van de student en is constructief, betekenisvol, specifiek en toepasbaar, die de student altijd 
ondersteunt in het bepalen van de juiste volgende stap. 
 
De student werkt met een digitaal portfolio, die de ontwikkeling op leeruitkomsten en 
studievoortgang zichtbaar maakt.  

 

 

  

 

 

 
10 Sluysmans,D: Verankerd in leren, 2013 
11 Dochy, c.a: Bouwstenen voor high impact learning, 2015 
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11. Kern Onderwijs- en Onderzoeksvisie t.b.v. ontwikkeling curriculum 

  Jaar 1 en 2 (Community of Learners) Jaar 3 en 4 (Community of Practices) 

Leeromgevingen Studenten hebben een thuishaven. Rijke, blended , 

inclusieve leeromgeving waarbij fysiek en digitaal 

onderwijs elkaar versterken. Op de campus, digitaal en 

in de stad (MRA).  

Kennen en gekend worden in een vertrouwde, veilige en 

kleinschalige thuishaven met veelvuldig contact tussen 

docent en student waarbij docenten hun studenten 

persoonlijk kennen. De sfeer en uitstraling passen bij de 

identiteit  en unieke kenmerken van de opleiding. 

Rijke, blended, inclusieve leeromgeving waarbij fysiek, hybride 

en digitaal onderwijs elkaar versterken. Op de campus, digitaal 

en in de stad (MRA).  

Een omgeving waar studenten, docent(onderzoekers), 

onderzoekers, externe partners met elkaar verbonden zijn door 

te werken aan complexe vraagstukken, in lijn met de 

profileringsthema’s van de faculteit. 

Community (wat, 

omvang) 

Richtlijn voor max grootte community 64 studenten 

(i.v.m. capaciteit ruimtes gebouwen).  

Afhankelijk van de aard en omvang van de opleiding 

wordt voldaan aan een herkenbare kleinschaligheid met 

vaste jaargroepen studenten en een (deels) vaste groep 

docenten. 

Afhankelijk van de omvang en ambitie van de kennis en/of 

innovatievragen van de communities. 

Ontwerp 

onderwijs/leeruitkomsten 

De gewenste leeruitkomsten (van de opleidingsfase) 

sturen de didactiek, de begeleiding, de leeractiviteiten 

en de toetsvormen.  

Deze zijn met elkaar in lijn (constructive alignment).  

Grotendeels vooraf gestructureerd 

onderwijsprogramma. 

De gewenste leeruitkomsten (eindniveau/eindkwalificaties 

opleiding)sturen de didactiek, de begeleiding, de leeractiviteiten 

en de toetsvormen.  

Deze zijn met elkaar in lijn (constructive alignment) en in lijn met 

een (of meerdere) profileringsthema(’s) van de faculteit. 

Sturing leerproces Regie vanuit de opleiding (aanbodgestuurd). 

Naarmate de opleiding vordert, leren studenten zelf 

meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

leerproces en invulling te geven aan hun eigen 

Student wordt begeleid bij het bewust verantwoordelijkheid 

nemen voor het eigen leerproces en de keuzes hierbinnen (tijd, 

plaats, tempo, inhoud en eigen profilering) die passen bij hun 

persoonlijke talenten en ambities. 
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onderwijsprogramma. Studenten worden voorbereid 

voor jaar 3 en 4, waarbij er sprake is van sturing naar 

zelfsturing (in CoP). 

We werken met een  digitaal portfolio, die de 

ontwikkeling van de student op leeruitkomsten en 

studievoortgang zichtbaar maakt.  

We werken met een  digitaal portfolio, die de ontwikkeling van 

de student op leeruitkomsten en studievoortgang zichtbaar 

maakt.  

Centraal staat Beroepsopdrachten (toenemend in complexiteit en 

integraliteit) resulterend in een of meerdere 

beroepsproduct(en).  

Naast onderwijs waarbij het beroepsproduct centraal 

staat, is er flankerend onderwijs mogelijk waar er 

gewerkt wordt aan fundamentele kennis, onderzoekend 

vermogen, vaardigheden en attitude (beroeps) -

houdingsaspecten. 

Studenten hebben de ruimte, binnen de kaders van de door hun 

opleiding bepaalde leeruitkomsten (eindkwalificaties), om deel te 

nemen aan CoP’s die passen bij hun talenten en ambities, 

waarin zij in een bepaalde periode werken aan integrale 

beroepsopdrachten. 

Tijdens deze beroepsopdrachten, die resulteren in een of 

meerdere beroepsproducten, wordt er gewerkt, in 

gezamenlijkheid met studenten, docent(onderzoekers), 

onderzoekers en externe partners, aan complexe vraagstukken.  

Naast onderwijs waarbij het beroepsproduct centraal staat, is er 

flankerend onderwijs mogelijk waar er gewerkt wordt aan 

fundamentele kennis, onderzoekend vermogen, vaardigheden 

en attitude (beroeps) -houdingsaspecten. 

Omvang modulen Norm onderwijseenheid 5 EC of veelvoud van 5. Per 

onderwijsblok 15 EC. 

(robuustheid, studentsucces, modulair, 

organiseerbaarheid)   

Studiejaar 3: Minor (30EC,) en stage (30EC) 

Studiejaar 4:  

Eerste semester: 3 onderwijseenheden van 10EC, waarvan 

mimimaal 1 integrale beroepsopdracht. 

Tweede semester: Afstudeeronderzoek (30EC) d.m.v. 

afstudeerateliers 

Begeleiding studenten Intensieve persoonsgerichte pro-actieve begeleiding, 

geïntegreerd in het curriculum. De begeleiding is zowel 

vakinhoudelijk, als gericht op binding, studentsucces, 

beroepsoriëntatie, studentvaardigheden. Inzet (peer-

)feedback. 

Intensieve, persoonsgerichte, pro-actieve procesbegeleiding 

gericht op het aantonen van leeruitkomsten (eindkwalificaties). 

De opleiding is verantwoordelijk voor de kwalificatie en het 

eindniveau; de CoP voor de vakinhoud. 
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Toetsing Opbouwend, betekenisvol, specifiek en toepasbaar 

integraal beoordelen, student in beeld, inzet feedback, 

daar waar nodig summatief.  

Opbouwend, betekenisvol, specifiek en toepasbaar integraal 

beoordelen, student in beeld, inzet feedback, daar waa§r nodig 

summatief.  

Roostering/planning Het studiejaar is gebaseerd op een studiebelasting van 

1680 uur. 

HvA-onderwijsjaarrooster wordt gevolgd (invulling van 

onderwijsactiviteiten kan per opleiding verschillen).   

Community heeft een vast jaarrooster, met een duidelijk 

en herkenbaar ritme. Contactmomenten worden voor 

het hele studiejaar ingeroosterd. Deze momenten en 

onderwijsactiviteiten worden door de 

resultaatverantwoordelijke teams van een opleiding 

ingevuld.  

CoP plant zelf capaciteit en activiteiten voor onderwijs, 

begeleiding, toetsing en ontmoeting, in overleg met onderwijs, 

logistiek en onderzoek. 

Semester is de basis. 
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1. Inleiding 

 
De integrale FT visie op onderwijs en onderzoek wordt beschreven in het document Onderwijs- 

en Onderzoeksvisie Faculteit Techniek (vastgesteld door de decaan op 26 januari 2021). De 

beroepspraktijk, praktijkgericht onderzoek en het onderwijs staan hierin in samenhang 

beschreven. De beroepspraktijk worstelt met concrete actuele situationele vraagstukken en 

moet anticiperen op grotere maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen en 

transities. Het beroepsgericht hoger onderwijs dient zich navenant steeds te vernieuwen om de 

toekomstige professionals optimaal op de praktijk voor te bereiden. Het praktijkgericht 

onderzoek tracht oplossingen voor de praktijkvraagstukken te ontwikkelen – en tevens de 

nieuwe kennis en handelingsperspectieven voor het onderwijs te ontsluiten. Het praktijkgericht 

onderzoek moet zich daarnaast verhouden tot de bredere academische wereld. 

 
In de Onderwijs- en Onderzoeksvisie Faculteit Techniek worden vier niveaus van praktijkgericht 

onderzoek binnen de faculteit Techniek onderscheiden: 

1. Phd en postdoc niveau: Praktijkgericht onderzoek KCT; hoge eisen aan 

methodologische grondigheid en reikwijdte voor gehele beroepspraktijk. 

2. Masterniveau: Praktijkgericht onderzoek KCT, waar met name lectoren, docent- 

onderzoekers en masterstudenten samen aan werken. Methodisch grondig met een 

reikwijdte die verder reikt dan de opdrachtgever. 

3. Bachelorniveau: Praktijkgericht onderzoek waarin studenten in hun eindfase van de 

bachelor participeren in afstudeerateliers en samenwerken met docent onderzoekers. 

Reikwijdte onderzoek van student relevant voor opdrachtgever. 

4. Tussenniveau bachelor: Praktijkgericht onderzoek waarin studenten uit leerjaar 1 en 2 

en associate degree participeren. Studenten tonen een onderzoekende houding en 

voeren praktijkgericht onderzoek binnen vastomlijnde kaders en welbeschreven taken 

uit. 

 
In dit addendum wordt nader ingegaan op het praktijkgericht onderzoek dat wordt uitgevoerd 

onder verantwoordelijkheid van het Kenniscentrum Techniek (KCT) en de lectoraten die hier 

deel van uitmaken. Dit betreft vooral onderzoek op niveaus 1, mogelijk ondersteund door 

onderzoek op niveau 2 en soms niveau 3. 

 

De lectoraten die deel uitmaken van het KCT dragen bij aan één of meer 
onderzoeksprogramma’s of Centres of Expertise van de HvA. Ze dragen in ieder geval bij aan 
één van de drie onderzoeksprogramma’s/centres waar Faculteit Techniek penvoerder van is: 

- Centre of Expertise Urban Technology; 

- onderzoeksprogramma Aviation en/of 

- onderzoeksprogramma Forensisch Onderzoek. 

Deze drie programma’s/centra verrichten doelgericht en hoogstaand praktijkgericht onderzoek, 

opdat de Faculteit Techniek als volwaardig en gerespecteerd kennisinstituut kan functioneren 

voor de maatschappelijk en grootstedelijke vraagstukken van de metropoolregio Amsterdam. 

Voor Aviation en Forensisch Onderzoek zijn de vraagstukken specifieker en het geografisch 

bereik groter dan alleen de MRA. Het praktijkgericht onderzoek dat deze programma’s/centra 

uitvoeren raakt aan verschillende onderzoekstradities en uitdagingen. Die uitdagingen 

behoeven vanuit het KCT een nader uitgewerkte visie waarin de perspecteven, keuzes en 
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Context: de Faculteit Techniek in de MRA 

De Faculteit Techniek is gepositioneerd in- en verbonden met onze internationaal georiënteerde 

metropool Amsterdam. Met ons praktijkgericht onderzoek en onderwijs ontwikkelen we samen met onze 

praktijk- en kennispartners nieuwe (technologische) kennis, delen we expertise en dragen we 

substantieel bij aan de innovatie in de beroepspraktijk en de ontwikkeling van de duurzame internationale 

grootstedelijke samenleving van de 21e eeuw en in het bijzonder de metropool Amsterdam. Wij streven 

niet alleen door het werkveld en metropool aangedragen doelstellingen en thema’s na, maar zijn hierin 

ook initiërend. Zo vervullen wij als kennisinstelling onze maatschappelijke rol. Samen bouwen we aan de 

toekomst; “Creating Tomorrow”. 

 

strategieen zijn gearticuleerd en de uitdagingen geexpliciteerd. Dit is het doel van deze 

Onderzoeksvisie van het Kenniscentrum Techniek. 

 

 
 
 

2. Dragende basiskenmerken praktijkgericht onderzoek KCT 

 
Voor het KCT zijn technologische ontwikkelingen een van de belangrijke pijlers en drivers of 

change bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen 

waar ook de metropoolregio Amsterdam voor staat. Het doen van praktijkgericht onderzoek is 

daarom naast het opleiden van kundige beroepsbeoefenaren een van de kernactiviteiten 

waarmee de Faculteit Techniek meerwaarde voor haar studenten, de omgeving, de praktijk en 

de academische wereld probeert te bewerkstelligen. 

Het praktijkgericht onderzoek dat wordt uitgevoerd vanuit KCT onderscheidt zich van klassiek 

academisch onderzoek door praktijkvragen uit het werkveld te onderzoeken en intensief met de 

beroepspraktijk samen te werken tijdens het onderzoek. Tegelijkertijd is het onderzoek 

methodologisch verantwoord en sluit het aan op academische kennis. Hierin ligt de 

toegevoegde waarde van praktijkgericht onderzoek; het dicht de kloof tussen academische 

kennis en de dagelijkse beroepspraktijk, en werkt via het onderwijs door op de toekomstige 

professionals. Hierdoor heeft praktijkgericht onderzoek, meer dan het klassieke fundamenteel 

onderzoek, een directe impact op de maatschappij. Deze impact wordt in het brancheprotocol 

kwaliteitszorg onderzoek (BKO)  omschreven als de belangrijkste graadmeter van kwaliteit. 

In hoofdstuk 4 gaan we specifieker in op de uitdagingen van het praktijkgericht onderzoek en 

onze visie daarop. Los daarvan zijn er enkele algemene en dragende kenmerken van het 

praktijkgericht onderzoek bij de faculteit Techniek: 

• Geworteld in de beroepspraktijk 

De kracht van het praktijkgerichte onderzoek zit voor een belangrijk deel in de wijze 

waarop het wordt opgezet en uitgevoerd; in nauwe samenwerking met de 
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beroepspraktijk via netwerken en samenwerkingsrelaties. De onderzoeksprogramma’s 

Aviation en Forensisch Onderzoek hebben hierbij een meer nationale en internationale 

focus. Het onderzoek van CoE Urban Technology heeft veelal een duidelijk herkenbare 

regionale dimensie door aan te sluiten bij de kennis- en innovatievragen van bedrijven 

en overheden in de metropoolregio Amsterdam, maar sluit in het onderzoek ook aan bij 

onderzoeksnetwerken in andere regio’s, nationaal en internationaal. 

• Brugfunctie tussen wetenschap en de beroepspraktijk 

Eén van de doelstellingen van praktijkgericht onderzoek is de wisselwerking tussen 

wetenschappelijke kennis en vraagstukken in de beroepspraktijk. Enerzijds wordt door 

onderzoek (nieuwe) wetenschappelijke kennis vertaald naar toepassing in de praktijk. 

Als zodanig speelt praktijkgericht onderzoek een belangrijke rol bij het verhogen van de 

‘technology readiness’ van nieuwe technologieën richting marktimplementatie. 

Anderzijds put praktijkgericht onderzoek niet alleen uit de ‘body of knowledge’, maar 

voegt het daar ook nieuwe kennis aan toe, bijvoorbeeld door nieuwe vraagstukken 

vanuit de praktijk te onderzoeken op thema’s waar nog geen wetenschappelijke kennis 

voorhanden is. 

• Methodologisch verantwoord 

Ons praktijkgericht onderzoek is methodologisch verantwoord en voldoet aan geldende 

standaarden van validiteit, betrouwbaarheid en integriteit. In het onderzoek biedt de 

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteiti de basiskaders (zie ook 

hoofdstuk 3). 

• Maatschappelijke impact 

Het praktijkgericht onderzoek bij de faculteit Techniek beoogt een wezenlijke bijdrage 

aan de professionalisering en innovatiekracht van bedrijfsleven en overheden te leveren 

en aan de grote uitdagingen van de metropoolregio Amsterdam, waaronder de transities 

naar een duurzame, circulaire, leefbare, veilige, gezonde en competitieve MRA. Deze 

actieve bijdrage heeft een zichtbare impact die de maatschappelijke betrokkenheid van 

de faculteit Techniek onderstreept. 

• Onderzoek verrijkt ook de onderwijsomgeving 

Onderzoek bij de faculteit Techniek wordt uitgevoerd door lectoren, (hoofd)docent- 
onderzoekers en promovendi. Zoals beschreven in de onderwijs- en onderzoekvisie 
worden ook studenten bij het onderzoek betrokken. Dit heeft drie doelen voor de 
studentontwikkeling: ontwikkelen onderzoekend vermogen, vergroten professionele 
wendbaarheid en vertrouwd maken met de complexe en nieuwe uitdagingen in hun 
praktijkgebied. Daarnaast vindt vernieuwing van het onderwijs (onderwijsonderdelen en 
curricula) plaats door de betrokkenheid van (hoofd)docent-onderzoekers en door 
vertaling van nieuwe kennis naar producten voor het onderwijs (denk aan methoden, 
tools, casuïstiek). 
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3. Onderzoeksmethodologie 

 
Het onderzoeksveld van het onderzoek vanuit het KCT is pluriform. Het onderzoek in de 

verschillende onderzoeksgroepen en lectoraten van de faculteit techniek is afgestemd op de 

specifieke praktijkvraagstukken. Dit leidt in de praktijk tot de inzet van een brede waaier aan 

verschillende onderzoeksmethoden en -technieken, onderzoeksvelden en worteling in 

verschillende epistemologische tradities of paradigma’s. Op het niveau van individuele 

projecten kunnen specifieke kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken 

worden ingezet of combinaties hiervan, afhankelijk van de specifieke context en het doel van 

het onderzoek. 

 

In deze onderzoekvisie geven we geen uitputtend overzicht van alle gebruikte 

onderzoeksmethoden en technieken, maar willen we wel een beeld geven van de varieteit aan 

onderzoeksmethoden die gehanteerd worden. We maken hiervoor gebruik van het onderscheid 

tussen descriptief onderzoek en prescriptief onderzoek (zie tabel 1 voor de belangrijkste 

verschillen). 

 
Tabel 1 Belangrijkste verschillen tussen descriptief en prescriptief onderzoek (Van Aken, 2004, p.236ii) 

 

Characteristic Description-driven research Prescription-driven research 

Dominant paradigm Explanatory sciences Design sciences 

Focus Problem focused Solution focused 

Perspective Observer Player 

Logic Hindsight Intervention-outcome 

Typical research question Explanation Alternative solutions for a class of 
problems 

Typical research product Causal model; quantitative law Tested and grounded technological 
rule 

Nature of research product Algorithm Heuristic 

Justification Proof Saturated evidence 

Type of resulting theory Organisation theory Management theory 

 

Descriptief onderzoek vindt zijn basis in de verklarende wetenschappen en beoogt een 

geobserveerd probleem of fenomeen achteraf gezien te beschrijven en verklaren. Onderzoek 

methodologieën in de verklarende wetenschappen zijn doorgaans gebaseerd op empirische en 

experimentele technieken voor gegevensverzameling en -analyse waarbij de onderzoeker een 

observerende rol inneemt. Descriptief onderzoek kan zowel kwalitatief als kwantitatief van aard 

zijn en vind je bijvoorbeeld in veel sociaal- en natuurwetenschappelijk onderzoek. Een veel 

gebruikte onderzoeksmethoden is case study methodologie, waarin één of meer cases 

diepgaand worden bestudeerd. Ook experimenteel, theorie-toetsend onderzoek waarmee 

geobserveerde processen en fenomenen worden verklaard vallen in deze categorie. Daarnaast 

kan ook technologisch onderzoek descriptief zijn, bijvoorbeeld waarnneer gebruik gemaakt 

wordt van modelleren en kwantitatieve analyses en tests om mechanismen te achterhalen of te 

verklaren. Typische onderzoeksresultaten van descriptief onderzoek zijn bijvoorbeeld een 
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beschrijving van principes of processen, een prototype, een causaal model/narratief of een 

theorie. 

Prescriptief onderzoek vindt zijn basis in de ontwerpwetenschappen en is gericht op het 

ontwikkelen van een effectieve oplossing voor complexe en relevante praktijkproblemen. De 

onderzoeker heeft een meer actieve rol bij het ontwikkelen van een oplossing die vervolgens 

getest wordt om de werkzame mechanismen achter die oplossing te evalueren. Typische 

onderzoekproducten van prescriptief onderzoek zijn ‘geteste en gefundeerde technologische 

regels’ die bijvoorbeeld de vorm kunnen aannemen van een tool, methode, ontwerppropositie, 

handelingsstrategie of interventie die gebruikt kan worden door professionals in de praktijk. 

Een voorbeeld van prescriptief onderzoek is ontwerpend onderzoek dat verschillende vormen 

en doelen kent. Twee belangrijke typen ontwerpend onderzoek zijn research for design, 

waarin onderzoek wordt gedaan om tot een goed gefundeerd ontwerp als oplossing voor een 

praktijkprobleem te komen en research through design, waarin het proces van het maken en 

testen van ontwerpen wordt gebruikt om generaliseerbare of transfereerbare kennis en 

inzichten te ontwikkelen. Het begrip ontwerp kan hier breed geïnterpreteerd worden en kan 

betrekking hebben op het ontwerp van een product, een technologie, een gebouw, gebied of 

een handelingsstrategie of interventie. Ook bij ontwerpend onderzoek wordt technologisch 

onderzoek ingezet om bijvoorbeeld mogelijke technologische oplossingsrichtingen te 

exploreren. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor prototyping. Daarnaast vindt veel 

ontwerpend onderzoek plaats in co-creatie met gebruikers. 

Descriptief en prescriptief onderzoek kunnen goed in combinatie worden gebruikt. Zo kan 

descriptief onderzoek gebruikt worden om het probleem goed scherp te krijgen en zicht te 

krijgen op welke oplossingen al zijn gehanteerd en waarom deze niet afdoende werken, waarna 

met behulp van prescriptief onderzoek gezocht wordt naar een oplossing voor het probleem. Of 

de praktijk wordt bestudeerd met descriptief onderzoek om te verklaren hoe of waarom iets 

werkt, waarna met behulp van prescriptief onderzoek deze kennis wordt vertaald naar een tool 

of methode. Binnen het bestel van een onderzoeksproject kunnen beide ook in een iteratieve 

cyclus voorkomen. 

We zijn ons dus bewust van de verschillende tradities en methodieken en op projectniveau 
kiezen we de methodes die passen bij het vakgebied en de praktijkvraag. 

 

4. Specifieke uitdagingen praktijkgericht onderzoek KCT 

 
Naast het oplossen van ‘disciplinaire’ (cq vakgebied) probleemgevallen op projectniveau 

trachten we met ons onderzoek eveneens bij te dragen aan de meer fundamentele transities op 

systeemniveau. Bekend is dat deze transities niet alleen een technologische oplossing vragen, 

maar eveneens aandacht behoeven voor de socio-institutionele opgave. Technologieen die 

bijdragen aan de transities naar een duurzame, circulaire, leefbare, veilige, gezonde en 

competitieve MRA moeten immers ook worden geimplementeerd, waarbij rekening gehouden 

moet worden met een grote diversiteit aan belanghebbenden. Dit levert drie uitdagingen op: 

1. interdisciplinair praktijkgericht onderzoek en dus het combineren van 

onderzoeksmethoden vanuit verschillende wetenschappelijke paradigma’s; 

2. co-creatie en/of intense samenwerking met verschillende belanghebbenden; 

3. vertaalslag van individuele en/of exploratieve (pilot) projecten en sectorale oplossingen 

naar een bijdrage aan de bredere transitie op systeemniveau. 
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Dit heeft kennistheoretische implicaties die we binnen het KCT niet theoretiseren en 

problematiseren, maar waar we ons wel bewust van zijn. Alhoewel de Nederlandse 

Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) handvatten biedt voor zorgvuldige uitvoering 

en verslaglegging van onderzoek, voorziet dit raamwerk niet in richtlijnen voor de specifieke 

uitdagingen van interdisciplinair werken, co-creatie met diverse belanghebbenden of de sprong 

van individuele (sectorale) projecten naar de bijdrage aan bredere transitie op systeemniveau. 

Hieronder formuleren we op basis van de literatuur, maar vooral op basis van onze ervaringen 

en onderlinge dialoog hoe we concreet met deze uitdagingen omgaan. Wat zijn de problemen 

die we ervaren – en hoe proberen we die op te lossen zodat het geen concessie doet aan de 

wetenschappelijke kwaliteit en tegelijkertijd de meerwaarde van het exploratieve praktijkgerichte 

karakter? We articuleren onze diagnose en visie op de uitdagingen en onze omgang hiermee. 

 

4.1 Methoden combineren uit verschillende wetenschappelijke paradigma’s 

 
Deze uitgaging komt met name voor bij de onderzoeksgroepen waarin ook het ontwerpend 

onderzoek een prominente rol inneemt. Vanwege de socio-technische dimensies van het 

vraagstuk is een strikte ontwerpend onderzoekmethodiek onvoldoende. Er is bijvoorbeeld 

onderzoek nodig om bijvoorbeeld het probleem, de situatie, de performance, de mogelijke 

doelgroepen scherp te krijgen, alvorens ontwerpend onderzoek kan plaatsvinden rondom een 

specifiek praktijkprobleem. Om die kennis te verwerven kan een beroep gedaan worden op de 

beproefde wetenschappelijke methoden (uit natuur-, techniek en sociale wetenschappen) en 

het veronderstelde te verwerven kennisniveau. De vertaalslag naar het ontwerpend onderzoek 

vindt doorgaans plaats door de verworven kennis te vertalen in een nadere probleemdefinitie 

(programma van eisen) en te vertalen in bouwstenen waarmee het ontwerpend onderzoek 

oplossingen tracht te ontwerpen en testen. 

 
Complexer wordt het als ontwerpend onderzoek wordt ingezet om kennis te verwerken, 

bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe consumentengedrag beïnvloedt kan worden door 

technologische interventies. Dergelijk interdisciplinair onderzoek, in dit geval door een team van 

gedragsonderzoekers en design researchers, vereist een (regelmatige) dialoog om elkaars 

achterliggende academische paradigma’s te begrijpen en daarvoor open te staan. Iets 

soortgelijks geldt voor transdisciplinair onderzoek waarin methoden, kennis en technologieen in 

een paradigmatisch ander wetenschapsgebied worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is de 

neuro-architectuur waarin kennis en methoden uit de neuroscience worden ingezet in het 

ontwerpend onderzoek van het vakgebied van de architectuur. 

 

4.2 Co-creatie en/of intense samenwerking met belanghebbenden 

 
Ons praktijkgericht onderzoek vindt in nauwe samenwerking met de praktijk plaats. Dit kunnen 

professionals zijn bij publieke organisaties en bedrijven die onderdeel zijn van het consortium 

en soms ook zelf investeren; triple helix. Ook komt het voor dat het onderzoek gebruik maakt 

van hun data. In toenemende mate worden ook gebruikers en andere belanghebbenden actief 

bij het uitvoeren van het onderzoek zelf betrokken; quadruple helix. Daarnaast is voor sommige 

oplossingen een aanpak van co-creatie wenselijk waarin samen met de belanghebbenden van 

het onderzoek gezocht wordt naar oplossingen van problemen. De aanpak van co-creatie of co- 
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research is daarmee ook een vorm waarin gebouwd wordt aan een cultuur van samenwerking. 

Dit is een vorm van actie-onderzoek waarin er bewust voor wordt gekozen om niet alleen te 

observeren en te interpreteren, maar waarin onderzoekers en belanghebbenden gezamenlijk 

deelnemen aan het proces. 

Het ethisch beleid van de HvA, dat gebaseerd is op de Nederlandse Gedragscode 

Wetenschappelijke Integriteit (2018) biedt enkele handreikingen en protocollen. Het transparant 

vastleggen van het onderzoeksproces en de keuzes die gedurende het onderzoek worden 

gemaakt is hierbij cruciaal. Deze vormen van intense samenwerking zijn overigens geen 

probleem. Het biedt als meerwaarde dat de ontwikkelde kennis al gedurende de uitvoering 

wordt gedeeld met de praktijk. In vormen van co-creatie is de sturing en begeleiding van de 

deelnemende partijen eveneens een vorm die mogelijk doorwerking en impact van het 

onderzoek realiseert. 

 

4.3 Vertaalslag van individueel project naar bijdrage aan bredere transitie 

 
Een derde specifieke uitdaging van ons technische praktijkgericht onderzoek ligt in het 

koppelen van pilot, gevalstoepassingen en situationele implementatie aan de grotere transities 

waaraan deze een mogelijke bijdrage beogen te leveren. Omdat deze transities taai en complex 

zijn en een langjarig karakter hebben vraagt dit om extra aandacht. 

De aanpak voor ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek (Van Aken & Andriessen, 2011) 

biedt met een heldere wisselwerking tussen een ‘praktijkstroom’ en een ‘kennisstroom’ een 

goed kader om situationele kennis te generaliseren/vertalen naar kennis en oplossingen voor 

toepassing in vergelijkbare situaties. Om echter bij te kunnen dragen aan transities zijn er 

daarnaast andere acties nodig: 

- De uitzondering van de pilot context ook te relateren aan de ‘markt-context’ waarin de 

pilot zonder subsidie etc. ook zou moeten functioneren; 

- Aandacht voor de niet-technische aspecten van de transitie – en de lessen en 

handreikingen die het project hierover kan rapporteren; 

- Het formuleren van een mogelijk vliegwieleffect van deze pilot in het aanjagen en 

voorbeeldstellend in beeld brengen van transitiepaden. 

 

5. Perspectief op impact 

 
Met praktijkgericht onderzoek wil het KCT op zes niveaus een bijdrage leveren: 

 

Bijdrage aan: Door middel van: 

Het oplossen van een 

concreet praktijkprobleem 

- het concrete onderzoek zelf dat zowel gericht is op analyse en 

duiding van het probleem als op het ontwerpen en toetsen van 

oplossingen; 

- dit kan dit een mono- of interdisciplinaire aanpak vereisen; 

- eventuele samenwerking met verschillende belanghebbenden 

(quadruple helix); 

- eventueel een vorm van co-creatie. 
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Het verbeteren/vernieuwen 

van de daaraan 

gerelateerde praktijk 

- de vertaalslag van de ontwikkelde oplossing naar andere situaties; 

- de interdisciplinaire aanpak; 

- eventueel samenwerking met verschillende belanghebbenden 

(quadruple helix). 

De grotere 

maatschappelijke opgave 

- samenwerking met verschillende belanghebbenden (quadruple 

helix); 

- positioneren van de ontwikkelde oplossing in het transitiepad. 

Het verbeteren/vernieuwen 

van het onderwijs 

- nieuwe casuïstiek, praktijkopdrachten in onderwijs; 

- de interdisciplinaire insteek die ook het eigen vakmanschap voor 

de student scherp in beeld brengt; 

- vertaling van ontwikkelde kennis naar het onderwijsaanbod. 

De maatschappij - de student als toekomstig professional vertrouwd en bekwaam te 

helpen maken in het aanpakken van de grotere opgaven in de 

stad, de sector of het beroepenveld; 

- de interactie te zoeken met burgers, gebruikers en professionals 

tijdens het onderzoek. 

De academische 

gemeenschap 

- kennis toe te passen in een concrete praktijksituatie academische 

en technische kennis; 

- stellen van nieuwe wetenschappelijke vragen; 

- de interdisciplinaire aanpak; 

- ontwikkeling van nieuwe vakkennis en praktijkkenis; 

- de ruimte om dichter op het object van onderzoek te onderzoeken; 

- kennis te positioneren in het transitiepad van maatschappelijke 

uitdagingen. 

 

Voor het versterken van de doorwerking van het onderzoek in de beroepspraktijk zijn door de 

HvA recent een aantal stappen genomen. Hierbij betrokken zijn IXA met een recente impuls op 

‘versterken doorwerking praktijkgericht onderzoek’ en het nieuwe HvA lectoraat ‘Doorwerking 

Praktijkgericht Onderzoek’ dat zich onder leiding van lector Harry van Vliet expliciet richt op 

verbinding praktijkgericht onderzoek met onderwijs, beroepenveld, wetenschap en 

samenleving. Door het KCT wordt gebruik gemaakt van de handvatten die in 2020 door een 

HvA-brede werkgroep onder leiding van Harry van Vliet zijn uitgewerkt. Daarnaast wordt vanuit 

CoE Urban Technology op dit moment onderzoek gedaan naar de belemmeringen en kansen 

die zich voordoen bij het realiseren van doorwerking in de praktijk. 

Dit ‘Mind the Gap’ project is een samenwerking met CoE Urban Governance & Social 

Innovation en richt zich specifiek op de rol en ervaringen van projectleiders, en wat zij nodig 

hebben om de doorwerking van hun onderzoeksprojecten te vergroten. Vanuit Forensisch 

Onderzoek wordt bijgedragen aan onderzoek dat specifiek betrekking heeft op bevorderende en 

belemmerende factoren bij de doorwerking van technologische innovaties in de politiepraktijk. 

Het onderzoek biedt aanknopingspunten om deze doorwerking te kunnen verbetereniii. 
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6. Tot slot 

 
Deze Onderzoekvisie van Kenniscentrum Techniek vormt de basis voor een aantal activiteiten 

die de komende tijd ontplooid zullen worden in relatie tot de volgende drie thema’s: 

• Methodologische verantwoording 

Ontwikkelen van een ‘white paper’ met een verdere uitwerking van de belangrijkste 

onderzoeksmethoden die door het KCT gehanteerd worden in de onderzoeksprojecten 

als handreiking voor projectleiders en onderzoekers bij het maken methodologische 

keuzes. Het omgaan met de uitdagingen zoals verwoord in hoofdstuk 3 zal hierin ook 

geadresseerd worden. 

• Doorwerking en impact op de praktijk 

Daar werken we vanuit ons onderzoek altijd aan, maar dat willen we nog systematischer 

aanpakken. Doorwerking ligt immers voor een groot deel buiten de directe invloed van 

de onderzoeker. Nog bewuster willen we in ieder stadium van het onderzoek proactief 

handelen om de kans op doorwerking te versterken: 

− Voorafgaand aan het onderzoek zorgt directe afstemming met de praktijk dat het 

onderzoek op een concrete behoefte aansluit. Ook de consortiumsamenstelling kan 

in bijdragen aan de latere doorwerking van het onderzoeksproject in de praktijk. 

− Gedurende het onderzoek versterken vormen van co-creatie of co-research het 

eigenaarschap van de deelnemende partijen wat de doorwerking versterkt. 

− Tijdens afronding van het onderzoek maken we de toepassing en vindbaarheid van 

de nieuwe kennis toegankelijk: middels publieke of vakspecifieke eindsymposia (die 

breder zijn dan het consortium), door actieve communicatie, via webinars, 

presentaties en bruikbare handboeken en vertaling van de kennis in methoden en 

tools (die via publicaties, websites en handboeken gedeeld worden met de praktijk). 

We zullen de activiteiten die het afgelopen jaar zijn gestart om de impact van het KCT 

onderzoek op de praktijk en maatschappij te vergroten doorontwikkelen en de resultaten 

hiervan delen met projectleiders en onderzoekers. 

• Impact op onderwijs en professionalisering 

In navolging van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) 
wordt door de Vereniging van Hogescholen ook gewerkt aan een Gedragscode 
Onderwijs. Wanneer deze gereed is zullen we kijken wat voor lessen we vanuit het 
onderzoek door het KCT kunnen trekken die behulpzaam kunnen zijn voor de 
implementatie van deze Gedragscode Onderwijs met betrekking tot 
onderzoeksvaardigheden en onderzoekend vermogen bij studenten en docent- 
onderzoekers. 

 

 
 
 

 
i Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). NL: https://www.nwo.nl/nederlandse-gedragscode- 

wetenschappelijke-integriteit ENG: https://www.nwo.nl/en/netherlands-code-conduct-research-integrity 

ii Aken, J. E. V. (2004). Management research based on the paradigm of the design sciences: the quest for field‐ 

tested and grounded technological rules. Journal of management studies, 41(2), 219-246. 

iii Ernst, S., Ter Veen, H., Lam, J. & Kop, N. (2019). Leren van technologisch innoveren. ‘De techniek is niet zo 
spannend’. Apeldoorn: Politieacademie. Ernst, S., Ter Veen, H. & Kop, N. (2021). Technological innovation in a 
police organization: lessons learned from the National Police of the Netherlands. Policing. 

http://www.nwo.nl/nederlandse-gedragscode-
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