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CHAPTER 10

Nederlandstalige samenvatting

Deze studie naar onderzoek in het hoger beroepsonderwijs (HBO) is gebaseerd op een vijftal 
thema’s die centraal stonden in de publieke discussie over dit onderwerp gedurende de 
periode 2001-2006. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de achtergrond van deze thema’s:
 1)   De doelen die nagestreeft worden met onderzoek
 2)   De onderzoekscultuur en gekwalificeerde medewerkers
 3)   De definitie van onderzoek
 4)   De kwaliteit van onderzoek
 5)   De relatie tussen onderzoek en onderwijs
In dit onderzoek zijn deze thema’s besproken vanuit het perspectief van de docent, die de 
verbinding vormt tussen de organisationele veranderingen in de instellingen voor hoger 
beroepsonderwijs.
 Hoofdstuk 2 geeft een historisch perspectief over de balans tussen onderzoek en 
onderwijs in het hoger onderwijs, zowel in het HBO als in de universiteiten. Dit hoofdstuk 
laat zien hoe verschillend de achtergrond van deze twee typen instellingen is geweest. 
De eerdere keuzes die in het verleden (niet) gemaakt zijn beïnvloeden nog dagelijks de 
onderwijspraktijk. Tegelijk laat dit hoofdstuk zien hoe de positie van beide institutionele 
typen vandaag de dag minder verschillend zijn dan men wel denkt. Het delen in elkaars 
ervaring met het samenbrengen van onderwijs- en onderzoekstaken zou voor beide een 
verbetering kunnen opleveren.
 Vanuit het perspectief van de vijf genoemde thema’s en gecombineerd met de 
keuze om docenten centraal te plaatsen, de eerste vijf kwantitatieve hoofdstukken van dit 
proefschrift draaien rondom deze docenten en hun overtuigingen in hun eigen vaardigheden 
en organisationele doelen.
 Hoofdstuk 3 bestudeert de beschuldiging van academic drift aan het adres van de 
HBO instellingen, de beschuldiging van het nastreven van een status die vergelijkbaar is met 
die van de universiteiten, ook wel universiteitje spelen genoemd. In dit hoofdstuk zijn de 
opvattingen en ervaringen van managers en docenten in kaart gebracht over de doelen en 
effecten van onderzoek in de HBO instellingen. Dit hoofdstuk beoogd een empirische basis 
te leggen onder het debat over academic drift, en dan vooral ten aanzien van potentieel aan 
academic drift op het niveau van de medewerkers. De resultaten van deze studie laten zien 
dat er een matig potentieel aan academic drift onder de medewerkers gevonden is. Daarbij 
zijn managers positiever over alle organisationele doelen van onderzoek dan docenten. 
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Maar voor beide groepen geldt dat onderzoek ten alle tijden eerst gericht moet zijn op de 
verbetering van het onderwijs.
 Hoofdstuk 4 voegt een organisatie perspectief toe aan de opvattingen van 
docenten over onderzoeksdoelen. Theorieën over onderwijsverandering hebben laten 
zien dat leidinggevenden positief kunnen bijdragen dat professionals het gevoel hebben 
veranderingen aan te kunnen. Middels een vragenlijststudie brengt dit hoofdstuk de 
opvattingen van docenten over organisatiedoelen in kaart. Ook is gekeken naar de factoren 
in de organisatie die deze opvattingen beïnvloeden. Een groter inzicht in deze factoren 
kan er voor zorgen dat de gestelde organisatiedoelen sneller bereikt kunnen worden. De 
analyse was gebaseerd op een volledig structural equation model. De resultaten tonen dat 
de docenten laten participeren in de besluitvorming in de organisatie een belangrijk middel 
voor leidinggevenden kan zijn, al is de directe invloed van de leidinggevenden beperkt.
 In hoofdstuk 5 staat het geloof van de HBO docent in de eigen onderzoeksvaardigheid 
(research self-efficacy) centraal. Een vragenlijststudie heeft met een zelfontwikkeld contruct 
de research self-efficacy van HBO docenten gemeten. Een structural equation padmodel laat 
de effecten van persoonskenmerken, ervaring en organisationele context op de research 
self-efficacy van de docenten zien. Daarbij is research self-efficacy gemodelleerd in relatie 
tot de scholingswens van docenten op onderzoeksvaardigheden. De resultaten laten zien 
dat het geloof van docenten in hun eigen onderzoeksvaardigheid vooral positief beïnvloed 
wordt door zgn. mastery experiences, ofwel situaties waar de docent ervaring op kan doen 
met onderzoek, en dan vooral die situaties waar de context vergelijkbaar is met de specifieke 
onderzoekstaak.
 In hoofdstuk 6 worden de perspectieven van hoofdstuk 4 en 5 gecombineerd. Het doel 
van dit hoofdstuk is om de factoren die de oordelen van docenten over de organisationele 
doelen te combineren met hun geloof in de eigen onderzoeksvaardigheid. De oordelen 
van docenten over de organisationele doelen en het geloof van de docenten in hun eigen 
onderzoeksvaardigheid is gemodelleerd in een bio-ecologisch model en daarna geanalyseerd 
middels een volledig structural equation model. De resultaten laten zien dat het geloof van 
docenten in hun eigen onderzoeksvaardigheden positief beïnvloed kunnen worden door 
een open organisatiecultuur. De oordelen van docenten over de organisatiedoelen kunnen 
echter beïnvloed worden door participatie in besluitvormingssystemen. Beide aspecten 
kunnen positief beïnvloed worden door de professionele ontwikkeling van docenten via 
(formele) opleiding en participatie in onderzoek. Daarmee hebben leidinggevenden drie 
sturingsmechanismen waarmee ze de opvattingen van docenten bij de implementatie 
van nieuwe activiteiten kunnen beïnvloeden: a) een onderwijsgerelateerd beleid, b) een 
managementbeleid, en c) een ontwikkelings- of professionaliseringsbeleid. De verschillende 
beleidstypes werken echter verschillend in op de opvattingen van docenten, dus 
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leidinggevenden moeten hun doelen nauwgezet definiëren en de juiste beleidsmechanismen 
daarbij inzetten.  

De laatste twee hoofdstukken van deze studie gaan in op de definitie van onderzoek en 
de kwaliteit van onderzoek, zoals docenten in het hoger beroepsonderwijs en in de 
universiteiten dit zien. 
 Van discursieve raamwerken over onderzoek wordt verwacht dat ze de vormgeving 
van en het onderwijzen over onderzoeksgerelateerde vaardigheden door docenten 
beïnvloeden. De aanname is daarbij dat verschillende discursieve raamwerken bestaan 
voor HBO en universiteit. Hoofdstuk 7 rapporteert een interviewstudie onder docenten 
van HBO en universiteit waarin hun werkgerelateerde activiteiten centraal stonden. In 
interviews zijn deze activiteiten besproken waarbij de docenten deze categoriseerden 
als ‘onderzoek’ of ‘geen onderzoek’, waarna ze een toelichting gaven op hun keuze. De 
interviewtranscripten zijn gecodeerd en geanalyseerd op basis van principes van discours 
analyse en sociaalnetwerk analyse. De resultaten laten zien dat alle docenten vijf dezelfde 
discursieve bouwblokken toepassen om hun keuze voor ‘onderzoek’ of ‘geen onderzoek’ 
te onderbouwen. Verder laten de gevisualiseerde netwerken drie prominente discursieve 
thema’s zien waarmee ‘onderzoek’ en ‘geen onderzoek’ gedefinieerd worden: a) ‘Onderzoek 
in fases versus overdragen van bestaande kennis’, dat gedomineerd wordt door docenten 
uit de natuurwetenschappen en docenten uit de gedragswetenschappen, b) ‘Nieuw versus 
onderwijsroutine’, dat vooral toegepast wordt door docenten uit onderzoeksvelden die 
zich met wiskundige modellen bezighouden, zoals economie en toegepaste wiskunde, en 
c) ‘Tastbaar versus onzichtbaar’, dat vooral docenten uit de sociale en zorggerelateerde 
sectoren uit het HBO toepassen. De gevonden verschillen tussen de drie discursieve thema’s 
volgen gedeeltelijk de institutionele verschillen tussen de docenten, maar de disciplinaire 
verschillen tussen de docenten lijken veel meer van belang te zijn. 
 Onderzoekscriteria spelen een toenemende rol zowel binnen de hoger onderwijs 
curricula, bijvoorbeeld bij het beoordelen van onderzoek door studenten, als ook daarbuiten, 
bijvoorbeeld bij het reviewen van onderzoekswerk voor tijdschriften of subsidies. De criteria 
die docenten hanteren voor onderzoek hebben naar verwachting een grote invloed op de 
beoordeling van student-onderzoek. Tegelijk is er weinig bekend over wat voor criteria 
docenten belangrijk vinden. Hoofdstuk 8 laat de resultaten zien van een exploratief 
onderzoek naar de criteria voor ‘goed onderzoek’ onder docenten in hoger beroepsonderwijs 
en universiteit. In een focusgroep en interviewstudie is aan de deelnemers gevraagd om uit 
te weiden over hun criteria voor ‘goed’ en ‘niet goed’ onderzoek naar aanleiding van eigen 
voorbeelden. Een grounded inhoudsanalyse resulteerde in een zestal thema’s over ‘goed 
onderzoek’: 1) het ontwerp van het onderzoek, 2) de rapportage waarin de resultaten van 
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een onderzoek gepresenteerd worden, 3) de uitvoering van het onderzoek, 4) de waarde 
van het onderzoek en zijn uitkomsten, 5) aan de onderzoeker gerelateerde criteria, en 6) 
het onderwerp van onderzoek. Een vluchtige vergelijking van deze thema’s met de criteria 
die gebruikt worden bij het beoordelen van onderzoek (scripties) door studenten laat zien 
dat docenten meer thema’s belangrijk vinden dan normaal gesproken toegepast (mogen) 
worden. De verschillen tussen docenten uit het hoger beroepsonderwijs en universitaire 
docenten blijken beperkt.


